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KRISLAI Naujas Tarybų Sąjungos
P. Grigaičiui
Daina apie auto-da-fė
Ką jis ten laimėjo?

— Laso R. Mizara —

žiema .jau eina prie galo. 
Niujorko mieste ji šiemet kol

penkmečio planas

žiemos motu pažangiųjų lie
tuviu kultūrinis judėjimas 
ypatingai gražiai pagyvėjo 
Floridoje. Miela skaityti ko-
respondencijas iš St. Peters- 
burgo ir iš Miamio. Kas me
tai vis daugiau ir daugiau lie
tinių vyksta Floridon praleis
ti keletą savaičių, ir jie daly
vauja kultūrinėse pramogose 
kartu su senaisiais floridie-

; Maskva. — Besiartinant 
i TSRS Komunistų partijos 
j s u v a ž i a v i m u i, Centro 
Komitetas paskelbė naują 
Penkmečio planą, vietoje 
prieš dvejis metus paruošto 
Septvnerių metų plano.

TSRS Komunistų parti- 
j o s Centro Komitetas

'sako, kad Septvnerių metų 
planas (Chruščiovo vadovy
bėje) buvo perdaug entuzi- . 
astiškas. nesuderinamas su i ninku 1970 metais bus apie 

jo vvk- 92,000,000 Jų algos propor-

1 Plieno 1965 metais paga
mino 91,000,000 tonų, o 1970 
metais turėtų pagaminti 
135,000,000 tonų (Prie caro 
1913 metais buvo pagamin
ta tiktai 12,000,000 tonų).

Naftos paruošti iki 355,- 
000,000 tonų (Prie caro 
1913 metais jos buvo gauta 
tik 4,300,000 tonų).

Fabrikų ir raštinių darbi-

spaudos vajaus
Vikutis, “draugas
‘Laisvės’ vajinin-

metu, rašo
Gendrėnas,
kas, sako gavęs dvidešimt 
naujų prenumeratų 
jinęs visas senas...”

Džiaugiamės mūsų 
ir bendradarbiais.

na jėgomis: taipgi
d v m u i kenki 
a g r e s v v ė politika, ku 
ui verčia TSRS daugiau rū 
pintis gynybos reikalais.

cionaliai šalies turto didėji- 
i mus bus pakeliamos, taipgi 
; bus pakeltos algos tarybi- 
i nių žemės ūkio darbininkų

ir atnau-

brolis 
sako, 
karą

Jung-

Sukarno bando suvaldyti 
militaristų terorą

Jakarta. — Indonezijos j vandenyne. - Jos teritoriją 
prezidentas Sukamo pava- 1735,870 kvadratinių mylių 
rė iš kabineto Gynybos mi- ! sudaro apie 3,000 salų ir 
nistro ir štabo viršininkų į salaičių, kurios iš vakarų į 
vietų generolą Abdula Ha- I rytus'tęsiasi per 3,000 my- 
risą Nasutioną. i lių, o iš šiaurių į pietus per

Gynybas ministru pasky- j 2,000 mylių.
— • Indonezija turi virš 100,-

Kenedžio pasiūlymas ne
patiko prezidento šalinin
kam. Tuojau jį puolė kriti
kuoti viceprezidentas Hum
phrey. prezidento patarėjai 
McGeorge Bundy ir kiti. I 
Bet Kenedžio pasiūlymą ' 
remia Senato Užsienio rei- j rė generolą Hajį Sarbinį. 
kalų komiteto pirmininkas’ Po pučo, kuris buvo įvy- j 000,000 gyventojų. Nors jie 
J. W. Fulbright ir eilė kitų, ikintas spalio 1 dieną Indo- ! yra vienos kilmės, bet gy-

Washingtonas.-JAV vy. I nezijoje siaučia kruvinas , vendam! ant daugelio salų 
* teroras. Sukamo sako, kad i turi skirtumų kalboje n 

militaristai nužudė a p i e I gyvenime. Vakaru imperi- 
100,000 komunistu ir darbo I alistai numato galimybę In- 

! unijų veikėjų.
Po militaristų perversmo

Senatorius Kenedis 
už karo baigimą

Washingtonas. — New 
Yorko valstijos senatorius 
Robertas Kenedis, 
buvusio prezidento, 
k a d reikia baigti 
Vietname.

Kenedis sako, kad
tinės Valstijos nedvejojan
čiai turi duoti suprasti 
Šiaurės Vietnamui, kad ne
reikalauja jo besąlyginio 
pasidavimo. Kita, jis sako, 
kad Pietų Vietname yra 
liaudies politinis sukilimas 
prieš esamas gyvenimo są
lygas, kuri ginklais negali
ma nuslopinti.

Kenedis siūlo, kad Pietų 
Vietname būtu suorgani
zuota laikinoji koalicinė vy
riausybė, į kurią įeitų at
stovai dabartinės militaris
tų valdžios, Liaudies Tžsi- 
laisvinimo Fronto, budistų 
ir katalikų organizacijų. 
Pietų Vietnamo laikinoji 
vyriausybė, priežiūroje Ka
nados, Indijos ir Lenkijos 
turėtų pravesti demokrati
nius rinkimus.

doneziją suskaldyti ir, tada, 
mažas valstybes valdyti ar
ba laikyti savo įtakoje.

Indonezijos Komunis t ų 
partiia buvo jėga iškovoji
mui šalies nepriklausomy
bės ir suiungime i viena 
valstybe. Todėl Vakaru im-

riausybė griežtai laikosi, 
kad Pietų Vietnamo Liau
dies Išsilaisvinimo Fron
tas neturi būti priimtas į 
konferenciją su pilna atsto
vybe. Jo atstovai galį daly- ( Sukamo žodžiais bandė su- 
vauti tik Šiaurės Vietnamo 
atstovų tarpe.

Senatorius Kenedis kitą 
dieną sakė, kad Liaudies 
frontas automatiškai netu-1 niilit a r i s t a i įsitvirtino, 
ri būti įleistas į konferenci- i Jungtinių Valstijų ambasa- 
ją ir į Laikinąją vyriausy-ida tvirtina, kad Nasutionas 
be, nes jis yra atskira jėga, i ir jo šalininkai nepriims 
Jo rolę gali nustatyti pasi-1 Sukamo patvarkymo. Ša-1 
tarimai ir taikos konferen- i Į.V.ie Sali prasidėti naminis 
cija.

' stabdyti terorą, bet jis ne
siėmė žingsnių militaristų

i suvaldymui. Dabar, sako
ma, kad Sukamo įtaka nu-

Naujasis Penkmečio pla-j ir gerinamos kolūkiečių gy
mis turi būti įvykintas su venimo sąlygos. 
1970 metais. Bendroji ga-Į ___
myba per jį turėtų būti pa- lmos pinigų mokslo

su venimo sąlygos.
>a’ Yra skiriamos didelės su- 

.................... ... # ____ ____________ j, kultū- 
Geriausios jiems sveikatos![ kelta 41 procentą. Televizo-i ros jr sveikatos reikalams.

—. irių turėtų būti pagaminta; Vaiku darželiai 1970 
o p,jus Grigaitis šitaip ra-|;)u kartlls tiek, kiek dabar :metafs turėtu įtalpinti 12,- 

^■Itojus Mizara. sovietu slap- Į Pagamina^ šaldytuvų tris 200,000 vaikų, 
tosios policijos išmuštruotas i kartus, mėsos gamyba pa- 
Maskvos agentas...“ kelti 25 procentais, pieno—, - . -

ot. jei norit!.. Ir ką žmo-■ proc., žuvų nuo 50 iki 60
gus menševiku tūzui gali at-; procentų. rnnnc
sakyti? Na, gal šeksp.vio po Sunkvežimių ir automo-

I bil i u 1965 m. pagamino
1616,400, gi 1970 metais turė
tų nagami n t i 1,510.000.

I Žemdirbystei duoti 1,700,- 
000 naujų traktorių ir 550,- 
000 kombainų.

veikėjais 
gyvenan-

“Jei nori, kad 
tikėčiau tavimi,

Tai tuo prisiek,
ko dar nesi sudergęs...”

Deja, nėra tokio daikto, ku
rio P. Grigaitis nebūtų suder
gęs. Nėra tokio žmogaus, ku
rio .jis nebūtų apšmeižęs. Ir 
čia jo nelaimė: niekas netiki 
pliauškalais, kuriais jis maiti
na “Naujienų“ skaitytojus.

Naujas penkerių m etų 
i yra aštuntas 

j TSRS planas. Per septynis 
i penkmečio plonus Tarybų 
į Sąjunga nužengė labai toli 
: pirmyn ir pralenkė daug 
kapitalistiniu valstybių. Iš 
atsilikusios šalies ji patapo 

| pirmeiline industrine ir kul- 
i turine valstybe.

Vengrijoje suėmė 
priešų gaują

Belgradas. — Vengrijos

Aštrį Prancūzijos 
politika link NATO

Paryžius. — Prancūzijos

puolus, kad visoje šalyje nerialistai naudoja milita.
ristns, ir musulmonus už
puolimui ant komunistų.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Tarybų Są

jungos prezidiumas nutarė 
panaikinti TSRS pilietybę 

“jValerio Tarsio, kuris išvy- 
kęs į Angliją, neva prelek- 
cijas skaityti, šmeižia tary- 

kad re-' binę santvarką.
cenzoriaus ži-1 Tarsis yra parašęs kelis

Aną dieną mes “Laisvėje“ 
minėjome, kad Čikagos mari
jonų laikraštis “Draugas“ ■ 
“veiksnių” organas — vieną 
savo numeri ant laužo supleš
kino.

Sudegino dėl to, 
daktorius, be 
nios, išspausdino J. Soliūno : veikalus, 
straipsni, o tas straipsnis šai- j 
žiai pajuokė visokius “veiks-!žiai pajuokė visokius 
nių“ “žygius,“ kuriais jie 
žmones juokina.

Varšuva. — Dienraštis 
“Trybuna Ludu” rašo, kad 
kardinolas Stefanas Wy- 
szynskis smarkauja prieš 
Lenkijos liaudies vyriausy
bę, bet jis buvo labai nuo
lankus hitlerininkams. Jis 
ir dabar daug.šūkauja prieš 
komunistus-, bet nieko 
sako prieš fašistus.

ne

komunistų dienraštis “Nep- prezidentas De Gaulle 
szabadsag” rašo, kad vy- spaudos konferencijoje pa- 
riausybė suėmė priešų gau- reiškė, kad nuo 1969 metų 
ja, kurie katalikų bažnyčios Į balandžio 4 dienos Prancū- 
priedangoje ruošė sukilimą, zija paims j_ savo kontrolę

Singapūras. — Diploma- 
i tai numato, kad tarp Su- 

. karno ir generolo Nasutio-
K M VJIS •■ no susirėmimas v ra neiš-

1 • • vMilitaristai ir jų šaliniu- vengiamas.
; kai siunta. Jie tik nuteisė į
nužudyti Komunistų parti-! Nasutionas pašaukė 4-is ba- 
jos Centro komiteto narį i talionus. apie 2,000 kerei- 
Nioną. jvių iš Siliwango divizijos

Indonezija yra į pietry-1 apsaugai jo gyvenimo
čius nuo Azijos, Ramiajame I mo..

Sakoma, kad generolas

na-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Washingtonas. — Pasiro
do, kad beveik visose Jung
tinėse Valstijose siaučia in- 

Supleškino — gerai, suplos- fiuenza. Tik per pirmas 
i kelias savaites 1966 metų 
■ mirė apie 4,000 žmonių.

kino. Bet ten pat, gal būt i 
prie laužo pasišildęs, kažkoks 
ielius (ar ielė) Erškėtrožė 
ima ir lietuvišką inkvizitoriš- 
ką auto-da-fė įamžina š. m. 
vasario 17 d. Brooklyno “Vie
nybėje.“ Ir taip mandriai jis 
visa tai apdainuoja, kad bū
tinai norisi nors tris posme
lius paduoti ir mūsų skaityto
jui :
Nuo “Draugo“ šalies, 
Marijonų pilies
Padangėmis raitosi dūmai, 
Kyla laužo liepsna 

ugnies karūna! 
dega ?

Ar marijonų rūmai?

“Draugo“ kieme

Seulas. — Vasario 22 die
ną atvyko JAV viceprezi
dentas Humphrey. Jis gy
rė Pietų Korėjos valdžią už 
pasiuntimą 23,000 kareivių 
i Pietų Vietnamą. L V V

Bal Harbour, Fla. — 
AFL-CIO reakciniai laiva- 
krovių unijos vadai sako, 
kad jie boikotuos tuos lai
vus, kurie plaukia su reik
menimis į Šiaurės Vietna
mą, i

JAV

Py g 
Kas

Washingtonas.
vyriausybė sako, kad pa- 

į skalai, būk TSRS vėl turi 
raketų Kuboje, neturi pa
mato.

Saigonas. —Pietų Vietna-1 
mo liaudiečiai iš mortirų į 
apšaudė JAV Raitelių divi
zijos dalinius Bongsono sto
vykloje. i

San Francisco, Calif. — 
Mirė JAV admirolas Ches
ter W. Nimitz.

Suimtųjų tarpe yra ir ku
nigas L. Emoedyl, kuris 
1956 m. sukilime dalyvavo, 
buvo nuteistas, bet iš kalė
jimo paleistas 1963 m.

Sakoma, kad gaujai va
dovauja kardinolas Mind- 
szenty, kuris nuo 1956 m. 
yra pasislėpęs JAV amba
sadoje.

kitų valstybių militarines 
jėgas, kurios 
torijoje.

Taipgi jis 
Prane ū z i j a 
bendros NATO komandos 
savo dvi divizijas ir 400 lėk
tuvu. kurie yra Vakarų

yra jos teri-

sakė, k a d 
ištrauks iš

Vo

TSRS protestas prieš 
Jungtines Valstijas
Ženeva. — Nusiginklavi

mo valstybių konferencijoj

Gazai ir bombos 
prieš vietnamiečius

Saigonas. -V Jungtinių 
Valstijų militarines jėgos

lių vai^uių —- —d-. naud0ti koncent- 
Tarybų Sąjungos delegacija J, ta Vietnamo
Šių^elgSeS,Haudie^s! Tas buvo išban

TSRS delegacija sakė, Į d^a. Pamaryje, Bangsono

Washingtonas. — FBI ir 
kiti prezidento sargai suda
rys tvirtesnę prezidento as
mens apsaugą. Jie tą skel
bia prisimindami tragišką 
prezidento John Kenedžio 
mirtį.

Bostonas. —Buvęs Pran
cūzijos premjeras P. Men
des - France kritikavo JAV 
generolą M. Taylorį už jo 
kalbą Vietnamo karo klau
sime.

Maskva. — TSRS erdvių 
užkariavimo jėgos iššovė 
“Kosmos-110” erdvių laivą, 
kuriame yra du šunys “Vė- 
jalis” ir “Kampelis”.

Erdviu lai v a s skraido 
aplinkui Žemę 500 mylių at
stoję.

Spėjam a, kad TSRS 
mokslininkai ruošiasi iššau
ti erdviu laiva su šunimi 
apskridimui aplinkui Mė
nuli, arba ant jo nusileidi
mui.

Jakarta. — Čionai diplo
matai numato, kad Indone
zijos prezidentas Sukamo, 
pavarydamas iš atsakomin- 
gų vietų generolą Nasutio-

Tai
Su erezijos dėme
(Pagal pavėluotą cenzūrą)
Ant laužo sukraus
Ir nuneš lig dangaus
“Mokslą, Meną

ir Literatūrą. .
Spaudą degino piktai
Inkvizitorių šimtai,
Ją degino Hitlerio drakonai.
O dabar ugnim juodai
Išdegti nauji vardai:
Čikagos lietuviai marijonai!

O ką mes galvojame apie 
tai, kad už pusantro mėnesio 
mūsų laikrašičui “Laisvei“ su
kaks 55 metai ?

Ar nereikėtų, saukti kokius, 
nors kad ir nedidelius, sambū
rius ir juose pasidžiaugti ju- 

i biliejumi ?
I

Sveikindamas Erškėtrožę už 
drąsą, kartu matau reikalo ir 
patarti: pasisaugokite, nes 
marijonai kerštingi, o “veiks
nią” nagai ilgi ir aštrūs!

Vice-prezidento Humphre- 
jaus vizitas Azijos valstybėse, 
sako, buvęs sėkmingas, bet 
kuo: taikos ar karo reikalu? 
Visa rodo, jog karo tęsimo 
reikalu: Humphrejus prašė iš 
Filipinų ir iš Pietų Korėjos 
valdžių, kad siųstų savo vyrus 
į Vietnamą kariauti prieš liau- 
diečius.

Nauji JAV ginklai
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos vis naujus 
ginklus meta prieš Pietų 
Vietnamo liaudiečius.

Dabar ten vartoja taip 
vadinamus “Puff, the Ma
gic Dragon”—tai tankai, 
ginkluoti virš 4 colių 6-io- 
mis kanuolėmis.

Taipgi vartoja moderni
nius automatiškus “M-16” 
šautuvus, kurie per minutę 
gali iššauti po 550 kartų, ir 
kulkosvaidžius “M-60”, ku
rie per minutę iššauna 750 
šūvių.

TSRS delegacija 
kad JAV bombonešiai, ne
šiodami atomines bombas 
praktikoms, laužo padarytą 
Maskvoje atominių ginklų 
reikalais susitarimą.

Kita, TSRS delegatai nu
rodė, kad įvykis Ispanijoje 
rodo, jog JAV bombonešiai, 
skrajodami su branduolinė
mis bombomis, sudaro žmo
nėms pavojų.

SAKO, SUMEDŽIOJO 
18,000 BANGINIŲ

San Diego, Calif. — JAV 
kapitonas D. Gambel, kuris 
vadovavo bangi n i ų me
džioklėje, sako, kad ameri
kiečiai sumedžiojo tik 400.

Jis piktai kalbėjo apie ja
ponus ir TSRS banginių 
žuklautojus, nes, sako, tie 
vartojo naują techniką ir 
sugavo apie 18,000 bangi
nių.

srityje.
Pirmiausiai malūnspar

niai skraidė virš liaudiečių 
ir mėtė ašarų bombas. Pas
kui juos bombardavo JAV 

ikaro laivai iš jūros ir di- 
| džiuliai “B-52” bombone
šiai iš oro.

Trečią puolimą darė Rai
telių divizijos kareiviai su 
tankais, liepsnos metikais, 
granatomis ir kulkosvaid
žiais.

| Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Čekoslo
vakijos delegatas kritikavo 
Jungtines Valstijas, nes jos 
plečia atominį apsiginklavi
mą. teikdamos atomin i ų - ną ir karo laivyno ministrą 

|ginklų kitiems NATO na- 1 - J ™ 
riams.

admirolą E. Martodinatą. 
pakėlė savo autoritetą.

GIMIMAI IR VEDYBOS
Washingtonas. — 1965 

metais Jungtinėse Valstijo
se buvo 1,789,000 vedybų. 
Tais pat metais gimė 
3,7&7,000 vaikų.

Vaikų gimimas buvo ma
žiausias nuo 1951 metų, o 
vedybų didžiausias po 1948 
metų.

Maskva.. — TSRS gene
rolas Pavel Baiski aštriai 
kritikavo JAV už interven
ciją Vietname.

Maskva. — Atsk r i d o 
Anglijos premjeras Wilso- 
nas.
Washingtonas. — Kovo 2 

dieną JAV ir TSRS prasi
dės pasitarimai kultūrinių 
ryšių reikalais.

Ne.w Yorkas. — Virš 
1,000 studentų laikė susirin
kimą Hunter kolegijos au- 
ditoriume ir parėmė strei
kuojančius St. John uni
versiteto profesorius.

EXTRA!

Paryžius. — Sulaukus 91 j 
metų amžiaus mirė įžymi 
pianistė Margarieta Long.

BaltijosStockholmas..
jūroje ledai trukdo laivų 
plaukiojimą.

Praga. — Slovakijoje yra 
150,000 čigonų.

Akrą. — Ganos militaris- 
tai nuvertė progresyvią vy
riausybę ir suorganizavo 
savo.

Tas įvyko tik po to, kai 
šalies prezidentas Kwame 
Nkrumahas išvyko i Šiaur 
ės Vietnamą.

Ganos respublika yra 
pietvakarių Afrikoje. Ji už
ima 91,840 kvadratinių my
lių plotą ir turi 8,000,000 
gyventojų. Ganos vyriausy
bė laikėsi taikos politikos.
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Senatoriaus Kenedžio balsas
SENATORIAUS ROBERTO KENEDŽIO, pi•aėjusį i 

šeštadienį,viešas pasisakymas taikos Vietname klausimu, 
smarkiai užrūstino prezidentą Johnsoną ir visus, kurie 
stoja už karo tęsimą Pietryčių Azijoje. Kai kurie politi
niai stebėtojai sako, kad šis sen. Kenedžio išstojimas 
prieš Johnsono politiką, aiškiai rodo, kad jų keliai ski
riasi, ir kad tai gali Johnsonui brangiai atsieiti!

Kas gi čia tokio įvyko?
Įvyko, rodosi, visai paprastas dalykėlis, kokių politi

koje esti nemažai:5Senatorius Robertas F. Kenedis susi
šaukė spaudos ir radijo korespondentus ir pasakė, ką jis i 
galvoja apie karo Vietname baigimą.

Kenedis tiesiog pasakė: Jei norime pasiekti Vietna
me taiką, tai privalome pripažinti Tautinio Išsivadavi
mo Frontą (Vietcong), privalome su juo tartis, privalo
me jo atstovus įsileisti į Pietų Vietnamo valdžią, kol 
įvyks laisvi parlamento rinkimai. O kai rinkimai ten 
įvyks, tai kokį parlamentą bei valdžią vietnamiečiai išsi
rinks, tokia turi būti mums gera. Tariantis, sakė Kene
dis, nusileidimų turime daryti mes, turi daryti ir kita 
pusė, su kuria tariamės.

Ar čia kas yra baisaus?
Ne, mums nėra nieko baisaus. Tai visiškai žmoniš

ka. Baisu yra tik Johnsonui, MacNamarai, Ruskui, Tay- i 
lorui ir kitiems, kurie pasiryžo kariauti, nežiūrint, kas 
toliau bus. Jie veda karą prieš Vietcongą,. bet kada pra
sitaria apie taiką, tai Vietcongo nepripažįsta. Jie pripa- | 
žįsta tik savo pastatytą silpną žmogeliuką “premjerą” 
ky , kuris iš tikrųjų nieko nereiškia.

Esame tikri, kad senatoriaus Kenedžio pasisakymas 
sutrauks aplink jį daug žmonių, kurie nori, ‘ kad Pietry
čių Azijoje būtų taika. Jau ir senatorius J. W. Fulbright, 
Senatinio užsienio reikalais komiteto pirmininkas, ant 
rytojaus po Kenedžio kalbos, pareiškė, kad jis su Kene- 
džiu sutinka, kad JAV turi pripažinti Vietcongą ir su 
juo tartis, jei norima taiką laimėti Vietname.

NE KAŽIN KAS 
IR KANADOJE

Z. Janauskas “Liaudies 
Balse” bėdavoja dėl būklės 
Kanadoje:

Buvo sakoma, kad šiais me
tais pragyvenimas pabrangs 
apie 3 nuošimčius. Bet kaip 
dabar viskas brangsta, tai jis 
pakils ne 3, o gal net 30 nuo
šimčių.

Nauji provinciniai mokes
čiai ant pirkinių, maisto pro
duktai ir kita jau tiek pa
brango, kad nuo naujų metų 
pragyvenimas jau pakilo dau
giau negu trimis nuošimčiais.

Viskam brangstant, Toron-

jai-praktikai,” kurių profesio
nalinis lygis labai neaukštas. 
Toks pat vaizdas ir vidurinio 
mokslo srityse. Iš viso 7 pro- 
centai atitinkamo amžiaus 
vaikų lanko vidurinę mokyk
lą. O apie aukštąjį mokslą ir 
kalbėti nėra ko. Jis prieina
mas tik turtingų tėvų vai
kams.

VILIS LACIS—ĮŽYMUS 
LATVIJOS SŪNUS

Š. m. vasario 6 d. po il
gos ir sunkios ligos mirė 
įžymusis Tarybų Latvijos 
rašytojas ir valstybininkas 
Vilis Lacis.

te jau iškilo nauji reikalavi
mai ir algas kelti.

Pradinių mokyklų mokyto
jai reikalauja $1,000 pakėli
mo į metus. Transporto ir 
miesto tarnautojai reikalauja 
25 iki 50 nuošimčių algų pa
kėlimo.

Eina pasitarimai, derybos.
Be abejo, ir darbininkų uni- 

os kels naujus reikalavimus, 
kurią sutartys šiais metais 
baigiasi. i

Tie, kurie išsireikalaus algų ■
pakėlimo, dar šiek tiek atsi- i
gaus. I

Bet kaip su i . .
nių darbininkais ir kitais, ku-i nojo. Imame J. Paleckio 
rie negali suspėti algų pake- j straipsnio ištrauką iš sa
limo išreikalauti? i vaitraščio “Literatūra ir

Kaip su pensininkais ir be-, 
darbiais?

Jų gyvenimas 
mai eis žemyn.

Ir taip mūsų turtingoji Ka
nada eina prie to, kas yra 
Pietų Amerikoje, 
gieji darosi vis turtingesni, 
biednieji dar biednesni.

gimęs 1904 m. 
šeimoje, buvo 
(uosto krovi-

A. Bimba |

I Prezidentas Johnsonas: kaip' 
‘diktatorius,’ kaip ‘karalius’

V. Lacis 
darbininkų 
laivakroviu 
ku), gerai pažinęs darbinin
kų gyvenimą, 19 28 metais 
įstojo į Latvijos Komunistų 
partiją, o 1930 metais pra
dėjo rašyti romanus iš dar-' 
bininkų gyvenimo. Jis daug 
parašė.

Bet leiskime apie šį dide-! 
.ų į lį žmogų-kūrėją papasako- 

I ti Justui Paleckiui, kuris 
mažesnių įmo- j rašytoją labai gerai paži- . , I • -y -y "| f •

Imasi visokiu priemonių
SENATORIUS VANCE HARTKE, demokratas iš, 

Indiana valstijos, pareiškė, jog Pentagonas akstiną viso
kias karo veteranų organizacijas, kad jos darytų spaudi
mą į JAV Kongresą, kad jis remtų Johnsono politiką 
Vietname. Senatorius Hartke tokią politikė smarkiai kri
tikuoja, nes ji neveda prie nieko gero.

Komunistai universitetuose
NEŽIŪRINT Į TAI, kaip reakcionieriai besidarbuo

tų, kad neįsileisti komunistinio žodžio į JAV universite
tus, tas žodis prašliaužia pro visokias duris ir įeina, stu
dentai jį išgirsta.

Šiandien į amerikinius universitetus dažnai yra 
kviečiamas JAV Komunistų partijos veikėjas Gus Hali, 
taipgi James Jackson, buvęs “Workerio” redaktorius. 
Neseniai jiedu abu buvo šiltai sutikti Tuskegee universi
teto studentų Tuskegee, Alabamoje.

Sakoma, Gus Hali šiandien jau turi daug užkvieti- 
mų iš visos eilės universitetų studentų, kad pavasarį at
vyktų pas juos papasakoti, kaip komunistai žiūri į visą 
eilė svarbių visuomeninių klausimų.

Ar paklausys?
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ sukako šešiolika metų, kai 

buvo pasirašyta Kinijos - Tarybų Sąjungos draugišku
mo sutartis. Ši sutartis dabar negalioja, nes Kinija jos 
nesilaiko.

Minint sutarties 16-metinę sukaktį, Maskvos “Prav
da” ir vėl kreipėsi į Pekino valdžią, kad ji atsisakytų sa
vo politikos, kad grįžtu į draugiškumą su Tarybų Sąjun
ga ir su kitomis socialistinėmis šalimis.

Abejojame, ar dabartiniai Kinijos vadovai “Prav- 
dos” balso paklausys-.

Smarkus vyras, tas Ruskas!
TUOMET, KAI SENATIMS komitetas jį apklausi- 

nėjo apie JAV valdžios politiką Pietryčių Azijoje, kai 
jam bvo padaryta aštrių pastabų, Valstybės sekretorius 
Rusk atsišiepė: tegu bus tik leista, girdi, Senatui nubal
suoti, o matysime, kurion pusėn jis nubalsuos.

Veikiausia Senatas balsuos taip, kaip nori Johnso- 
nas ir Ruskas, bet ar tai reikš gerą politiką? Artai reikš, 
kad vedamas karas Vietname yra mūsų kraštui naudin
gas?

Daug klaidų yra padaręs JAV Senatas ir dar nema
ža jų padarys. Dėl to Ruskui labai džiaugtis tuo nerei
kėtų. z

Žiūriu, kad mano debatai į 
su Chicagos menševikų 
dienraščio redaktoriumi 
dėl Amerikos prezidento 
galios, jėgos bei autoriteto 
dar nepasibaigė. Tai klau
simas, matyt, kuriuo disku
sijoms medžiagos veikiau
siai niekados nebus galima 
išbaigti. Ypač tos medžia
gos šaltinį išplėtė preziden
to Harry Trumano vestas 
Korėjos karas be karo pa
skelbimo ir be Kongreso
užgyrimo ir šiandien pre
zidento Lyndon B. Johnso-1 
no savivališkai vedamas 
Vietnamo karas, kuriam 
dar jokio galo nesimato, 
kuris, priešingai, dar gali 
pavirsti trečiuoju pasauli- į 
niu karu.

Ne tiktai aš, bet milijo
nai ir milijonai kitų ameri
kiečių šitokia padėtimi yra 
labai susirūpinę.

Paskutiniame savo žodyje 
(“N.” vas. 17 d.) minėtas 
menševikų mok y t o j a s ir 
“švietėjas” iškelia porą

ką jis atsakys? ’ Keno įsaky
mų jis turės klausyti?

Demokr a t i n i s sluoksnis 
karštai stojo už Kongreso 
pirmenybę. Tegu Kongresas 
išrenka prezidentą ir tegu 
Kongresui jis atsako... Bet 
kitaip galvojo ir kalbėjo 
turtingasis sluoksnis. J i s 
stojo už prezidento pirmybę. 
Jis už prezidentą, nepriklau
somą nuo Kongreso. Jis rei
kalavo prezidentą rinkti at
skirai, ir tik vieną kartą į 
ketverius metus. . . Ir, kaip 
žinoma, laimėjo turtingasis
luomas.

Pacitavus tuos Konstitu
cijos punktus, kuriuose pa
brėžk, 'os prezidento teisės 
bei galios, sakoma:

iš Lietuvos
PEDAGOGAI SMERKIA I 

AGRESORIUS
Vilnius. — Išreikšti savo ’ 

protestą prieš agresorius 
buvo susirinkę į mitingą 
16-osios vidurinės mokyklos 
mokytojai. Mitinge kalbėję 
pedagogai J. Šukys, V. Mo- 
tiejūn i e n ė, A. Šuksteris ( / 
griežtai smerkė JAV agre
siją, reikalavo nutraukti 
karą prieš Vietnamo patri
otus, išvesti amerikiečių ka- 
riuomenę iš šios šalies. Mi
tingo dalyviai vieningai pri
ėmė rezoliuciją, reikalauda
mi nutraukti gėdingą karą 
Vietname.

Protesto mitingai prieš 
JAV agresiją Vietname į- 
vyko ir kitose Vilniaus 
miesto liaudies švietimo 
įstaigose.

Kamajai. — “Lauk ame- 
rikin i u s imperialistus iš K 
Pietų Vietnamo!”, “Nu
traukti kruviną agresiją 
prieš taikią šalį!” — tokius 
žodžius tarė gausiame pro- . 
testo mitinge, įvykusiame 
Kamajų kultūros namuose, 
vietos vidurinės mokyklos 
pedagogai, mokiniai, “Vy
turio”, “Gegužės Pir m o- 
sios” kolūkiu žemdirbiai. €

Kalbėję mitinge Kamajų 
vidurinės mokyklos direk- < 
torius A. Vasiliauskas, mo
kytojai A. Bimba, V. Kup- 
rienė ir kiti griežtai pro- , 
testavo prieš agresorius ir 
visų susirinkusiųjų vardu 
priimtoje rezoliucijoje pa
reiškė savo solidarumą su 
kovojančiu Vietnamu.

Prates t o mitingai, ku
riuose buvo reikalaujama 
nedelsiant nutraukti žudy
nes Vietname, taip pat įvy
ko Rokiškio E. Tičkaus 
vardo,. Juodupės vidurinėse 
mokyklose. Visi rajono mo- /> 
kytojai griežtai reikalavo 
nutraukti JAV agresiją.

Vilnius. — Kartą prieš t 
seminarą perskaitėme žinu
tę laikraštyje apie Vietna
mo mergaitę, kurios tėvus < 
sušaudė okupantai ameri
kiečiai. Ši mergaitė kelias 
dienas išgulėjo tarp sušau- 
dytų lavonų. Jos likimas 
mus labai sujaudino. Mes 
prisiminėme šimtus Vietna
mo vaikučių, kuriuos Ame
rikos imperialistai padarė 
našlaičiais. Štai mums ir ki
lo naras jiems padėti, pra
linksminti juos, nors trum
pam sukelti jų veiduose 
šypsenėles.

Mes nu sprendėme pa
ruošti ir pasiųsti jiems nau
jametinių dovanėlių. Nupir- 
kome sąsiuvinių, pieštukų, * 
šokolado, žaisliukų. Tiki
mės, kad šios kuklios dova
nėlės suteiks Vietnamo vai- 
kučiams džiaugsmo.

Tačiau santykių tarpe pre
zidento ir Kongreso nustaty
mas Konstitucijoje yra vie
nas dalykas, o pra vedimas 
gyvenimai! yra kitas daly
kas. yBe to, ne viską Kons
titucijoje galima bei prak
tiška pasakyti. Tad ir pa
siliko arba tuojau iškilo to
kie klausimai: Kur prezi
dento pareigos, teisės bei ga
lios pasibaigia, o kur prasi
deda Kongreso? Egzkutyvas 
arba vykdomasis valstybės 
organas reiškia tam tikrą 
aparatą. Kaip ir kas tą apa
ratą sudarys? Kam tarnaus 
ir ko klausys šimtai arba ir 
tūkstančiai federalinės val
džios tarnautojų? Kaip su 
įvairiais departame n ta i s ? 
Kas sudarys prezidento ka
binetą? Kokios bus kabine
to galios? Kokią įtaką Kon
gresas turės į prezidento ka
binetą? Tie ir šimtai kitų 
klausimų iškilo tuoj po pri
ėmimo Konstitucijos ir iš
rinkimo pirmojo prezidento.

j Menas” (š. m. vas. 12 d. lai-' naujų klausimų, būtent: 
1(a) kad Jungtinių Valstijų 
konstitucija tas galias pre
zidentui suteikia ir labai 
apriboja, todėl jis diktato
riškų bei karališkų galių 
negali turėti ir neturi, ir į 
(b) kad aš būk tik dabar! 
tuo pradėjęs rūpintis ir apie ' 
tai galvoti, o pirmiau jokio ' 

i kad teko ilgą laiką "dirbti tuo-' panašaus pavojaus niekur! 
' se pačiuose Tarybų Lietuvos! neįžiūrėjęs, 
atstovybės namuose 
je, nes Tarybų Latvijos atsto
vybės namas buvo subombar
duotas. Kaip rašytojas, jis 
atsilankydavo į lietuvių ruoš
tus literatures vakarus, pa
vyzdžiui, į Donelaičio vakarą, 
kuriame buvo skaitomi pir- 

| mieji rusiški “Metų” vertimai,

neišvengia-I doje). Jis rašo:

to, kas
, kur turtin- 

o

Asmeniškai su V. Laciu te-1 
i ko susipažinti po 1940 metų 
1 pasikeitimų, kada jis buvo Vi- 
i daus reikalų ministru Latvijos 
: Liaudies vyriausybėje, o vė-1 
I liau pirmuoju Tarybų Latvijos! 
'vyriausybės pirmininku. Daugi 
i bendra turėjome Didžiojo Tė- į 
| vynės karo metais, juo labiau, į

Cent-

LABAI LIŪDNA 
PADĖTIS 
GVATAMALOJE

G vate m a la—n e d i de lė
rinės Amerikos respubliką. 
Apie ją paduoda žinių agen
tūros APN korespondentas 
E. Pačekas tokių liūdnų 
duomenų:

Gvatemalos, 
nės Amerikos 
valdo parsidavėliška reakcio-i rašytojais, gyvenusiais tuo 
nierių klika, kuriai įsakinėja * metu Maskvoje, 
jankiai imperialistai. Skurdas, 1 
badas, neraštingumas — 
Gvatemalos darbo žmonių 
lia. Ypač kenčia vaikai, 
padėtis tiesiog baisi.

Miestų ir kaimų gatvėse ei- kūryba, 
getaujantys apdriskę, nešva- > S1 
riais skarmalais apsivilkę ma
žyliai—įprastas reginys. Dau
gelis jų — beglobiai. Tačiau, j

mažos centri
šalies, liaudį i daug bendro turėjo su mūsų

štai 
d a- i
Jų

Grįžęs į Latviją po išvada
vimo, V. Lacis turėjo d a u g 
darbo kaip Ministrų Tarybos 
pirmininkas, tačiau sugebėjo 

' tai suderinti su literatūrine 
Dažnai stebėdavau- 

jo nepaprastu kūrybiniu 
1 aktyvumu, nes ir karo metu, 
' ir po karo jis leido knygą po 
knygos.

tur būt, negeriau gyvena ir 
tie vaikai, kuriems pavyksta > 
gauti kokį nors labai blogai 
apmokamą darbą: butų valy-' 
tojai, laikračių pardavėjai, 
pameistriai ir kiti.

Chroninio nepavalgymo nu- ! 
silpnintus vaikus puola baisios 
ligos/— tuberkuliozė, drugys, 
skrandžio-žarnyno bei kiti su
sirgimai, o to išdavoje šalyje 
kasmet žūsta 50 tūkstančių 
vaikų. Iš kiekvieno tūkstan- ■ 
čio miršta 80 naujagimių, o i 
nuo vienerių iki 4 metų am
žiaus — 40 vaikų.

Gvatemala užima vieną pir
mųjų vietų pasaulyje pagal 
beraščių skaičių. Kaimuose jų 
80, o miestuose 70 procentų 
bendrojo gyventojų skaičiaus. 
Iš visų 7-14 metų vaikų dau
giau kaip pusė (daugiau kaip 
422 tūkstančiai), nelanko mo
kyklos. Manoma, kad mies
tuose į mokyklą užsirašo 77, 
o kaimuose — 26 procentai 
vaikų, tačiau toli gražu ne vi
si įu baigia pradinę mokyk
lą!

Trūkstant lėšų, daug vaikų 
priversti mesti mokslą ir eiti 
dirbti, ypač kaime. Vaikai 
dirba laukuose beveik kiek
vieną dieną nuo ryto iki va
karo drauge su suaugusiais. 
Tai ką gi bekalbėti apie mo
kyklą !

O ir pačių mokyklų būklė 
labai sunki. Klasės perpildy
tos. Vienam mokytojui ten
ka 60 arba net 80 mokinių. 
Daugelis dėstytojų neturi rei
kiamos kvalifikacijos. Iš 11 
tūkstančių mokytojų diplomus 
turi tik trečdalis. Siekiant 
kaip nors gelbėti padėtį, kvie
čiami vadinamieji “mokyto-

—Nieko stebėtino, — atsa
kydavo jis. — Reikia tik ge
rai suorganizuoti savo laiką, 
prisilaikyti darbo sistemos ir 
rašyti kasdien bent po dvi tris 
valandas, žinoma, dažniausiai 
aš rašau ilgiau, o kartais, jei 
tik galiu, nepasitraukiu nuo 
stalo ir po keliolika valandų.

. Pagaliau, kad ! 
Maskyo- j c|ar kartą viešai įrodžius,' 

jog jis pasilieka ištikimas i 
savo pašaukimui be melo į 
nežengti nė žingsnio, gar
siai surinka, kad aš net 
sąs šios šalies pilietis, 
būdu, žinoma, neturįs 
teisės mūsų prezidentą 
jo politiką kritikuoti arba 
sielotis dėl jo rankose per 
didelių ir labai pavojingų 
galių.

Jeigu A. Bimba “nėra net 
šios šalies pilietis,” tai ko
kiems galams valdžia yra 
užvedus bylą jį nupilietin- 
ti? Juk apie tą bylą, rodos, 
jis pats yra keletu atvejų 
rašęs ir sveikinęs valdžią

ne
tilo 
nė

Tokiu būdu dirbdamas, V. 
Lacis, tas tikras darbo ir kū
rybos didvyris, jau tuoj po 
karo (1946-1948 m.) parašė 
didelį trijų tomų romaną 
“Audra,” kuris buvo apdoVa- 
notas Vals t y b i n e premija. 
Tai buvo tikrai plati epopėja, 
apimanti eilės metų laikotar
pį nuo Ulmanio režimo įsi
galėjimo ligi pergalės Didžia
jame Tėvynės kare. Didelio 
populiarumo susilaukė ir taip 
pat Valstybinę premiją laimė
jo jo romanas “Į naująjį 
krantą.” Pastaraisiais metais 
išėjo keli seniau parašyti, bet 
naujai perredaguoti romanai 
“Paukščiai besparniai,” “Zi- 
tarų šeima” ir kt.

Nemaža V. Lacio kūrinių 
išvertė į daugelį tarybinių tau
tų ir užsienio kalbų, taip pat 
ir į lietuvių kalbą.

Liūdna ir graudu buvo mu
dviem su T. Tilvyčiu, kai sto
vėjome prie V. Lacio karsto, 
o paskui Rygos Miško kapinė
se, kur buvo palaidotas tas 
įžymusis brolių tautos liau
dies rašytojas ir valstybės bei 
visuomenės veikėjas. Padėjo
me ant jo kapo vainiką, iš
reikšdami pagarbą jo švie
siam atminimui nuo lietuvių 
tautos, kurioje jis ilgai bus 
gyvas savo plačiai paskleisto
mis knygomis.

už tokį žygį.
Dabar apie anuos klaus-! 

simus. Jau nebe šiandien 
ir nebe pirmą kartą man 
tenka rašyti bei kalbėti 
apie mūsų šalies preziden
to galias ir jo jomis savi
valiavimą. Kreipiu dėmesį 
į Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos prieš dvyliką metų (1954 
metais) išleistą mano kny
gą “Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentai.” Kny-| 
gos įvade “Prezidentas ir 
Jo Galios” plačiai šis visas 
reikalas apibūdinamas. Ja
me nušviečiami tie proce
sai, kuriais tos prezidenti
nės galios atsirado. Todėl 
čia seka kai kurios iš to 
įvado ištraukos.

Dar prieš konstitucinę kon
venciją ir pačioje konvenci
joje — skaitome—ėjo aštrios 
diskusijos dėl naujos valsty
bės formos. Turtingosios kla
sės — pramoninkai, finansi
ninkai, prakybininkai — rei
kalavo tvirtos, centralizuo
tos federalinės valdžios be
veik neribotomis galiomis. 
Jos reikalavo tvirto egzeku- 
tyvo — įstatymų ir nutarimų 
vykdytojo.

Konstitucijnėje konvenci
joje jau buvo aiškiai iškel
tas “valstybės galvos,” arba 
aukščiausiojo magistrato ar
ba prezidento reikalas. O 
kada buvo nutarta tokį pre
zidentą turėti, .kilo klausi
mas: Kas jį išrinks? Prieš

Kova tarp Kongreso ir j 
prezidento už pirmenybę iri 
galią buvo ilga ir aštri. . .

Pradžioje gana ilgai pre
zidentas buvo beveik tiktai 
Kongreso norų ir galios pū
dytojas. Iki Andrew Jack- 
sono laikų tendencija buvo 
anon pusėn, būtent: vis ma
žiau galios prezidentui, o vis 
daugiau ir daugiau Kongre-į 

su i. . .
■Bet tai tendencijai buvo 

užkirstas kelias ir ant visa
dos padarytas galas su išrin
kimu Andrew J ack so n o pre
zidentu 1825 m.. . .

Apibūdinus, kaip prezi
dentas Jacksonas tą proce
są įvykdė, sakoma:

Po Jacksono Kongresas 
jau niekados nebeatgavo sa
vo pirmesnių jų prerogatyvų 
(galių), o prezidentas visi 
daugiau ir daugiau jų laimė- , 
jo. Jau Civilinio Karo lai
kais Valstybės sekretorius 
William Seward galėjo pasa
kyti : “Mes išrenkame kara
lių ketveriems metams ir 
jam pavedame absoliutišką 
galią tam tikrose ribose, ku
rias pagaliau jis pats sau in
terpretuoja.“

Prezidentas Hayes yra pa-j 
sakęs: “Praktiškai prezi
dentas savo rankose laiko vi
są tautą.“

Woodrow Wilsonas išsita
rė : “Konstitucijos gaminto
jai mūsų prezidentą padarė 
galingesniu karaliumi... ne
gu tas, kuri jie kopijavo.“

Šiandien mūsų šalies pre
zidentas turi tiek galios, 
kiek joks karalius, joks mo
narchas visoje žmonijos isto
rijoje nėra turėjęs.

Tai buvo mano pasakyta 
prieš dvyliką metų. Vi
sa dabartinio mūsų prezi
dento elgsena ir politika 
šitą teiginį patvirtina dau-z 
giau negu šimtu procentų.

ANDES KALNAI ’
Andes kalnai tęsiasi per 

4,500 mylių Pietų Ameriko
je, iš šiaurės į pietus, prie 
ramiojo vandenyno. Aukš
čiausiai jų aconėagua kal
nas turK23,080 pėdų.

Amerikos plotai
Amerika geografiniai da

linama į tris dalis:
šiaurine Amerika užima 

8,077,326 kvadratines my
lias ir turi 230,000,000 gy
ventojų. Joje yra Meksikos, 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos valstybės.

Centrinė Amerika yra 
siauras sausumos junginys, 
kuris jungia Šiaurinę ir 
Pietinę Amerikas. Ji užima t 
222,674 kvadratines mylias 
ir turi 9,000,000 gyventojų. 
Ten yra 8 valstybės.

Pietinė Amerika užima 
6,800,000 kvadratinių mylių 
plotą ir turi 120,000,000 gy
ventojų. Ten yra 10 valsty
bių, iš jų didžiausia Brazili
ja.
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Trečiasis laiškas

Meksikos žmonės
J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
Praeitame straipsnyje moję, maži, tamsūs ir juo- 

kalbėjome apie Meksikos dais stambiais p laukai s, 
Miestą ir kaip jis atrodo iš kaip arklio karčiai. Jie vi- 
Lotynų bokšto (Terra La-si juodaakiai. Jų akys žyb- 
tina). Šiandien reikėtų šįčioja lyg juodi deimantai iš 
tą pasakyti apie jo žmones, po jų tamsių blakstienų.

Tačiau mano mintyse te- Ūgis reto iš jų siekia virš 
besivaizduoja Vilnius, ku-P?/Tos juodos akys 
riame lankiausi praeitą lie-ir susikaupęs veidas, rodos, 
pos mėnesį. Man prisime- sakyte sako.. Nesu paten- 
na Gedimino kalne pilies įnta" .^^^O/Sąiyęom1^ 
bokštas. Iš Lotynų bokšto lseities
matosi Meksikos Miestą s ?e^uY,°’vTuriu laikytis piie 
kaip ant delno. Iš Gedimi- Tačiau nenustoju^svie- 
no bokšto matosi Vilnius. s?^ni.° rytojaus vilties.
Bet iš Gedimino bokšto ma- ^deh, ?nve.ztl- Pu
tosi jau ne pilkų stogų jū-ri m a t .V si žingsniuojant, 
ra, kaip kad matosi iš Lo- daugiausia tekini bėgioja, 
tynų bokšto. Iš Gedimino Meksikietės merginos dai- 
bokšto matosi žaliuojančioslios: juodplaukės, alyvų 
aikštės, Vingiuojantis Ne-spalvos veidais ir, dauguma 
ris, glamonėjąs Vilnių ir jų. padrikomis kasomis net 
skubąs j Lietuvos upių tė- iki juosmens. Priekyje jų 
vą Nemuną. Iš ten matosi plaukai pakirpti iki pusės
gojai baltai arba gelsvai 
žydinčių liepų, iš kurių 
stiebiasi į padanges Vil
niaus baltieji bokštai. Koks 
tai malonus ir vaidentuvę 
žavis vaizdas to mūsų gra
žuolio Vilniaus!

Meksikos Mieste želme- 
nija auga, bet tik didelio 
puoselėjimo, priežiūros dė
ka; čia per maža drėgmės. 
Plačiųjų gatvių alėjose sto- 
raliemenės ir plačia lapės 
palmės atrodo apsnūdusios. 
Cbapultepec miško parke 
ir medelynas lyg verkšlena. 
Čia kai kurių gatvių vidu
riu tęsiasi poros metrų (6 
pėdų) pločio takeliai. Jie 
dalinai išgrįsti plytomis; 
bet protarpiais bandoma ir 
želmeniją auginti. Tos plot
mės, kur žolė auginama, 
aptvertos žemais štakietu- 
kais. Čia bandoma ir krū
mokšnius auginti, bet jie 
atrodo Ivg džiūstantys sta
garai. žolė liauna ir ap
siblausus.

Augmenijos atžvilgiu gra
žuolis Vilnius toli pralenkia 
Meksikos Miestą. Vilnius 
daug švaresnis už Meksikos 
Miestą, ir jame žmonės 
gražiau apsirėdę.

Bet meksikietis gali daug 
pasigirti kuo kitu. Jis ga
li pasigirti savo dangorai
žiais, kurie būriuojasi vi
sose miesto dalyse. Jis ga
li pasigirti savo muziejais 
ir kitais kultūros centrais, 
kaip tai: Plaza De Las Tres 
Culturas (Trijų Kultūrų 
aikštė), kur randasi Tauti
nis Politechnikas, Ispani
jos ko 1 o n i z a c i j o s laikų 
pranciškonų bažnyčia ir 
Artekų žinyčia. Jis gali di
džiuotis saVo universiteto 
miestu pietinėje miesto da
lyje, kur mokosi 72,000 stu
dentu. Jis gali pasigirti 
Aztekų kultūros senieno
mis, kaip tai: piramidė
mis saulei, mėnuliui ir 
liūties dievui. Nežinia, ar 
jis gali pasigirti ispanų ko
lonializmo laikais daugybe 
pristatytų bažnyčių, kurios 
dabar labai apleistos ir 
griūva. Bet ir kai kuriose 
iš jų yra brangių meno kū
rinių, ir juos reikėtų ap
saugoti.

Žinoma, Vilniuje irgi to 
visko netrūksta, bet ne tiek 
daug. Palyginant žmonių 
skaičių. Meksika turtinges
nė 13 kartu. Lyginant 
žmonių būdą, jau nėra taip 
lengva. Jis priklauso nuo 
jų kultūros ir socialinės 
santvarkos. Ju išvaizda pri
klauso nuo klimato ir gy
venimo sąlygų.

Lietuviai, didžiumoj’e 
aukšti, balti, šviesiaplau- 

' Meksikiečiai, kad ir ne- 
kiai. Meksikiečiai, didžiu-

kaktos. Jų ausis dengia juo
dos kasos, kurios nusidrie
kia per pečius i užpakali, 
iki juosmens. Jų veidai, 
įsodinti į jų juodų plaukų 
rėmą, duoda joms tos gar
siosios egvptietės Kleopat
ros išvaizdą.

Jos nešioja sukneles apie 
tris colius virš keliu. Retai 
kur matosi kojos kaip kala
dės, arba plonos kaip šei
vos, su pakumpiomis blauz
domis. Iš po trumpų suk
nelių jų blauzdos atrodo 
proporcion aliai ir dailiai 
nuaugusios; jų kojos įspir
tos į aukštakulnius, smai
lius, juodos spalvos batu
kus.

Pradėdamas žvilgsnį nuo 
kojų, manai sau: Tai gra
ži, blondinė, mėlynakė švie
si a v e i d ė ! Bet kai tavo 
žvilgsnis pasiekia jos veidą, 
matai alvvų spalvos apskri
ta veideli, paskendusi tam
sių plaukų garbanoje (ir 
jos plaukus garbanoia). Į 
tas, lyg juoduosius deiman
tus. žybčiojančias akytes 
norėtųsi pažvelgti, bet ne
drįsti — jau nebe jaunatvė.

Apie vyrų išvaizda ne
rašysiu, jei ne bent primin
siu. kad jie, didžiumoje, 
mažaūgiai ir azteku išvaiz
dos — apskritveidžiai, juo
daplaukiai, liekni ir greiti, 
šen ir ten matosi ir dides
nių, ispanu išvaizdos žmo
nių — dužiausiai jie seni, 
ir plikagalviai. Bet indėnų 
kilmės meksikietis retas 
kuris žilas ar plikas.

Tačiau, vieną sekmadienį 
įdomaudamas užėjau J Mek
sikos Miesto katedros vidų 
ir mačiau tipą, kuri norisi 
atvaizduoti. Jis sėdi lom- 
koje ir nuolankiai meldžia
si. Aš užpakalyje jo sė
džiu ir žvalgausi. Ji pama
čius. mane paėmė toks ne
suvaldomas juokas, kad vos 
tik susilaikiau nesudrums- 
tes tylos per patį švenčiau
siojo pakvlėiimą. Priešais 
mane sėdėjęs senis, kokios 
aštuoniasdešimt metų, par
puolė ant keliu ir, barškin
damas rožančių, pradėio 
muštis sau į krūtnę. Jo pli
kė žybtelėjo man tesiog į 
veidą. Tai tipiškas Ispani
jos laikų liekana. Jo viršu
galvis, apimtas pamėlyna
vusių gyslų tinklu, atrodo 
lyg storos sulenktos kojos 
kelis, kyšantis iš kuodelio 
pakulų. Po tuo pakulų vai
niku niurkso, Ivg kalakuto, 
papurtęs, pasipūtės veidas 
su ilga pakumpusia nosimi.

Tačiau ne tokie tipai ku
ria Meksikos rytojų. Ispa
nai čia ivedė savo aklbą. 
Tas gerai. Tas subendrino 
ir patobulino įvairių indėnu 
genčių kalbas. Bet ispanai 
užkorė indėnams kataliky

Siaubingi Amerikos kario 
patyrimai Vietname

Jungtinių Valstijų armi
jos saržentas Donald Dun
can, išbuvęs militarinėje 
tarnyboje 10 metų, Vietna
mo kare 18 mėnesių, 1965 

I metų rugsėjo 9 d. grįžo na- 
i mo, už atsižymėjimą kari- 
| niuose veiksmuose apdova- 
I notas medaliais.

Gimęs ir augęs uolių ka
talikų šeimoje, persigėręs 

! antikomunistiniais nuodais, 
I reakcine propaganda prieš
■ socialistinius kraštus, kaip 
didelis savo krašto patrio-

■ tas, išbuvo militarinėje tar- 
I nyboje net 10 metų, visuo
met pasiryžęs savo šalį gin
ti nuo “komunistinio pavo
jaus.”
Pietų Vietnaman jis taip

gi vyko tuo tikslu, kad ga
lėtų pastoti komunizmui ke
lią. Visokias karines užduo
tis atliko sąžiningai. Va
dovavo diversantų grupėms 
Vietkongo partizanų užnu
garyje. Buvo priskirtas 
prie “Specialinių jėgų,” ku
riu kariai nešioja prancū
ziškos mados kepures—be- 

| retes, kaip specialinės gar- 
i bės ženklą, rodantį juos 
esant armijoje garbingiau
siais kariais.

r -

&

Klaipėdoje griaunamos dar užsilikusios lūš
nos, o jų vietoj statomi nauji namai.

inercinėje spaudoje ir ar
mijos štabo pranešimuose, 
“viskas buvo melagystė.” 
Žinoma, tokia pat melagys
tė ir dabar tebekartojama.

Skelbimas, kad partizanai 
gauna ginklus ir kareivius 
iš Šiaurės Vietnamo - “Ho 
Chi Minh Taku” yra ke
lis kartus perdėtas. Parti
zanai daugiausia gauna 
amerikietiškų ginklų išSai- 
gono armijos ir jūrų keliu. 
Partizanai didžiulėje dau
gumoje yra Pietų Vietnamo 
gyventojai, ne iš Šiaurės 
Vietnamo atsiųsti kareiviai.

Perdėtai skelbiami ir par
tizanų nuostoliai. Užmušus 
ar nelaisvėn suėmus šeše- — 
tą partizanų, skelbiama, 
kad užmušta ar suimta 250 
partizanų.

Skelbimas, kad partizanai 
j prievartauja ir terorizuoja 
kaimiečius, nieko bendro su L 
teisybe neturi. Patyrė Ame-' 
rikos remiamos valdžios fa- rengimų dažnai išsiilgsta.

Rašo savo patyrimus 
katalikų laikraštyje

Kalifornijos miest e 1 y j e 
: Menlo Park išeinančiame 
i kataliku žurnale “Ramp- 
i arts” (siu 1966 metų vasa- 
! rio mėn laidoje) tilpo Dun- 
cano įspūdžiai, kokius jis 
patvrė Pietų Vietname. Pa- 

! tyrimai tiesiog siaubingi.
“Specialių jėgų” kariai 

pirmiausia pereina “smege
nų perplovimą,” kad jose 
neliktų jokių abejonių apie 
tikruosius partizanų tiks
lus. Vietkongo partizanai 
vadinami komunistais, pa- 
simoiusiais pasigrobti nei 
tik Vietnamą, bet ir kitas 
Azijos “demokratines ša
lis.” Kariai mokomi nesi
gailėti partizanų, net ne
laisvėn paimtus visaip kan
kinti. Specialieji kariai dau
giausia persigėrę baltojo 
šovinizmo dvasia, skaito 
vietnamiečius žemesnės ra
sės žmonėmiš.

Negrai kareiviai neturi 
pilnų Ivgių teisių Amerikos 
militarinėse jėgose Vietna
me. Net į tavernus, kur 
baltieji lankosi, pavojinga 
negrams įeiti. i
“Viskas buvo melagyste”
Duncan rašo, kad kas bu

vo skelbiama Amerikos ko-

bę. Tas blogai. Prietarin
goji katalikų religija stab
do pirmynžanga. Indėnai 
ir su savais dievais, kaip 
lietuviai su savo Perkūnu, 
būtų puikiausiai apsiėję iki 
šių moderniškų laikų, kuo
met žmogus skrenda Mėnu
lį užkariauti.

Dabar ispanai Meksikoje, 
kaip ir visoje Lotynu Ame
rikoje, retenybė. Ispanai 
laikinai buvo pavergę vieti
nius gyventojus. Bet vėliau 
jie patys dingo tų gyvento
jų bangose. Ju žymės, palik
tos ant vietinių būdo, ne 
ryškesnės už botago kirtį į 
vandens paviršiu. Ispanų 
kalba užsiliks. Jų atnešta 
religija, žmonijai siekiant į 
kosmoso beribę erdve, 
nyksta ir greitai liks tik 
seniena.

Bevardis
Mexico City. Sausis. (

PHILADELPHIA, PA

Worcester, Mass.
Aido choras pasiruošė 

Meno ir kultūros darbuotei. 
Gegužės Pirmą dieną bus 
suvaidinta ištraukos iš ope
retės “Išeivis” su daug gra
žiųjų dainų.

Nors mažas būrys aidie- 
Ičių, bet pasiruošę kad ir 
■ sunkiam, bet gražiam dar- 
ibui. Mokytojas Jonas Dir- 
: velis sakė, kad tą įvykdyti, 
; tai turėsim padirbėti dubel- 
, tavai.

Pamokos ivvks kiekvieno 
’trečiadienio 7:30 vakarais 
Aido choro kambariuose. 
Visi aidiečiai būtinai* daly- 

' vau k i me.i
i Eina prie pavasario, tai 
;ir oras bus palankesnis, o 
įdainuodami viską nugalėsi- 
i me.

Pradžioje balandžio Aido 
; choras y r a pakviestas į 
Hart f o r d ą, padainuoti.

Lietuva, tik reikią daugiau Anie dieną bus pranešta vė- 
veikti, daugiau pinigų au- bau. 
koti!

Kuomet Lietuvos bėgliai, I 
netekę gerų vietelių, dvare-1 
lių ar namelių, visaip blaš
kosi ir į pagalbą šaukiasi 
visokius šventuosius, tai ne
nuostabu. Lengvatikių pini-

“Vaduotojų” kermošius
Sekmadienis, vasario 20 

diena buvo graži, bet šalto- 
. žmonės lietuviškų pa-

šistines priemones palaiky-
ti vergi ioje, didžiulė dau- davimas "apie

“Vaduotojų” per didelis šū- 
; “vadavimus, 

minėjimus” suįdomina tū
lus lietuvius.

Taip tai ir susiėjome į 
Muzikalę salę, gal ką naujo 
išgirsime. Bet nieko gero, 
apart pinigų žūklavimo, ne
buvo.

Prieš 40 metų čia būdavo

guma Pietų Vietnamo gy
ventojų mielai remia parti
zanus. Partizanai įsitikinę, 
kad jie kovoja už savo ša
lies nepriklausomybę ir 
laisvę.

Partizanų jėgos auga
Duncan nurodo, kad Viet

kongo partizanų jėgos nuo- prašomi lietuviai susirinkti 
lat auga. Partizanų užnu- ir “minėti” Lietuvos 
garyje keliaudamas iš vie
nos provincijos į kitą, jis 
gerai patyrė, kad pirmiau, 
kur partizanai teturėjo tik 
mažas grupes, vėliau tos 
grupės išaugo į pulkus ir 
dar vėliau į divizijas. Da
bar beveik kiekvienoje pro-, 
vincijoje partizanai jau tu
ri savo divizijas, kurias vie- j visi lietuviai žino, kaip kry- 
tos gyventojai mielu noru 
visais galimais būdais re
mia. Partizanai, atsilygin
dami, padeda kaimiečiams 
žemės ūkio darbus atlikti.

Raportai apie partizanų 
terorą vra visai neteisingi. 
Pasitaiko, kad iš kitur at
siustas kvizlingas gauna 
mirties bausmę. O vietinių 
kvizlingų amerikiečiams 
sunku gauti. Partizanai la
bai disciplinuoti ir išmoky
ti jokiu kriminalysčių ne- 
papildvti. Kas kita su Sai- 
gono kareiviais, kurie lais
vai prievartauja moteris, 
kankina gyventojus, degina 
iu kaimus ir laukuose ja
vus. Jie už savo krimina- 
lystes niekam neatsako.

Nėra jokios laisvės
Duncan sumuša melą, kad 

amerikiečiai Pietų Vietna
me gina laisve. Ten, kur 
Sai ^ono valdžia su ameri
kiečių parama kontroliuoja, 
jokios laisvės nėra. Ten 
nebuvo ir nėra demokrati
jos. Tie, kurie pareiškia val
džiai nesuikima, papuola 
kalėjiman ar sušaudomi.

Pietų Vietnamo gyven
tojai gerai žino, kad ame
rikiečiai palaiko vieną po 
kito fašistinius diktatorius, 
kuriems Hitleris — garbin
gas žmogus. Amerikinės 
bombos iuos užmušinėja, jų 
kaimus degina, javus naiki
na.

Tokie amerikiečių žygiai 
žemina Amerikos vardą. Tą 
viską patyręs, Duncan ra
gina Jungtinių Valstijų val
džia baigti karą Vietname, 
tuoj ištraukti Amerikos mi- 
litarines jėgas iš Pietų Viet
namo. leisti laisvai Vietna
mo piliečiams savo reikalus 
susitvarkyti, kaip jiems ge
riausiai patinka.

“ne^ 
priklausomybę.” Kunigai 
kalbėdavo maldas, tautinin
kai atžagareiviai sakydavo 
kalbas. Dainos Choras šū
kaudavo: “Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim.” 
Apie Lietuvos praeitį kaip 
tuomet, taip ir dabar teisin
gai nieko neprimenama. Ne

žiokai naikino Lietuvą, kol į 
apkrikštijo, ir kaip įvedė 
pasninkus, baudživą ir dvar
ponius. Kaip lietuviški ku
nigai ir tos “nepriklauso
mybės” skelbėjai keliaklups
čiavo prieš Rusijos carą, 
kaip “kramolą” naikino Lie
tuvoje, kuomet žmonės kilo 
prieš carizmą ir poniją, 
kaip rūpinosi Urachą gauti 
Lietuvos karaliumi.

Šių dienų “vaduotojai” 
gal nežino praeities.

Šių dienų Lietuva ir pa
didinta, ir labai pagerinta, 
pagražinta. Ir Vilnius, ir 
Klaipėda, ir Mažoji Lietu
va sujungtos. Jie tyli apie 
tai.

Estradoje jie šiemet pasi
statė būdele, apstatė gėlė
mis ir padėjo užrašą “Žu- 
vusiems už Lietuvos lais
ve.” Tas reiškia — tiems 
banditams, kurie po karo 
žudė nekaltus Lietuvos 
žmones ir kūdikius. Prieš 
keletą metų tokiems “gynė
jams” prašydavo pinigu, sa
kydavo. kad juos nuleidžia 
iš orlaiviu, ir kad jie išlais
vinsią Lietuvą. O dabar tik 
būdelę su kryžiumi ir gė
lėmis parodė.

Vadavimas buvo paveda
mas visokiems “šventie
siems” ir Marijai. Dabar 
apie tai tyli.

Štai kita vadavimui “vil
tis.” Svarbieji kalbėtojai 
advokatas Stanley Mankus, 
H. W. Cahill, kongresma- 
nas iš N. J. valstijos, Anta
nas Sniečkus (jaunas lietu
vis iš N. Y.) savo kalbose 
visą viltį deda ant karo 
Vietname, nes tai būsiąs ga
las komunistams, ir jau tik
rai Amerika įteiksianti 
“vaduotojams” Lietuvą ir ji 
būsianti “nepriklausoma”

T. M. I

Haverhill, Mass.
Sausio 30 d. mirė Marce

lė Narkun (Narkunienė).
gai juos kiek atgaivina. Bet gyveno >3 Washington A v. 
kuomet advokatai irkaiku-j^ia gyveno nuo 1^02 metų, 
kurie kongresmanai kalba, I Paliko dvi dukteris, Mrs. 
dargi “rimtai,” tai nežinia, i Anną Loth ir Mrs. Pauliną 
kaip juos tiktų pavadinti... i Kingston, abi gyvena šiame

Kuomet Amerikos revo-! m^este; sūnų W illiam, gyve- 
liucionieriai išmušė Angli
jos karalius bei ponus, tai 
jie irgi ilgokai verkšleno ir 
norėjo sugrįžti. Ir Rusijos 
caro kunigaikščių, kniazių 
gaujos ilgai ir smarkiai ver
kė. Bet kur jie šiandien? 
Ar jie šiandien begalvoja 
apie atgavimą dvarų, fab
rikų?

Beje, pasidžiaugė, kad peri bininkai laimėjo, 
keletą “vadavimo” vaiaus 
savaičų surinkę net 18 šim-! 
tų doleriu. Tuo būdu va
davimas dar pelningas biz
nis. Jis bus dar toliau tę
siamas.

Meninė programėlė buvo 
vidutiniškai nebloga. Mat, 
mažų vaikučių būrelis pra- 
lavintas ir padainuoti, ir 
pašokti. Senesniųjų choris
tų grupė susilpnėjusi. Solis
tu visai neturi.

Sakoma, kad kadaise Ab
raomas Linkolnas yra pa
sakęs: “Yra žmonių, ku
riuos galite apgaudinėti vi
suomet; yra žmonių, ku
riuos galite angadinėti tam 
tikrą laiką. Bet negalėsite 
apgaudinėti visų žmonių vi- 

laiką.” Tai labai tinka 
mūsų “vaduotojams.”

Senas Philadelphietis

na Peabodv. Mass.; tris, 
anūkus ir šešis proanūkius. 
Laikinai padėta Elmwood 
kapinėse, o vėliau bus pa-

St. P a trick’s
kapinėse.

Po 12 d. streiko giso (?) 
darbininkai sugrįžo darban. 
Pasirašyta dvejų metų su- 

! tartis su kompanija. Dar-

sa
ir

18

Bethlehem, Pa.
Pataisa.

“Laisvės” iš vasario
dienos buvo pasakyta, kad 
mirė ukrainiečių tautybės 
žmogus A. Petryk. Turėjo 
būti, kad A. Petryko žmo
na, Katrina Petryk. Ji mirė 
vasario 6 d. Pašarvota bu
vo J. Ratinio šermeninėje, 
Eastone. Liko 
brolis su žmona, 
ir 4 anūkai.

liūdesyje 
du sūnūs

F. Zavis

ALEUTŲ SALOS
Tai apie 150 didesnių ir 

mažesnių salų, kurios per 
1,000 mylių tęsiasi Ramia
jame vandenyne nuo Alas- 
kos linkui Sibiro.

Dabar salos priklau s o 
Jungtinėms Valstijoms, nes 
1867 metais, kartu su Alas
ka, Rusija jas pardavė.

Sausio 31 d. Sheila Cook, 
j 14 metu, mokėsi ant arklio 
joti. Prie North Broadway 
arklys pasibaidė, užlėkė ant 
automobilio, 
žeidė, gerai,

Vasario 2 
paskambino 
verhill High Sscool. kurio
je mokosi mokiniai iš Ames
bury, Mass., ir sakė, kad 
mokytojui yra padėta bom
ba. Jau keli metai kai 
Amesbury High Schoo] su
degė, todėl jie čia mokosi. 
700 mokiniu buvo iškviesti 
laukan ir nuvežti į Ames
bury, o mokykla buvo užda
ryta per visa diena. Policija 
ir ugniagesiai išieškojo, bet 
bombos nerado.

Vasario 4 d. Marė P. 
Sargent. 82 metu, susitiko 
kitas dvi moteris ant Mer
rimac St. Jos iš senelės iš
viliojo $4 000. Senutė prane
šė nobeliai, bet be nesėk
mių, gudruolės pasislėpė.

Vasario 14 d. einu gatve 
ir kažin kas šaukia. Pažiū
riu, o gi A. ir M. Kazlaus
kai. Klausiu, kas naujo. Sa
ko: važiuojam į Lawrence 
pažiūrėti Penkausko, serga, 
yra ligoninėje. Kaip bema
tant pasiekėme Clover Hill 
Hospital. Ant antru lubų, 
Room 209, Penkauskas gu
li lovoie, o Penkauskienė 
sėdi žalia jo. Sakė, kad čia 
jau nuo vasario 10 d. Dak
tarai dar nesurado kokia 
liga ir ar ilgai reikės čia 
būti. Žinoma, sveikas žmo
gus čia nebūtu, nes reikia 
mokėti po $35 per dieną.

Palinkėjome Stasiui grei
tai pasveikti, paėmėme jo' 
moterį, nuvežėme 33 Chest
nut St., o mes parvažiavo
me laimingai namo.

Senis

Mergaite su- 
kad neužmušė, 
d. kažin kas 
telefonu i He- 4.
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Rojus Mizara

PORA DIENŲ PALANGOJE
okeano, nuo Rockaway 
Beach, bet praėjusią vasa
ra aš okeanan nebuvau nei 
kojos įkėlęs.

Ir kur tik tu čia pasisuk
si, tau patriotai dėstys ir 
dėstys Palangos ir Baltijos 
jūros gėrybes! Čia yra go

Palangą pasiekėme vėlo
kai ir sustojome “Pajūrio” 
viešbutyje. Užeina miesto 
majoras P. Mičiūnas, man 
pažįstamas iš 19 5 9 metų. 
Jam, žmogui, dabar didelis 
darbymetis: tiek daug sve
čių, vasarotojų; atvyksta jų 
ir iš kitų valstybių. Jam, ‘ do, čia gydomasi nuo neu- 
miesto galvai, tenka viskuo i rastenijos, nuo aukšto krau- 
rūpintis.

Vos susitikęs, aš ryžausi: 
supažindinti P. Mičiūną su : 
Laurynu Kapočiumi, bet 
žiūriu žiūriu, jiedu tos ma-1 
no paslaugos visiškai nerei
kalingi: pradeda šnekėtis, 
kaip seni seni pažįstami.

Buržuazijos laikais, pasi
rodo, L. Kapočius su P. Mi- 
čiūnu Žemaitijoje kartu po- ’ 
grindyje dirbo, organizavo j 
darbo žmones, kovojo fašiz
mą. Abiem jiem Žemaitija 
žinoma kaip savo rankos 
delnas!

Visa tai mane nustebino!
Kai mudu su P. Mičiūnu I 

išėjome pasivaikščioti, klau- i 
siu:

—Tai kaipgi einasi?
—Labai gerai, atsako.

Svečių daug ir vis atvyksta į 
daugiau. .

—Kaip didelis dabar jūsų ■ but, paskutinį, 
miestas? i noma, labai dailus, bet jeii

[jo spaudimo; Palangos kli- 
! matas, oras, Baltijos van- 
i duo sudaro savitą sintezę, 
ir žmogus, čia pabuvojęs ir 

! pasimaudęs, greit sutvirtin
si savo sveikatą. O bangos? 
Kaip jos tave apiplaka, kaip 
apskaldo tau šonus !.. O 
kur plaukiojimas, galynėji
masis su nirštančiomis, pu- 

i tojančiomis amžinomis, nie- 
1 kad nepavargst a n č i o m i s 
bangomis?..

Gerieji bičiuliai pamiršta, 
kad jau praėjo tos dienelės, 
kai galynėjausi su bango
mis. Ir aš jiems sakiau:

karaliene” (nuotrauka til
po š. m. vasario 11 d. “L.” 
laidoje). Nepaprastai įdo
mi skulptūra, kartą pažvel
gus, nesinori akių nuo jos 
nutraukti.

Va, Birutės kalnas. Jo 
papėdėje, tarp medžių, sto
vi moters statula. Sustojo
me. Stebime, o Gediminas 
sako:

—Matote, naujas kūrinys. 
Tai kaunietės Konstancijos 
Petrikaitė s-Tulienės “Biru
tė.” Neseniai čia ji pasta
tyta.

Legendiniai padavimai sa
ko, būk šitoje kalno papė
dėje buvusi palaidota kuni
gaikštienė Birutė. Taigi 
statula, didesnė žmogaus 
aukščiui, jai paminklas.

Dailininkė išbaigė statulą 
Kaune; ten ji buvo atliedin- 
ta iš bronzos. Statula plokš
čia, bet taip sukurta, kad,

Štai kaip atrodo Palangos “Vasaros” interjeras.

Baltimore, Md.
Visokios žinelės

Miesto Taryboj yra įneš
tas sumanymas, kad visi pi
liečiai lygiomis teisėmis ga
lėtų pirktis ir randuotis 
gyv. namus. Buvo sušauk
tas viešas susirinki m a s 
War Memorial svetainėje, 
kad publika tartų savo žo
dį.

Katalikų k a r d i n o 1 a s 
Shenhan buvo pakviestas 
pakalbėti, kad šitas suma
nymas būtų priimtas. Kar
dinolui pradėjus kalbėti, tū
li namų savininkai ir rasis
tai sukilo, pradėjo jį baub
ti. Tai pirmas toks sukili
mas prieš bažnyčios au
toritetą. Vėliau miesto Ta
ryba atmetė šį sumanymą.

—Skaitau herojais visus i Ir ji darogražų įspūdį: Sto- 
' tuos, kurie, atsikėlę šeštą | vi daili miela lietuvaitė tau- 
l valandą, nekreipdami dėme- tiniuose rūbuose ir stebi 
| šio j orą, bėga į jūrą. To- praeivius. Dešinėje rankoje 
! kių pastebėjau daug. laiko vainiką, o kairiąją pri- 

A . i , gludusi prie iš kAntra karta savo gyveni-<, ,I i v d i • • i: krutinės. Galva ; me buvau Palangoje ir, ga .... .
‘ Miestas ži 'an^ dešinio peties.

’ ’ • ■ Stebint Birutę mano gal- 
_Tur; al);p spotvnis tūks-1 Rs stovėtu ne palei jūra, ne-' von kndo ir kitokios min- 

tančius gyventoju. Bet Pa-1 kutų plačiau žinomas. I a- y • 1
langa niekad nebus didelė-k>ngos paplūdimys, pajūris 
pastoviais gyventojais. Mes 1 ar pliažas, - visaip ji vadi-! J^1 
to ir nenorime. Mums svar-ina’ — su sa.vo kopomis da- _ 
bu, kad atvyktų daug sve- į 
čių, ir kad mes juos ga-i 
lėtume viskuo gražiai aprū
pinti.

Atrodė, kad čia bus su
važiavęs visas Vilnius — 
tiek čia man pažįstamų. Gi 
oras nėra šiltas. Aš privers
tas vilkėti vasarišką paltą.

Eduardas Mieželaitis sa
ko:

—Labai gerai padarėte, 
kad čia atvykote. Dabar, iš 
tikrųjų, pailsėsite: nors po
rą savaičių pabūsite be jo
kių “atsakingų susitikimų.” 

Kai pasakiau Eduardui, 
jog čia būsime tik porą die
nų, jis nustebo ir mane tie
siog Išbarė:

—Jums reikalingas poilsis,

giria—ir autorę, ir jos kū-, suvykusių iš toli ir iš arti iš savo didoko kambario į
rinį!.. Paduodu kelis sa-1 poilsiui. Ir čia orkestras kad balkonėlį, pasidžiaugti dar-
kinius: ; duoda, tai duoda, o jau- želiu, pilnu gėlių, saulutės

“Eglių tankumyne, suda-1 nimas kad šoka, tai šoka: ir meilės paragauti,
rančiame tarsi žalią nišą, iš-1 tokį ir kitokį šokį, net ir| 
kyla išraiškingas lietuvai- j tvistą! Smarkiai sukosi ir 
tės, apsirengusios tautiniais : anglai svečiai, 
rūbais, siluetas. Tai legen-! —:—
du apgaubtoji Birutė... Kitas dailus rytmetis. Pa-

Pusiau istorinis, pusiau i lei1 ^'?UH «uisil’enka Mie- 
legendinis Birutes paveiks- i zela.c.a1, Venclovai, Gličiai, 
las K. Tulienės traktuotėje.“1'10^1’ JokU*>n‘a>> Kosttas M IZ lz o o cm r/wwvvio imcH’rn

tistikos rodo, kad 29,950 
biednų vaikų gauna iš Bal- 
timorės miesto pašalpą. Jų 
taipe yra 16,543 taip vadi- 

p, .narni “nelegaliai” gimę vai- 
matyt, nuvirsta prisnūsti, į kai*

! Charles G. Benton, majo- 
|ro McKeldin finansinis pa- 
i tarėjas, praneša, kad atei- 
I nančiais metais iškaščiai 
j pakils iki $31,000,000 <lau- 

’; būti 
i surinkta taksais iš miesto 
į gyventojų.

” nė neklausiau, nes' ‘ M:11.'ylalldo 'aĮstij<>s gy- 
- - - ’ įventojai, spaudžiami sun-

I aik ' k*0S takSLl naštos, reikalam 
rašytoja neeikvoja. ° 'la’ kad .į baž11^ mlosa- 

leva Simonaitytė - labai l^bes bul,V .taksuojamos.
J \ \ lesa, Apeliacijų teismas si

i jų reikalavi
mą, bet opozicijos veiksmas 
susidarė gana stijjrus.

Pradžioje sausio vieno 
sekmadienio popietę grupė 
studentų rengė miesto so
de (City Plaza) susirinki
mą užgyrimui Amerikos įsi
vėlimo i Vietnamo kara. 
Oras buvo gana palankus,

Palei sofą, ant kurios ji,

ant staliuko stovi nedidelė ’ 
(portable) rašomoji maši-1 
nėlė.

—Ką čia jūs pradėjote?
paklausiau.

—Rašau laišką—ilgoką,—j giau. šita suma turės 
atsako rašytoja.yra be galo poetiškas. Į ji; Kol^al<as su žmona rašyto-

ja Halina, Palangos majo-l 
Mičiūnas, ir kiti, ir;

bičiuliai paša- dėsnio,
Ir vėl žinau, kad rašo, kuria, kiek | 

. darosi liūdna, ir vėl niau- tik sveikata leidžia.
kiasi akys, nes žmogus rim
tai galvoji, jog vargu ar aš
kada nors turėsiu laimės su
sitikti — ne bent Niujor
ke. Atsibučiuojame. O jie:

—Rašykite mums, rašyki
te! Nepamirškite!..

palenkta žvelgi kaip į liaudinį gro-
| žio, nekaltumo, kuklumo ,. , (
' apibendrinimą... Labai vy-: , Cl1 augai .

• • nm.iniL vint.. n; kyti mums gudbai.Kušiai parinkta n vieta bi- J ”
rutės kalno papėdėje, ku-| 
rioje skulptūra įsipiešia į 
peizažą... Birutė, talentin- i 
gos dailininkės interpreta- | 
cijoje, tampa poetiniu lietu-j 
vaitės simboliu...”

Gal būt įžymiosios daili
ninkės žodis uždarys tuos 
ginčus, kurie sklido dėl sta
tulos, puošiančios Palangos 
parką.

■ ' ' Tulienę į Sibirą išvežė, ten
j ro niekad nepamirštamą nužudė, ir dėl to krokodilo 

", ašaras išliejo. O čia, štai, 
I mes stovime ties Birute, ku- 
1 ria sukūrė “veiksniu” me- c 

i lagių nužudyta dailininkė, 
šiandien ramiai gyvenanti 
Kaune, ir besidžiaugianti, 
kad jos kūrinį žmonės gerai! Man rodosi, nereikėtų kel- 
įvertina! j ti audros vandens laše.

Iš ten tolėliau į p a j ū r i T • t • ; 1 • • 1L1 J Jei Lietuvos ekonominisi z m o n 1 u : • j j, - . . . . .,— . ! . - ,ir kultūrinis gyvenimas kils,masę, pasiekiame tilta. Čia, 1 , • . .. .. ’1 . . . ., .- . ’.tvirtės taip, kaip šiandien1 arti jo stovi kita nauja sta- . . T . , J .L , J 1- _ J j jei Lietuvos dailininkai
rys tokį progresą, kokį da-

miela, atvira, ir tuo pačiu L11^’ 7^7? 
kartu draugiška. Susipaži- kaitą atmetę

Jinau su ja 1959 metais, 
nesisarmatija žmogų ir pa
barti, jei yra reikalo, ir 
ra žodį tau numesti.

Pasikalbėjus apie jos svei-

mis kaip pūkas.
Dėl to Palanga plačiai ži

noma visose tarybinėse res
publikose. Kitą tokį kuror
tą Europoje retai kur rasi.

Vasaros metu čia kiekvie
nas gyvenamasis colis užim
tas svečių 
prisistatė daug vilų ir mu-1 
zikai, ir dailininkai, ir kito-;
ki^į profesijų ^darbuotojai. įuja — Nijolės Gaigalaitės 

“Jūratė ir Kastytis,” kurią 
. . namus, a§ 2959 metais mačiau dai- 

kuriuose vasaroja jų nariai, jįnin^y dirbtuvėje Vilniuje. 
Daugelis atvyksta ir apsi
gyvena pas privačius žmo
nes; sako, jie iš svečių-va- aš klausiu skulptoriaus, kaip 
sarotojų “gerai paima.” Bet jis tai vertina. Bet Lietuvos

i. Ligi šiol mieste ; p]iažu, per didelę

Rašytojai, profesines są- 
sąjungos čia turi

Statula stovi fontane, ir

ge-

Vykstame į Klaipėdą. O Pasikalbėjus apie jos svei
kai ją pasiekiame, L. Kapo-, kiausjau> kaip dabar
čius pataria vairuotojui pa
sukti link uosto. Laurynas 
pasakoja:

—Kai aš kadaise pabėgau krašte? 
iš Klaipėdos smetoninio ka- 

1(?n’| Įėjimo, tai čia va, — paro- 
c a“ dydamas pirštu,—buvo dar

bininko namelis, kuriame aš

jai atrodo bendras žmonių 
gyvenimas Lietuvoje, ypa
tingai čia, jos gimtajame žmonių atsilankė tik 12.
i y J n «•

. .. _ Reikia manyti, kad visgi
—Niekad pirmiau jie nėra randasi daugiau karo šąli-

Reikia manyti,

taip gerai gyvenę, kaip da
bar, — aiškina rašytoja. —’ 1 ... v. . , . '

Ir perkasi jie čia visokius | vcpjus
io, tai netitikus poetų ap- siapStydamasis gyvenau... rūbus, ir kitokius daiktus,! 
dainuotas, liaudies pamiltas I“Palangos miestelis” bus Qal retas iš gyvųjų veikė- kokių seniau nei neieikejo.;

ala go.. į . jus p-orai nažista že- Seniau, jei kuris čia ju tu-1kam muziejus iaiP geiai pažįsta ze- j . r. , J mkaip muziejus!

ninku, bet jie neturėjo drą
sos parodyti viešai savo 
__ __ Jonas Balsys

ar ne tas pats yra visame
, . 2 2 ..pasaulyje? Atvykę i kuror-o ne lakstymas is miesto j. tus> vasarotojai visur pri. 

miestą... . _ įversti patuštinti kišenes.
Poetas teisus: butų buvę,

miela praleisti “Ant marių 1 Bet man kažkas sakė, jog i 
kranto” nors savaitę, deja, daugiau privačių namų Pa- 

Lietuvoje langoje statyti neleis. Rū- 
. pinsis tik visuomeniniais — 

rėsime būti Niujorke, stoti viešbučiais, sanatorijomis, 
kasdieninin darban, o Lie- į Pastebėjau, beje, jau yra 
tuvoje dar tiek nematytų | pastatytų ir motelių; tai 
vietų, nesutiktų žmonių!., i tiems, kurie atvyksta auto- 

—:— j mobiliais dienai kitai.
Tik Palangoje pabuvojęs, j Man sakė palangiečiai: 

gerai pamatai, kokią meilę: —šiandien žmonių yra 
Lietuvos žmonės turi Balti-1 daug, bet jei jūs pamaty

tumėte, kiek čia jų bus šv. 
Roko dieną!..

musų viešnage 
ėjo prie pabaigos. Tuoj tu-

jos jūrai!
Atsikėliau prieš 8 v. ryto 

ir išėjau gatvėn. Rytas sau
lėtas, mielas, bet oras man 
truputėlį šaltokas. Staiga 
matau grįžta nuojūrosaka- 
d e m i k a i J. Matulis ir K. 
Korsakas. Matulis jau išsi
maudęs, ant galvos užsime
tęs baltą rankšluostį. Kai 
aš nusistebėjau, profesorius 
sako:

—Kas rytą tai darau; 
apie septintą valandą aš jau 
jūroje.

Mudu su Korsaku einame 
pasivaikščioti, ir jis man 
aistringai pasakoja ir pasa
koja, kokių sveikatingų ele- 
tnentų turi Palangos klima
tas ir Baltijos jūra. Kodėl 
jūroje būtinai reikia mau
dytis. Jaučiau, kad profeso
rius tai man taiko.

Sakiau jam, kad mes Niu
jorke gyvename tik už de- 
sėtko mylių nuo Atlanto

Vykome į Gintaro muzie
jų. Skulptorius G. Jokūbo- 
nis buvo mūsų vadovas.

Muziejus įkurdintas buv. 
Tiškevičiaus rūmuose, Pa
langos parke. Dar nėra jis 
didelis, bet jau turtingas. 
Pabuvojęs muziejuje, žmo
gus gali susipažinti su gin
taro praeitimi, dabartimi, ir 
numatyti jo ateitį.

Direktorius mums sakė, 
kad netrukus bus kitos salės 
priskirtos šiam muziejui, ir 
tuomet jis atsistos į savo 
didybę.

Vaikščiodami po parką, 
sutikome J. Kuzminskį, Dai
lininkų sąjungos pirminin
ką, su knyga pažastėje. Iš 
tikrųjų, šis žymusis daili
ninkas įdomiai atostogas 
leidžia, štai R. Antinio nau
jas kūrinys—“Egle—žalčių

dailininkai labai kuklūs: ne- 
pergirs savo kolegos ir nie
kad nenupeiks.

—Nepatinka vieta, — at
sako jis.—Žiūrėkite, didžiu
lis medis Jūratę ir Kastytį 
savo šešėliu nustelbia.

Daug kartų ties šiuo Gai
galaitės kūriniu čia buvau 
sustojęs, bet niekad apie tai 
nepamislijau.

Brockton, Mass.
Vasario 14 dieną staigiai 

'susirgo Eva Čerkasienė, 
i “Laisvės” administrate- 

Miestelyje pa stebėjau lriaus P_ Buknio sesuo. Ja 
j ištiko lengvas šokas. Sku- 
! biai buvo nuvežta i Brock-

rėdavo dviratį — buvo kas ■
! Šiandien jie lekioja 'kaip Laurynas. Išvaikščioti tokio! J ,

- _ čia jo visi keleliai ir take- oiotorčiklais...
buvo I kai — vis pogrindžio me-

tarp kitų, tu, organizaciniais reikalais, daug dailių individualių na 
Bet Laurynas, kaip žinome, i mu.
11*111 *11 • i e

kaip LaurynasVieną vakarą praleidome 
kompozitoriaus Balio Dva- į 
riono namuose. Čia 1 
įžymių svečių 
vienas rusų profesorius iš . . , ........... .
Maskvos. Dvarionų sūnus, Oabai kuklus, niekad nepasi-j Kaip miela buvo pasišne- citv li'onnine* 680 Cen- 
taip pat jo draugas 1 1 ' °'1 vc r'nn,;ic:miri,7 i n n c ntq_ i.y*.: iL '
smuikininkai ir studijuoją I mėgsta jis daug pasakoti, 
Maskvoje, davė puikų kon-1 kas buvo, jam svarbiau šne- 
certą. Pats šeimininkas bu- keti, kas turi būti.

Pasiryžome užsukti į Prie- Į

f, abudu i S’k’s, nepasididžiuos. ^Ne- keti su lietuvių literatūros, 
klasike!

Ieva Simonaitytė gimė 
Vanagų kaime, čia kur, ne
toli Priekulės. Kokį paže
minimo kelią jai kadaise te
ko nueiti!.. Bet per var
gus, per kančias, didžiuliu 
ryžtu ir sunkiu darbu žy
mioji lietuvių liaudies duk
ra šiandien yra mūsų lite
ratūros klasikė!.. Jos kny
gos verčiamos į kitas kal
bas. Ir autorėje tu nematy
si mažiausio pasididžiavimo 
grūdelio. Ji tokia paprasta, 
maloni, šneki—didžioji mū
sų rašytoja.

Na, ir mes tarėme rašyto
jai ir Žemaitijai sudie su
die sudie!

vo prie pianino. Maestro - - - ...........- -
atrodo’ šalto būdo žmogus, kūlę — aplankyti įžymiąją 

Palangė puošiasi visaip! i t' raAy°JX Ie-V-ą jin,ona't-vK 
^47^ • • 1 * 11 (11 dUglSKcį.

kalba jis ir angliškai.
Pas A.

“Birutė” man vis dar ne
išėjo iš galvos, tuo labiau, 
kad vieną dieną į mūsų vieš
bučio kambarį buvo užėję 
Andrius Bulota su savo 
žmona Jadvyga, prancūzų 
kalbos dėstytoja Vilniaus 
universitete, ir daugiau žmo
nių. Ir tarp tūlų jų iškilo 
diskusijos dėl “Birutės.” Dis
kusijų pradžios negirdėjau, 
tik išgirdau Bulotienę taip 
argumentuojant:

—Tai kas čia tokio, jei 
žmonės deda prie “Birutės” 
gėlių vainikus? Ar tai kam 
kenkia?.. Nereikėtų triukš
mauti. ..

Tik tiek tenugirdau, 
kalbėjausi su kuo kitu 
apie kitus dalykus.

Pajutau, kad dėl Petrikai- 
tės-Tulienės kūrinio žmonė
se yra “visokių nuomonių.”

Po kiek laiko skaitau ra
šytojų savaitrašty “Litera
tūra ir Menas” straipsnį 
apie tą pačią “Birutę.” Ra
šo Natalija Šokolova, TSRS 
Dailės Akademijos narys - 
korespondentas. Ir kad ji iš

nes 
ten

Vilniuje M. Meškauskienė 
man sakė, kad žymioji mū- 

ir E. Venclovas įsų rašytoja sirguliuoja, ir 
praleidome keletą valandų;! ji, sakė, išvykusi atostogų. Y*.. i__ ___ ~ _ i r< .v. • i it rt!____ ♦čia buvo rašytojas Gricius | Sužinoję, kad I. Simonai

tytė vasaroja Prieku Įėję, 
mes ir pasukome į pietry
čius nuo Klaipėdos. Prieku
lė — senas miestas, per il
gus metus, kai Klaipėdos 
kraštas buvo vokiečių ran
kose, čia vis girdėjosi lie
tuviškas žodis, tryško iš 
Priekulės ir lietuvių kalba 
spausdiniai.

Miestas stovi palei žaviąją 
Miniją. Čia — geležinkelių 
stotis. P u i k u s automobi
liams kelias. Tuo atžvilgiu 
nedaug Lietuvoje rasi tokių 
laimingų miestų, kaip Prie
kulė.

Atvykome ankstokai ir 
nesunkiai rašytoją surado
me.

Ji turi čia pasistačiusi 
nedidelį, bet gražų na-

su žmona.
“Vasaros” kavinėje susi

tikome su anglų delegacija, 
vizituojančia Tarybų Są
jungą. Delegacija iš Mask
vos užsimanė pamatyti Lie
tuvą, Na, ir ji buvo Vilniu
je, Trakuose, Kaune ir da
bar Palangoje.

Sunku jums, draugas 
skaitytojau, įsivaizduoti, su 
kokia pagarba ir meile šitie 
anglai kalba apie Lietuvą, 
jos grožį, lietuvius ir jų sve
tingumą! Man tūli sakė, 
kad, išvykdami iš Kauno, 
kai kurie anglų delegacijos 
nariai tiesiog apsiverkė. 
Taip jie buvo pamilę kau
niečius! Kai anglai nuvyko 
j “Vasarą,” naują, moder
nišką ištaigingą kavinę, L. 
Kapočius patarė ir mums mą. Pirmajame aukšte gy- 
ten vykti, nes anglai norį vena jos giminaitė, o antra- 
susipažinti ir pasišnekėti.

“Vasara”
jame — ji pati. Namas su

— Palangos pa- nedideliu balkonėliu, ir ra
li’ ji kupina svečių, šytoja gali bet kada išeiti

AZIJA
Azija yra didžiausias pa

saulio kontinentas ir joje 
gyvena pusė pasaulio žmo
nių. Azija užima 17,000,- 
000 kvadratinių mylių plotą 
ir joje gyvena virš 1,500,- 
000,000 žmonių.

Azijoje yra aukščiausias 
pasaulyje Everesto kalnas, 
29,028 pėdų. Kinija yra 
skaitlingiausia p a šaulyje 
valstybė, nes turi apie 700,- 
000, 000 žmonių, o Indija 
—antra, su 500,000,000 gy
ventojų.

Ligonė priklauso p r i e 
LDS 67 kuopos. Linkėtina 
jai grejtai nugalėti ligą.

K. Čereškienė ir B. Na
vickienė jau antru kartu 
aplankė seną “Laisvės” 
skaitytoją Julią Stigienę, 
kuri y r a senelių name,

Home, 16 Pleasant St.
Julia sveika b ū d a m a 

daug veikė. Lankančios ra
do ją gerame ūpe. Julia va
sario 14 dieną minėjo savo 
84 metų gimtadienį. Ji gavo 
-daug atviručių su užuojau
ta ir linkėjimais, už ką šir-

trys seneles, kurios 
vaikštinėti.

čioja, bet skundėsi, kad 
naktimis miegas neima.

“Laisvėje jau buvo rašy
ta, kad Montello Vyrų Dai
lės grupė ruošiasi prie pa
rengimo, kuris turėjo įvyk
ti balandžio 17 d. Dabar 
pranešu, kad parengimas 
nukeltas į sekmadienį, ba-

dieną. Grupe mokosi naujų 
dainų, kad susirinkusius 
palinksmintų.

George Shiniaitis
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Pr. Juozapavičius

DEVYNIOS DIENOS ŽAVIAJAME KIJEVE
Kijevas — senas ir am

žinai nuostabiai’gražus vi
sais metų laikais, o ypač 
vasarą, kada pasipuošia 
žaliu augmenijos apdaru, 
įvairiaspalvių gėlių kili
mais. Čia nejučiomis susi
daro įspūdis, kad patekai į 
miestą-parką, kuriame kiek
vienam gyventojui žaliojo 
ploto tenka 16 kvadratinių 
metru.

Lankant senojo ir naujojo 
miesto kvartalus, žilosios 
ir netolimos praeities isto
rinius bei architektūrinius 
paminklus, visur jaučiama 
harmonija, sakanti, kad ki- 
jeviečiai myli savo miestą, 
gerbia jo praeitį ir dabnr-

Neapsakomą įspūdį daro 
Kreščiatikas — Kijevo šir
dis, po karo audrų pakilęs 
iš griuvėsių, pasidaręs dar 
gražesnis, jaukesnis negu 
anksčiau buvęs. Visa, kas j 
jame past a t y t a , įrengta, ^a • •« • • t ••vaizdžiai rodo naujosios 
Kijevo architektūros grožį 
ir darnumą.

Kai kurie
Kreščiatike, 

magistralėje, 
du seniausius, 
Pačeros rajonus, pusę kvar
talo užima dešimties aukš
tų, iš raudono granito blo
kų pastaytas puošnus Kije
vo miesto Darbo žmonių de-

vaizdai
centrinėje 

jungiančioje 
Podolės ir

5 Jpsl.
; , .... ■ ; . t .-•į, i , < -ii.-.r,. iW f '■ lt»M<Bfcafia*ae8adaMa88Saggga8

Taraso Ševčenkos v ardo 
Valstybinis universitetas, 
M. Gorkio vardo Pedagogi
nis institutas, Politechni
kos institutas ir kt. Didžiu
lis pastatas užimtas T. Šev
čenkos memorialiniu mu
ziejumi. Čia 24 salėse pa
rodomas Ševčenkos gyve
nimas ir visuomeninė veik
la. Jame talpinami Ševčen
kos sukurti dailės ir lite
ratūros kūriniai.

Ševčenkos bulvaro tąsa 
Brest-Litovsko plentas. Jis 
maža kuo skiriasi nuo bul
varo ir eina per vieną gra
žiausių Puškino parką.

Isterinės vietoves
Kalinino aikštė — mūsų 

susitikimų ir išvykų vieta. 
Šalia jos, prie Centrinio 

ų, yra pasaulio 
imantis laikrodis,laiką ____ _______ ,

švelniais ^muzikiniais akor

 

dais pasakantis tikslų lai-

Aikštė yra istorinių 
ir revoliucinių įvykių vieta. 
Joje 1905 m. vyko demonst
racijos ir darbininkų revo
liuciniai susirėmimai su ca
rine kariuomene. 1919 m. 
joje buvo susikūrusi, N. O. 
Ščoros vadovaujama, pir
moji tarybinė komendantū
ra ir kt. •

Iš Kalinino aikštės, pa
kilus į kalną, patenkama į I 
senamiestį, kuris nera
miais Jaroslavo Išmintin-

MIAMI, FLA.
Plačiųjų Amerikos plotų 

žieminiai šalčiai ir pūgos 
suvijo į Saulėtąją Floridą 
ne tik turtinguosius, bet ir 
keliauti išgalinčius darbi
ninkus pasislėpimui nuo be
širdžių atmosferinių rykš
čių. Mūsų Socialiam Klube 
sekmadieniniuose parengi
muose mes sutinkame vis 
daugiau ir daugiau šiaurie
čių lieauvių, gerų mūsų 
draugų. Miami ir St. Pe
tersburg tapo susitikimo ir 
atnaujinimo pažinčių su se
nais ir naujais draugais 
vieta. Jau masiniai atvyko 
draugai iš Illinois, Michi
gan, Ohio, New Yorko, 
Massachusetts, Con necti- 
cut, New Jersey valstijų ir 
iš daugelio kitų mažesnių 
lietuviškų kolonijų. Visus 
mums yra malonu matyti 
ir sutikti.
Birūtos Ramoškaites-Mann 

Koncertas
Kovo 20 d. po pietų yra 

rengiamas šaunus koncer
tas Socialiam Klube, žvaigž
de šiame koncerte bus visų 
mylimoji Biruta Ramoškai
tė ir vietinis Aido choras 

! vadovybėje Veličkos. Taip
gi bus kas nors iš svečių, 
tik dar nežinome, kas iš čia 
esančių iki to laiko pas mus 
viešės ir kas iš naujų atva
žiuos. Visi lietuviai lietu- 

ir ja ža- 
dvigubai ilgesnis ir puoš- I visi, o ypatingai kada ji at- 
nesnis negu kauniškis, fu- ! liekama dainų meistrų.

Neužmirškite dienos: ko- i 
: v o 20, sekmadienį, po pietų.
Palaidojus Antaną Zavišių

Gimimu A. Zavishius pa
ėjo iš Debeikių apylinkės, 
Kapčiuškų kaimo. Dar pra
žydusioje jaunystėje jis nu- 

jsidangino į tolimąją Argen
tiną laimės ieškoti. Paraga
vo jis didžiųjų “haciendų” 
beviltiško - skudaus gyveni
mo ir niūrios Patagonijos 
“pampų” avių ganyklose 
egzistencijos tik už duonos 
kąsnį. Su pagalba savo arti
mųjų atvyko į Jungtines 
valstijas ir čia vargais ne
galais prasigyveno.

Gyvenimo sunkumai ir 
skriaudos išmokė jį pažinti 
patį gyvenimą ir žmones. 
Suprato, kad jis yra darbi
ninkas, kad jo draugai yra 
darbininkai ir kad jo vieta 
yra su darbininkais, jų or
ganizacijomis, jų siekiais. 
Skaitė ir rėmė pažangiąją 
spaudą.

Sutemose savo gyvenimo 
jis atsikėlė gyventi į Saulė
tąją Floridą. Patapo Socia- 
lio Klubo nariu ir darbuoto
ju, tik, deja jam neilgai te
ko naujuoju gyve nimu 
džiaugtis..

Labai skaitlingas sskai- 
čius Socialiu Klubo narių ir 
artimųjų palydėjo jį į amži
nąją kelionę.

Liūdesyje liko jo mylimoji 
žmona Sofija, sesutė Tek- 
lia su dukterimi ir sūnumi 
ir keletas kitų artimų gimi
nių. Taipgi liūdi jo visi So- 
cialio Klubo nariai, su ku
riais jis broliškai sugyveno,

S. Zavis

šomos valstybinės sutartys, 
vainikuojami valdovai ir kt. 
Sobore 1054 metais palai
dotas soboro statytojas Ja- 
roslovas Išmintingasis, o 
1125 m. — Vladimiras Mo- 
nomachas, Maskvos miesto 
įkūrėjo Jurijaus Dolgoru- 
kio tėvas. Palyginti gerai 
išsilikęs kunigaikščio Pa- 
rosloVo Išmintingojo balto 
marmuro sarkofagas.

Sofijos soboras - vienuo
lynas turi n e tik didžiulę 
istorinę, bet ir meninę ver
tę. Jo sienos išpuoštos XI 
amžiaus rusų meno meistrų 
freskomis, mozaika ir gip
satūromis, vaizduojančio
mis feodalų susirinkimus, 
jų šeimas, karius, muzikan
tus, liaudies vaidinimus ir 
kitas to meto gyvenimo 
scenas. Tai vertinga vaiz
dinė medžiaga TSRS isto
rijos dėstytojui bei meno 
istorijos tyrinėtojui.

Palikę Chmelnickio aikš
tę, Vladimiro gatve, pro 

i Andriejaus cerkvę pasuka- 
! me į dešinę. Revoliucijos 
i didvyrių aikštėje pasirodo 
originalios architek t ū r o s 
kolonomis apsuptas pasta
tas — Kijevo srities vado- 

j vaujančių partinių ir tary- 
I binių organizacijų būstinė.
I Šalia jos nerangiai juda, ! višką daina myli i
I 1 • 1 • • 1 • • v I • • I • • 1

puta tų tarybos pastatas, i gojo valdymo laikais buvo I 
Nuo jo į abi puses ir prie- apSUptas įg metrų pločio ir >
šais driekiasi, daugumoje, 
6-12 aukštų gyvena m i e j i 
namai, prekybiniai ir admi
nistraciniai pastatai.

Čia, prieš Lenino gatvę 
sukurtas didžiulis architek
tūrinis ansamblis, iš dešinės 
ir kairės turintis dvylikos 
aukštų, o centre — teraso
je — 14-os aukštų gyvena
mąjį namą, apvainikuotą 
smailiu bokštu su žvaigž
de. Beveik šimtą metrų jis 
iškilęs virš Kreščiatiko. Iš 
bokšto atsiveria gražiausia 
viso miesto panorama.

Tarp namų palikti dideli 
tarpai. Jie užpildyti me
džiais, krūmais ir gėlynais. 
Tatai sudaro savotišką ža
liojo ploto žiedą aplink na
mus. Daugumos namų bal
konai, palangės ir sienos, 
pradedant pirmuoju ir bai
giant paskutiniuoju aukštu, 
papuoštos gyvomis gėlėmis 
ir įvairiais vijokliniais au
galėliais. Visa tai skonin
gai įsilieja į žaliąjį miesto 
foną.

Gatves, pastatai

14 metrų aukščio žemės py-I 
limu — miesto gynybine i 
siena. Ji miestą saugojo !

j nikulierius, keleivius per- 
! keliantis į Dniepro kranti- 
Inę, o iš jos į Senamiestį.

Naujasis Kijevas
Čia besidairant mūsų dė

mesį patraukia Vladimiro 
kalnai - parkas su aukštai 
ant postamento iškilusia 
didžiule Vladimiro statula. 
Iš čia žavingiausias Dniep- 

i ro reginys, o už jo gerai 
| matomas po Tėvynės karo 
i naujai atstatytas, išaugęs 
| Darnico rajonas — nauja- 
I sis Kijevas.

Iš Vladimiro kalnų, per 
medžiais ir krūmais apau
gusį šlaitą, vingiuoja tvar
kingi asfalto takeliai, tera- 
samis nusileidžiantieji į pa- 

| dnieprį.

nuo pečenegų, palovcų bei 
totorių - mongolų antplū
džių.

Dabar iš buvusios sienos 
išsilikę tik vieni vartai, va
dinami “Aukso vartais.” 
Čia kadaise buvo nedidelė 
cerkvė su auksu žėrinčiu 
kupulu. Prie vartų esanti 
paminklinė lenta kalba, kad 
per šiuos vartus 1648 m. 
gruodžio 23 d., sumušęs 
lenkus, įjojo į miestą talen
tingas ukrainiečių karve
dys Bagdanas Chmelnickis 
ir tapo jo valdovu.

Nuo čia į rytus, prie Vla
dimiro gatvės, yra Bagda- 
no Chmelnickio aikštė, o 
joje puošnus paminklas: 
Chmelnickis ant žirgo su dnieprio alėja. Štai, iš aikš-

jonų, taip ir šis kampelis 
tvarkingas ir švarus. Ma
lonu čia pasivaikščioti pa-

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female
YOUNG WOMEN, with exp. in fil
ling small jars with sliced meat or 
similar food products. This position 
requires fast movements of fingers 
and quick hand motion. State age 
and former employer for references. 
Salary $1.85 hr., with Blue Cross 
and Blue Shield and Life Ins. 4-mid- 
night shift openings as well as Day 

shift. 7:30—4. Apply
BOX D-14. 724 Jefferson Bldg.

Phila., Pa. (10-16)

HELP WANTED MALE
HORSEMAN, Caretaker, to take 

care of harness horses. Must have 
experience. Call Harold Kelly, Twin

Brooks Farm, Jarrettown.
MI. 6-4112, bet. 5 and 8 PM.

(16-19)

MALE or FEMALE
COOK

Must be experienced. 
Also in need of 
DISHWASHER

For Center City Restaurant. 
Steady Work.
LO. 3-7609.

(15-17)

FOUNTAIN

AND
COSMETIC WORK.
Experienced only.

5 day week. $1.25 hr. 
PI. 2-5234

(16-17)

REAL ESTATE
LOGAN. 7 room house, open porch. 
Oil heat; S. & W. hook-up. Excel
lent condition; built in closets; wall 
to wall carpeting. Immediate oc
cupancy, very reasonably priced. 
Locust 4-5576 or CH. 2-2870.

(15-17)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED FEMALE

RESP. GOVERNESS Type

Housekeeper, for Norristown area. 
Full charge of house and two 

chool age children. Excellent salary.
Call Collect.
BA. 2-5389.

(14-20)

COSMETIC CONSULTANTS
Exciting new opportunity in teach
ing Cosmetic Technique. Learn and 
earn. Full and part time. Exc. 
Commission. For appointment call 

Viviane Woodward Cosmetics. 
MA. 7-2192. Eves. TR. 8-3333.

(15-19)

WAITRESS

DANNY’S DINER
1 DeKalb Street 
Bridgeport, Pa.

(16-17)

SALESMEN—WIG SALE
We have a fabulous party plan 

sales program. Nationwide operation 
now in Phila. area. Get in on 

, ground for a fashion director NOW. 
I Commission. For a personal inter- 
i view and the opportunity to see 

our beautiful wigs call FL. 2-4121, 
or stop at 6756 Market St., 

Upper Darby, Pa.
(15-17)

HAIRDRESSER

years all around experienced.
Steady week-ends.

Call DE. 2-7220
(13-16)

SEWING MACHINE OPERATORS
Experienced to work on gowns. All 
Union benefits. With good working 
conditions. Apply PAREE FROCKS, j

Broadway & Jefferson St. ; 
Camden, N. J.

(13-16)

HELP WANTED MALE

WELDER

For Heli-Arc Welding.
Call C. Logana

GA. 5-6300
(13 -17)

ELECTRICIAN

For local Contractor.
Must be fully experienced 

in all types of work.
Paid holidays.

Call—MI. 9- 4052
(14-17)

MANAGER. Self Service Restaurant 
on Sproule Rd., Marple Twp. Seek
ing a young capable personable man 
to train for night Manager with 
bright prospect for promotion to 
Manager. Attractive salary, plus 
commission. Phone MO. 4-7718.

(13-16)

ROOFERS
Experienced on Slag and Asphalt. 

Also Shingles and Siding. 
Some knowledge of metal work. 

Driver’s license preferred.
Apply:

5432 No. 5th St.
(14-20)

AUTO BODY & FENDER, com
bination, 
ducing quality work, 
own

Must be capable of pro-
Must have 

tools. Excellent hourly rate 
DELTA AUTO CO.

HO. 8-9191.
(14-17)

DRIVER—SALESMAN

For Dry Cleaning route.
Age 35-50.

Dial 589-6262 
for appointment.

New Jersey.
(15-19)

ELECTRICIAN
For small shop in North Phila. & 
King of Prussia loc. Rebuilding 
and repair of Power Switch Board 
control circuit for Disci Gen. Sets 
& so forth. Must be 1st class. Ask 
for Mr. Wade. BA. 8-1480.

(15-17)

Kada atsirado policija
Dabar valstybės turi 

tvarkos palaikymui polici
ją, miliciją, o reakcinės 
valstybės—dar ir specialius 
žandarų pulkus.

Senovėje v i suomeninės 
tvarkos palaikymui polici
jos nebuvo. Romos imperi- 
j o j e ciesoriaus apsaugai 
buvo suorganizuoti sargai. 
Vėliau tas įvyko ir kitose 
šalyse apsaugojimui kara
lių,, kunigaikščių, didelių 
feodolu.

Visuomeninės tvarkos ja- 
laikymui Londone pirmoji 
policininkų grupė buvo su
organizuota 1829 metais. 
Juos vadino “Bobby”.

Jungtinėse Valsti jose 
pirmoji poilicija buvo suor
ganizuota 1838 metais Bos
tone. Viso buvo tik 6 polici
ninkai. New Yorke dabar 
yra apie 25,000 uniformuo
tos policijos žmonių, o 1856 
metais buvo tik pora tuzi
nu, v

DIE HOUSE

Help Wanted.
Experience 

Not Necessary.
Call 275-7414.

(15-17)

MILLINER 
Accustomed to fine work. 

Steady position.
Full or part time. 

Apply Pesonncl Dept. 
WANAMAKER’S 

PHILADELPHIA STORE 
(15-19)

MOLDER
Bench and Side Floor.

Bronze and Alum. Foundry.
DA. 9-7850

( 15-18)

COCTAIL WAITRESS
Over 21

Attractive. Experienced.

Call WA. 2-8543
(13|16)

KENNEL MAN 
and assistant to Veterinarian. 

Located in Del. County.
Should have own transportation.

Full time. Steady work.
KI. 4-1330

(15-17)

WEAVERS 
Experienced or learners on haircloth. 

2nd shift.
Pleasant working conditions. 

Apply—
Hunter Mills, 1424 N. Howard St., 

3rd fl., 7 AM to 3:30 PM. (12-18)

ELECTRICIAN
AND

HELPER
Residential and

Commercial
PI. 4-5288

(16-18)

tes, per kalną nusileidžia, 
augmenijoje paskendę, pla
tūs granito laiptai su Alek
sandro 1-ojo kolona-arka. 
Kitoje pusėje alėjos pėstie
siems kabantis tiltas, kelei
vį pervedantis į kitą Dniep
ro pusę, o tuo pačiu ir į 
baltutėlio smėlio paplūdimį, 
kuriame gerai ^r engtas 
pliažas. Nepraleidžiame ir 
mes progos pasi taškyti 
Dniepro bangose, garlaiviu

skeptru rankoje. Aplink 
paminklą gražus skveras, 
išpuoštas įvairiaspalavė- 
mis rožėmis ir sidabrinė
mis eglaitėmis bei gyvatvo
rėmis.

Šalia šios aikštės yra vie- 
Į nas iš seniausių Kijevo ar- 

Spalio socialistinės revo- chitektūrinių paminklų, 
aukso boniomis žėrintis So
fijos soboras-muziejus. sta
tytas XI amžiuje, valdant 
Jaroslavui Išmintingajam. 
Prie- soboro yra gerai išsi- paplaukioti jo vandenyse 
likusios vienuolyno rūmų 
celės, dalis kunigaikščių 
rūmų, kuriuose Jeroslovas 
buvo įkūręs pirmąją rusų 
biblioteką. Joje dirbo mo
kyčiausi rusų žmonės: rašė 
knygas, istorinius metraš
čius, vedė kronikas, saugo
jo valstybinės reikšmės do
kumentus. Prie soboro 
Vladimiras Monom a c h a s 
įkūrė pirmąją r u s ų 
kyklą, kurioje didikų 
kai privalėjo mokytis 
to ir kalbų.

Sofijos soboras
Sofijos soboras anuo metu 

vaidino svarbų politinį- 
valstybinį vaidmenį. Jame 
buvo šaukiami svarbiausi 
pasitarimai, pravedami fe
odalų susirinkimai, pasira-

% liucijos 43-iųjų metinių pro
ga Kijeve buvo atidaryta 
pirmoji metro linija, jun
gianti Kreščiatiką su Peče- 
ros rajonu," pakilusiu apie 
60 metrų virš centrinės 
magistralės. Metro tinklas 
kas metai mieste plečiasi.

Pečeros rajonas yra vie
nas iš seniausių ir gra- 
žiausių mieste. Jame įsikū- 
rusios beveik visos centri
nės respublikos įstaigos. 
Čia gausu istorinių, revo
liucinių ir architektūrinių 
paminklų.

Kijeve yra nemaža puoš
nių ir didingų gatvių, kaip 
antai: Lenino, Sverdlovo, 
Kirovo, Puškino, Vladimiro 

i ir eilė kitų. O kaip įspū- 
» dingas T. Ševčenkos bulva

ras, kurio pradžioje, tarp 
topolių alėjos, raudono 
marmuro V. I. Lenino pa
minklas. Bulvare visa eilė 

. mokslo ir kultūros įstaigų.

mo- 
vai- 
raš-

Medžiuose paskendusioje 
Dniepro krantinėje yra ža
liasis teatras, o už plačios 
alėjos baltuoja vasaros res
toranas — “Kukuška,” ku
riame galima pavalgyti ska
nius pietus ir atsigaivinti 
nuo kaitros. Toliau’Askol- 

I do parkas, kurio vietoje 
anksčiau buvo kapai. Da
bar čia išsilikęs tik legen- 
darinio didvyrio Askoldo 
kapas, turistų labai mėgia
mas. Kitoje pusėje, už po
sūkio, Tėvynės karo metu 
žuvusiems kariams, amži
nos garbės paminklas—apie 
30 metrų aukščio juodo 
marmuro obeliskas, su pa
pėdėje nuolat rusenančia 
ugnele, o alėjoje karių ka
pais. Čia pabuvojus, laip
tais pakylame į Kijevo Ba

ANDORA CIGARŲ 
VALSTYBĖLĖ

Pirėnų kalnuose, tarpe 
Prancūzijos ir Ispanijos, 
yra mažytė valstybėlė. An
dora. Ji užima tik 
kvadratinę mylią ir 
apie 6,000 gyventojų, 
ku a jos gyventojams 
tis.

Kad patrauktų turistus, 
gamina pėdos ilgio cigarus. 
Na, ir atsiranda akvatnin- 
kų, kurie užsuka į tą kalnų 
valstybėlę.

191 
turi 

Sun- 
vers-

BABY SITTING
Reliable, mature woman to watch 

children from 3—11 PM. 
References.

Call between 10 AM & 1 PM 
845-3169. New Jersey.

(14-17)

MEN—PART TIME

Men to collect small current month
ly accounts in Philadelphia area. 
$1.60 hr. and bonus, and car allow.

Exp. Call MR. HUNT.
LO. 8-7827

(16-18)

WOMAN for rebuilding of auto
motive units. Must /be mec. inclined 
and have mec. e; If you are 
married, over 21,(.and looking for i 
steady emp. and lull Co. benefits, I 
apply in person A ITT O M O TI V E 
DEVICES Co., 5428 Wyalusing Ave.

(14-16)

SPINNERS &
TEXTILE OPERATORS

Good Pay.
Call RE. 9-2656

(14-16)

čeros vienuolyno rajoną, 
kuriame Kijevo Rusios lai
kais buvo kunigaikščių pi
lis, pastatyta Be r e s t o v o 
kaime. Ją supo pylimas. 
Čia buvo valdovų reziden
cija ir XI-XII amžiuje sta
tyta Spaso cerkvė, gerai iš- 
silikusi iki šių dienų. Joje 
palaidota eilė Kijevo kuni
gaikščių, jų tarpe 1157 m. 
Maskvos miesto įkūrėjas 
Dolgorukis.

(Bus daugiau)

Argentina
Argentina yra antra iš 

didžiųjų Pietų Amerikos 
valstybių. Ji užima 1,078,- 
770 kvadratinių mylių plo
tą ir turi 20,000,000 gyven
tojų.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus atsilankyti j mū
sų rengiamus pietus sekmadieni, 
Vasario-February 27 d., Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Pra
džia 1 vai.

LDS moterų komisija

OPERATORS 
Experienced on Bedspreads. 

Call Miss Martin 
PO. 3-6200

(14-16)

OPERATOR. Exp. on Merrow or 
Morrow Safety Stitch Machines to 
work on sportswear. Steady work. 
Good piece-work rates.

ROBERT BRUCE, INC.
“C” & Westmoreland Sts.

An equal opportunity employer.
(14-16)

TURN evening hours ihto dollars, 
by showing beautiful Costume 

Jewelry for Emmon Jewelers.
FL. 2-6761 or KI. 3-4425 

or SA. 7-9085.
i (14-16)

BIG TOP
DRIVE-IN FRANCHISE

DRAMATIC IMPACT/PROF1T

PLANNED. EXCEPTIONAL
INVESTMENT RETURN

OPPORTUNITY!

More than just a Hamburger unit. 
TERRIFIC CIRCUS Appeal, plus 
America’s 14 most popular proven 
food items makes it especially ap
pealing. Building designed for easy 
maximum financing. .

PEOPLE NOTICE IT

LIKE IT * '
REMEMBER ITU!

NO EXPERIENCE NECESSARY 
Thorough training program & simple 
service system. Tremendous adver

tising & promotion campaign.
85 SEAT DINING ROOM

SELF-SERVICE 
OUTSIDfc TAKE-OUT 

NO TIPPING
Active or absentee ownership.

$22,000 Investment required for 
individual turn-key frąišchise.

Some territorial franchised amiable.
WRITE OR CALL '' 
FRANCHISE DEPT.

BIG TOP SYSTEMS, Inc.
I

551 W. LANCASTER. AVE. 
HAVERFORD. PA.

(215) LA 5-8412
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Knygų leidimas Lietuvoje

iais metais Tarybų Lie-,ši literatūra bus žymiai įdo
mesnė. įvairesne, daugelis 
knygučių parašyta apybrai-J 
žų forma. Pasikeitė šios Ii-j 
teratūros struktūra. Prade
damos leisti serijos partinio 
ir komjaunimo darbo klau
simais. praplotas skyrius i 
tautu draugystės ir proleta-j 
rinio internacionalizmo klau-

Iš Lietuvių moterų klubo Prezidento Johnsono

farybų Lie- 
“Mintis” iš- 

500 pavadinimų

veiklos

metų leidybinio darbo pla
nus. Lietuviškos tarybines

imtis. Todėl sunku butu su
minėti net atskiras litera-

gaus partinio švietimo 
lo klausytojai. Greit iš- 
“Mokslinio komunizmo į 
•indai.” ruošiami paskai-: 
ursai partijos istorijos, 
ofijos, politinės ekono-;

nių apibudinimą.
apu

ivaires-

nes revoliucijos 
tiniu sukaktį. : 
jubiliejaus proga 
met išeis < 
nvs “Tarv 
rimas Liel

50-uių me-Įsisekimą tiek respublikoje, 
už jos ribų. Rusų, 

lenkų, prancūzų, vo-
dokumentų rinki-. kiečiu kalbomis išeis knygai 
'bu valdžios atkū-

tn ro

apie Vilnių,” ne- 
10 10 me-' maža įdomiu albumu, buk- 
okslu (lak- lotu, atvirukų ir kitokių! 
o veikalas leidiniu. Keliomis kalbomis i

einant Lietuva nuo imueria-

meta's, t. staro Knyga 
“Partizanini^ i u d ė i i m a s 
Lietuvoje Didžiojo Tėvynės 
karo metais.” tain pat ižv- 
maos Lietuvos KR veikoje

M. Požarskio!
“Lietuvos 
nona- be

K. Požėlos, kuriam šiemet 
sukanka 70 metu nuo gimi
mo ir 40 metu nuo žuvimo 
“Rinktiniai raštai.” Ruo-

“Tarybų Lietu-' 
i-

listo Džor 
“10 dienų, 
pasauli.”

naikiu
leidiniu, skirtu

iusiais metais.
tęsiamas toliau.
ma pažvmūtinas
tas dokumentu rin k iri v
Dž i n u m i n ga su k a k t i

ro Komiteto. Lietuvos TSR

Tarybos Prezidiumo ir Mi
nistru Tarvbos iškilmingo 
posėdžiu, skirto Tarybų Lie
tuvos 25-osioms metinėms, 
ir kitu iubilieiinin iškilmių 
medžiaga. Paruoštas spal
vingas albumas “Lietuvos 
daina.” vaizdžiai atsnindin- 
tis Jubilieiine daina šventę, 
visas šventines iškilmes.

Šiemet pradedame leisti; 
filosofinės literatūros bibli
otekėlę. Kalbant apie poli- 
tinės-masinės literatūros lei
dimą, reikia

Dainų, šokių, svarbių žinių ir 
tautų draugystės popietė

Retai pasitaiko, ne kas į Ukrainą Moterų choras 
savaitė mums teišgalima , (vad. Frank Ilchuk). 
tokios popietės, kokią tui ė-; Aido choras (vad. Mildred 
sime kovo 6-tą. Jos progra
ma pasiliks mūsų mintyse 
ilgam ne vien savo grožiu, 
bet taip pat ir informaciniu

pasirodymas N. Yorke
Praėjusį trečiadienį mūsų 

miestą aplankė prezidentas 
Johnsonas ir sukviestai pa
sirinktai publikai puošnia-

M. Juškienė pateikė gra
žų raportą iš “Laisvės” pa
jininkų suvažiavimo.

Kadangi mūsų klubo fi- me Waldorf-Astoria vieš- 
nansinis stovis šiuo laiku būtyje pasakė ilgą kalbą. O 
geras, tai nutarta paauko-, progą jam čia pasirodyti ir i svoriu? Kas tai pateiks: 

Aptarti«ti visuomeniniams reika- 
l lams 8100.

Per Br. Keršulienę į Klu- 
atžymėji-|bą įsirašė Alena Vaitkienė; 

Kaip žinoma, tai įvyks j jos auka Klubui 85.
13-ą d. “Laisvės” sa-l Maspethietė Onutė Kal- 
Programos komisijos vaitienė sako: “Šiandien

dienos va
sale je pa
silsi rinko i

Vasario 16-os 
kare “Laisvės” 
žangios lietuvės 
Moterų klubo mitingą.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė jį atidarė ir nuo
sekliai pravedė, 
klubo bėgamieji reikalai.

Susirinkimas galutinai ap-' 
tarė Kovo 8-osios t 
m a. 
kovo 
Įėję, 
nare

c • • • IProgramos komisijos vaitienė
N. Buknienė pranešė, mano mirusios sesutės Ro- i 
programa bus 
s moterys tos dienos nis, 

klausimais. Vėliau seks me
ninė programa. Po progra
mos visi pasivaišinsime už
kandžiais. Kviečiame visus 
dalyvauti.

T. Mizarienė priminė klu- 
bietėms nepamiršti daly
vauti tarptautiniame kon
certe kovo 6-ą Town Hall, 
Manhattane. Pradžia 2 vai.

Susirinkime buvo pakvie-! 
timas (lapeliais) skaitlingai

graži,

pakalbėti padarė reakcine 
organizacija “Freedom! tt ,, i • J v "V - 1 LLtI gHUdJiid i II u i nvnmc
TbU!y, A1'!’1 uz atsizyme-, tag, kurig per 33 savo gyve 
jimą 196o metais suteikė 1 n;mo metus šimtus svetur 
jam pagyrimo raštą. O sa- į 
vo kalboje prezidentas nie-j^G 
ko nauja nepasakė, tiktai į 
prakaitavo begindamas ir 

Laukaitienės gimtadie-1 beteisindamas Vietnamo ka- 
— jos prisiminimui au-' rą. Jis pats pasistatė dė

koju Klubui $3.” išimt klausimų ir juos atsa-
Margaret Jakštienė atiko-į kinėjo. Vėl ir vėl pakarto

jo klubui marinuotų grybų. į jo, kad jis siekia “tiktai” 
C. Milinkevičiaus auka: derybų ir “taikos” Pietry

čių Azijoje. Tilda.i nori, kad 
Pietų Vietnamo žmonės bū
tų “laisvi,” ir už “agresiją” 
kaltino šiaurės Vietnamą. 
Keliais atvejais pabrėžė, kad 
jis nenori šitą karą “eska
luoti” (plėsti), bet nežinąs, 
kada jis baigsis, kada jam

klubui $5 ir galionas vyno.
Klubo vardu visiems šir

dingas ačiū!
Br. Keršulienė, prisimi

nimui jos tėvelių, mirusių 
prieš keliolika metu, ir se
sutės Viktorijos Millerie- 
nės, mirusios prieš penkis

dalyvauti labai svarbiame mėnesius (jie visi trys ilsisi 
mitinge už baigimą karo amžinoje 
Vietname. Įvyks kovo 5 d., '

j Aido choras (vad. Mildred 
Stensler); viešnia solistė 
Gwendolyn Belle; dalyvaus 
aktorė Vinie Burrows.

Visa tai įvyks tik už sa
vaitės sekmadienį, 

:6-tą dieną, 2 vai.
k o v o 
T own 

[Hali, 113 W. 43 St. (tarpe 
5th Avė. ir Broadway), 

i girnių apgynė nuo deporta-' New Yorke, 
cijos ir persekiojimo, 
jis sugebėjo grupę geriau
sių advokatų įtikinti, jog 
apgynimas demokratin i ų 
teisių sveturgimiams, tuo 
patimi yra apgynimu teisių 
visiems amerikiečiams.

Koncertui-mitingui pir
mininkaus profesorė Louise 
Pettibone Smith. Ji ne kar
tą yra sveturgimių gynimo 
reikalais keliavusi skersai- 
išilgai kraštą.

Šiandieniniais

Rengia Amerikinis sve
ti! rgimams ginti komite-

Tai i Bilietai po $1 ir po $2. Vi- 
i sos vietos rezervuotos. Iki 
|vas. 28 d. bilietai iš anksto 

ir pas lietuvius,■ gaunami
I vėliau tik

Kviečia visus, —Rengėjai

Prašome šį sekmadienį 
pamatyti paveikslus
Šį sekmadienį, vasario 27 

d. prašome ateiti į Laisvės 
salę pamatyti spalvotus pa-

talkinin- veikslus. Pradžia 2:30 vai.
I dieną. Adresas: L i b erty 
Avė. ir 102 St., Ozone Park. 
(Lefferts traukinio Oxford

reikalais

įžymūs komitetui 
kai:

Alexander L. Crosby,
Dvasiškis Lee H. Bali, 
Kari Marzani.
Meno programoje bus:
Yula šokėjai (vadovas 

Fred Klimovich) šoks rusų 
ir ukrainiečių šokius; ispa
nų grunė šoks savo tauti
nius šokius. Dainuos:

Kai prezidentas sakė kal
bą viešbutyje, visoje apylin
kėje ėjo didžiulė taikos my
lėtojų ir karo priešų de
monstracija. Demonstraci

• ramybėje Glen-I 
wood kapinėse, Binghamto- 
ne), su savo vyru Walteriu 
gražiai pavaišino klubietes 
įvairiais užkandžiais bei gė- . . .. .
rimais. Klubietes pareiškė ,su. ! G ] < v 1 m 
jiems gilią užuojautą ir ta- i traukt} karą dalyvavo tuks- 
ria širdingą ačiū už vaišes.! t'an?iai ninioj kiečių. Pohci-

Klubo koresp. V. B. ! Ja -,uos laike gerokame at- * ■ X- « <■ W t z-x \ A / Z-V I Z-1 A z-, 4- t-l ,
Iš Aido choro repeticij ų !

draugams L a z a u s k a m s 1 
sveikatos ir ilgiausių metų. | 
Patys Lazauskai pasipasa
kojo savo gyvenimo įvykius 
ir kai kurie buvo gana juo
kingi. Choras jiems sudai
navo “Ilgiausių metų.” Ir

Edison High School, 168-a 
gatvė, Queens. Kalbės įžy
mūs mokslo žmonės — uni
versitetų profesoriai, dva
siškiai ir kiti. Dalyvaukime 
visi, kurie tik galime.

J. Siurba parodys daug 
Įdomių spalvotų nuotraukų.

Paveikslų rodymą rengia 
ir visus kviečia

Literatūros D-jos 1 k p.
stūmė nuo Waldor - Astoria 
viešbučio. Protestas prieš 
karą ir vyriausybės užsieni
nę politiką buvo labai gerai 
pravestas.

Beje, prezidento apsaugai 
buvo pastatyta tūkstančiai 
policininkų — viešų ir slap
tų. Rep.

DRĄSIAI KOVOJA 
KARO PRIEŠAS

New Yorkas. — Vasario 
22 dieną prie Jungtin i ų 

Liberty Tautų buvainės kalbėjo Ro- 
... —• naldas B. Ramsey iš Kali- 

sekr! fornijos. Jis reikalavo baig- 
-------- ti karą Vietname ir nakar- 

Ozone Park, N. Y. tojo prieš JAV kaltinimus 
“Laisvės” Direktorių Tarybos na- iš Šiaurės Vietnamo radijo, 

riai prašomi susirinkti posėdžiui šį 
1 pirmadienį, vakario 28 d., 7:30 va- 1 
j kare, paprastoje vietoje. Sekr.

PRANEŠIMAI1 abni svarbus leidvklos 
darbo baras — tai vadovė
liu bei mokslo Driemonių 

1 unkštosioms specialioms vi- 
zlni”nemq bei urofesinėms 
tpehn'kos mokvkloms leidi- 

invi., o tiek vadovėliii kain!Qj101.as pac]augėjo daininin- 
i'Ų.nv.t, lUdvkda dar niekada kais tod(-]? kad He{ena Fei_ 
i nebuvo nateikusi. Tam pat ferienė sugrįžo iš Argenti

nos, kad B. Briedienė su
grįžo į chorą ir kad atva
žiavo dvi dainininkės: Au
tose 
Lepševičienė iš Newark, N. i 
J., laikinai padėti mūsų Ai-! 
dui dainuoti. 1

Na, ir repetavom, kad net! 
salė skambėjo. Mat, esame i 
apsiėmę dainuoti Sveturgi- 
miu gynimo koncerte, kuris' 
ivyks kovo 6 dieną, 2 vai. i 
popiet, Town Hali, 113-123 
West 43rd St., New Yorke.

Po repeticijų turėjome 
puikias vaišes, kuriose bu
vo stalai apkrauti visokiais 
valgiais ir gėrimais. Jas 
surengė Jonas ir Julija La
zauskai pa m i n ė j/čm ui 40 i k imas, 
metų sukakties jų vedybi-1 reikalus.

Vasario 18 dieną Aido 
choras turėjome geras dai
nų repeticijas, kuriose da
lyvavo net 32 dainininkai.:

nakties vėlumos.
Varšuva. — Mirė rašyto-

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 2 d., 7:30 va], vak., 
“Laisvės” salėje, 102-02 1
Avė. Svarbu visiems dalvauti. Lai
kas duokles mokėti metų pradžioje. 
Bandyki gauti naujų narių. ;

1 eidvk1*’. deda daug pa- 
stanmi žvmiai gerindama 
tiek turim, tiek forma kny
gų. noniilkirinančiu įvairius 
mokslus, kad ši literatūra 
tautu dar prieinamesnė vi- 
s i e m s s k a i t y t o j a m s.

GREITAS VANAGAS

gas vejasi savo auką, 
j jis skrenda iki 200 
■ greičiu per valandą.
tai skrisdamas ir smornla 
mus aukai jis ją pritrenkia

Stočkienė ir Adelė yra veiklūs ir labai vaišin
gi žmonės, kurie sukelia 
daug linksmumo ir ūpo mū
sų veikime. Ir labai gerai 
padarė, kad savo sukaktu
ves šventė su Aido choru, o 
ne kur kitur.

Taigi, Aido choro vardu 
tariu jiems didelį ačiū.

Jonas Juška
tai 

mvliu

Mieste pasidairius
Nau jasis mūsų miesto po

licijos komisionierius ponas 
Leary daugelį geru niujor
kiečiu labai nustebino, pa
reikšdamas, kad jis leis po
licininkams priklausyti fa
šistinei Birch Society. Iki 
šiol jiems buvo draudžiama 
šiai organizaciijai priklausyti.

Paieškojimas .
Ieškau žmonių iš Raizgų kaimo, 
verstai nuo Šiaulių. I“

ežeras prasideda nuo Dubysos upės. 
Aš šiame kaime gimiau ir augau 
ir 17 m. būdamas apleidau. Esu 
pirmiau paskelbęs ‘Laisvėje” norą 
susirašinėti su žmonėmis iš to kai-

7

Kalifornijoje Ramsey 
! dažnai per radijo trupąsias 
i bangas pakartoja Hanojaus 
atsišaukimus i Pietų Viet
namo žmones, taipgi į JAV 

Kaimas jr ^rius Pietų Vietname.

nio Bmb’no majoras Willv 
Jungtinėse

ELEKTRĖNUOSE

nio gyvenimo. Bevalgant, 
buvo ir kalbu: H. Feiferie- 
nė. jeuri svečiavosi Argen
tinoje ir kuri tik ką sugrį
žo. papasakojo savo įspū
džius. Iš jos kalbos buvo 
aišku, kad Argentinos lie
tuviai neturi savo choro ir 
kad jie gėrisi mūsų Aido 
choru. Mat, kai kurie ar- 
gentiniečiai matė, kaip mū
sų dainininkai dainavo Lie
tuvoje ir stebėjosi gabu
mu mūsų vadovės Mildred 
Stensler, kai ji dirigavo 
dvidešimttūkstantinei gru
pei dainininkų Vingio Par
ke. Vilniuje.

Kiti kalbėtojai linkėjo

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai jvyks 
Kovo-March 6, 408 Court St., 2 vai. 
popiet.

i Pirmas bus LDP Klubo susirin- 
Kviečiame visus narius da- 

turėsime aptarti svarbius

Po jo seks LLD 54 kuopos su
sirinkimas. Kviečiamo visus narius 
dalyvauti ir užsimokėti duokles už 
šiuos metus.

Trečias bus LDS 33 kuopos susi
rinkimas.

Komitetas (16-17)

BOOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 1 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Oone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (16-17)

DIDŽIAUSIAS GYVŪNAS
Didžiausias pasaulyje gy

vūnas yra mėlynasis bangi
nis. Jie užauga iki 110 pūdų 
ilgio ir virš 100 tonų svo
rio.

Mylimam Mano Broliui Motiejui Klimui
(Ramsey, N. J.)

Garbingo 75-ojo gimtadienio, vasario 25, proga 
sveikinu savo mylimą Brolį Motiejų. Iš visos 
širdies linkiu Jums geriausios sv eikatos, ilgų 
metų ir sėkmės gyvenime. Linkiu būti stipriam, 

tvirtam, kaip tam lietuviškam ąžuolui.
Karštai apkabinu ir bučiuoju, mano mylimas Broli.

Jūsų sesutė JULIJA
Kaunas

New Yorkas. — Reakci
nio. bet gaunu laiškų iš kitų Lie- i ninkai mėtė kiaušiniais į 
tuvos dalių, ° iš viršminėto kai-1 demonstrantus prieš kara 
mo. Prašau rašyti tik is to kaimo. iii •
Mano adresas: Stanley Raymond Vietname, kada Karo pi’ie- 
(Stanislovas Ramanauskas), 4209 šai žygiavo KlSSena blllva- 
Potter St., Baltimore, Md. 21229.

(16-17)' ru.
Praėjusi sekmadienį New 

Yorke įvyko žydų rabinų, 
profesorių ir šiaip veikėjų 
pasitarimas. Jis tęsėsi vi
są. diena. Kalbėtasi ir tarta
si apie Vietnamo karą. Įdo
mu, kad didelė dauguma 
kalbėtojų smerkė Amerikos 
užsienio politiką ir reikala
vo tą nepateisinamą karą 
nutraukti. Niekas neišdrį
so karą pateisinti.

Manoma, kad šitokia žy
du šviesuomenės nuomonė 
labai nepatiks prezidentui 
Johnsonui ir jo politikos ša
lininkams.

Katalikų bažnyčios Bishop 
Relief Fund pradėjo aukų 
rinkimo vaju. Tikisi su
rinkti nemažiau kaip 5 mi
lijonus dolerių. Iš šio fondo 
šelpiami tos bažnyčios varg
dieniai.

Mūsų miesto važiuotės 15 
centu fėras gyvuos gal tik
tai iki liepos mėnesio. Vi
si taip spėja. Majoras Lind
say būsiąs priverstas fėrą 
pakelti, nes miesto finansai, 

i girdi, nesitaiso. Miesto pra
siskolinimas tebeauga.

Kiek bus fėras pakeltas? 
Gal iki 20 centu, o gal iki 

y visų 25 centų? Bet fėro pa- 
i kėlimas neiševngiamai su- 
I mažins keleivių skaičių. Tuo 
būdu padėtis nebus patai

syta. Rep.

GERIAUSIOS PREKĖS (PIRKINIAI) ŠIAIS METAIS DOV ANŲ 
JŪSŲ GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS, GYVENANTIEMS USSR 

Jūs galite pirkti pas PODAROGIFTS, INC.
Jūsų patogumui, PODAROGIFTS, INC., išstato “Laimėtojus" 

iš įavirių tarptautiškų parodų:
Susipažinkite su automobiliu “MOSKVICH”—vėliausi modeliai, 

iš įvairių tarptautiškų parodų:
Peržiūrėkite tvirtus MOTORCIKLUS “IZH-PL ANETA”; Naujai paga
mintų TELEVIZORIŲ; FOTO KAMERŲ su vėliausiais pagerinimais, 
stipresniais stiklais. Ekonomiški ŠALDYTUVAI, Elegantiški PUTRI
NIAI PALTAI ir KEPURĖS, pagaminti iš garsių rusiškų futrų. 
AUDEKLAI įvairiausiomis spalvomis ir raštais, žinomi rusiški SKA
NĖSIAI, minkštas kaviaras, krabų konservai “CHATKA” ir “AKO” 
ir kiti skanūs valgiai.
ŠITĄ VISKĄ GALIMA PIRKTI PAS MUS!
Visos nupirktos jūsų prekės bus pristatytos jūsų giminėms už SPECI
ALIAI ŽEMAS KAINAS. NERIBOTA 
USSR MUITAI IR NEMOKAMI KITI USSR
PODAROGIFTS, INC., garantuoja greitą ir 
praneša Jums apie dovanų pristatymą.
PRAŠYKITE mūsų naujų katalogų, kuriuose 
mūsų platų pasirinkimą industrinių ir valgomų
DOVANŲ CERTIFIKATAS tai geriausias būdas užsakyti dovanas 
jūsų giminėms, gyvenantiems USSR.

• Dovanų Certifikatas supaprastina užsakymus.
• IŠPILDYS bet kokį pareikalavimą jūsų giminių.
• PATENKINS jų pasirinkimą kiekybėje ir 

skonyje jiems užsakytų dovanų.
• PAGELBĖS susitvarkyti su “VNESHPOSYL- 

TORG” dėl užsakymo dovanų, kurios nepaskelb
tos kataloge.

• NUOSTABU KĄ CERTIFIKATAS GALI 
NUPIRKTI JUMS.

Dabar, už prieinamas kainas "PUTEVKI” jūsų artimiesiems, gyvenan
tiems USSR. GRAŽŪS SVEIKATINGUMO KURORTAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE. Jų modelius galite matyti mūsų parodų kambariuose.
Rašykite-skambinkite dėl informacijų pas PODAROGIFTS, INC. Tai 
vienatinė firma Jungtinėse Valstijose, kuri turi išimtiną s/utartj su 
V/O “VNESHPOSYLTORG” išpildyti jūsų užsakymus jūsųŲgiminėms, 
gyvenantiems USSR.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003

, Phone: Code No. 212 — 228-9547

KIEKYBĖ. NEMOKAMI 
MOKESČIAI.
akuratną pristatymą,

mes išaiškiname apie 
produktų.




