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METAI 55-ieji

Pietų Vietnamo kareiviai 
pereina pas liaudiečius

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristu valdžia 

■pripažįsta, kad 1965 metais 
iš jos armijos perėjo į liau-

KRISLAI
Ir vėl nieko nepridėjo 
Faktai prieš plepalus 
Štai kuo remiasi mūsų gerovė 
Ir kunigai organizuosis! 
Moterėlėms, kurios rūko

— Rašo A. Bimba —

Prezidento Johnsono vasario
23 d. New Yorke pasakyta diečių pusę 113,000 karinin- 
kalba nieko naujo nebepridė-1 
jo prie to. ką jis Amerikos Į 
žmonėms pasakoja jau seniai. į 
Tos pačios frazės apie “lais- į 
vę,” apie “pasižadėj iimą,”j 
apie “ieškojimą“ taikos. Jo į 
kalba nusivylė tie, kurie ti- ’ 
kėjosi ką nors naują išgirsti. •

Karats eina ir eis. Iš šios Į 
kalbos aišku tik tas, kad dar 
daugiau Amerikos jėgų bus 
permetama i Pietų Vietnamą. 
Prezidentas nė nesą p n u o j a 
apie baigimą tos katastrofos.

J darbą įpiršti Amerikos- 
žmonėms Vietnamo karą vi-1 
somis keturiomis stoja ir vice- Į 
prezidentas Humphrey. Jis, 
sugrįžęs iš Pietryčių Azijos, 
pasakoja, kaip karo eiga pa
krypo “mūsų pusėn,” kaip 
“didvyriškai” šiame kare už- , korespondentas Peter Ar- 
silaiko patys vietnamie č i a i . | nett aprašo baisų vaizdą, 
Jie savo kraują lieja, girdi,1 - - -----
be jokio svyravimo!

Kur įrodymai? Nėra jokių.

kų ir kareivių, daugumoje 
' su ginklais, amunicija ir ki- 

’ i tais reikmenimis. Sako, kad 
apie 16,000 jų grįžo arba 
buvo suimti, bet 96,000 pasi
liko liaudiečių pusėje.

1965 metais dvigubai tiek 
Pietų Vietnamo karių per
ėjo į liaudiečių pusę, kaip

1964 m. Tas paaiškina, ko
dėl P. Vietnamo valdžia ir 
dabar turėdama 571,000 vy
rų armijoje, ir savo pusėje 
virš 200,000 JAV militari- 
nių žmonių, negali įveikti 
liaudiečių. /

“The New York Timeso” 
i korespondentas Neil Shee- 
jhan rašo, kad JAV milita- 
I ristai labai susirūpinę P.
Vietnamo karių perbėgi
mais, nes tas rodo, kad jie 
nenori kariauti prieš liau- ’ 
diečius.

pekla ant rat^
Saigonas. — Amerikietis

kada JAV karo dalinys už
važiavo ant Pietų Vietnamo 
liaudiečių minų.

Tai buvo tarpe Lai Khe 
ir Phouc Vinh ant kelio 
N13. Vyko amerikiečių bri
gados amunicijos ir maisto 

ten pasiųsti daugiau kaip du reikmenų dalinys. Kores- 
šimtus tūkstančių amerikie- j pondentas sako, kad buvo 
čių, kodėl jie patys nesusi- 
dorojo su partizanais-liaiutię- 
čiais ?

Už ką gi prezidentas ir vice
prezidentas laiko Amerikos 
žmones, tokiomis pasakomis 
juos maitindami?

Klausimas:
Jeigu patys Pietų Vietnamo 

žmonės taip entuziastiškai da
lyvauja šiame kare, tai ko
kiems galams mums reikėjo

girdų, jog tas kelias yra už^ 
minuotas. Kai kas sakė, 
kad būtu “stebuklas”, jeigu 
amerikiečiai laimingai pra
važiuotų.

Apie 9 valandą ryto vie-/
Kaip patys vietnamiečiai nas JAV sunkvežimis išl^/

- kariu.
€

“ištroškusiai” kariauja, aiš
kiausiai parodo tą pačią die
ną, kai prezidentas kalbėjo, 
mūsų pačios vyriausybės pa
skelbti duomenys iš Saigono. 
Pranešime sakoma, kad perei
tais metais iš Pietų Vietnamo 
armijos pabėgo daugiau kaip 
96,000 kareivių. Jie

kė į orą, tai buvo penkių

Rinks į Kongresą tik 
taikos rėmėjus

Washingtonas. — Susior-____ ____ _.t. buvo ,
prievarta armijon paimti, ir ganizavo eilė taikos komi

tetų, kurie Ves plačią agi
taciją, kad rudenį JAV 
žmonės remtų tik tuos kan
didatus į Kongresą, ku
rie stovi už taiką.

Taikos šalininkai orga- 
, “Voters March” į 

Washingtona, kuris įvyks 
balandžio 30 dieną.

Bus siekiama, kad

kaip greitai gavo progą, iš jos 
pabėgo. Dauguma jų, aišku, 
perėjo partizanų pusėn.

Geriau, sveikiau būtų, jei
gu mūsų valdovai liautųsi gie
doję apie vietnamiečių karui 
entuziazmą, o tikrai ir nuo
širdžiai pradėtų galvoti apie jūzuojcl 
baigimą šios tragedijos. To TTT 
reikalauja Amerikos ir viso 
pasaulio žmonių interesai.

su-
“Mūsų gerovė remiasi ka- maršuotų i Washingtona 

ru,” sako “Long Island Press” 
kolumnistas Robert M. Hutch
ins.

Tai baisūs ir kruvinai tei
singi žodžiai.

Kaip tai galėjo atsitikti?
Hutchins sako, kad “mes

visi esame kalti.”
Jis nebūt ų kapitalistinio 

dienraščio kolumnistas, jeigu 
kaltintų kapitalistus ir vyriau
sybę.
r Mes, girdi, visi
leidomės praturtėti kasmet 
išleisdami 65 bilijonus dolerių 
“apsigynimui.” Rezultatas 
toks, kad šiandien kiekviena 
amerikinė šeima surišta su 
karu. Netgi mūsų bažnyčios 
ir kolegijos remiasi “gerove,” 
o ta “gerovė” remiasi, dabar
tinėmis sąlygomis, militarinė- 
mis išlaidomis.”

desėtkai tūkstančių žmonių 
ir pareikštų savo nusistaty
mą už taiką.

Nauja galinga JAV 
raketa

Cape Kennedy, Fla. — 
JAV erdvių užkariavimo

kalti, kad Jėgos jau pasigamino nau
ją “Apollo-Saturn 5” rake
tą. Tai viena iš galingiau
siu, kokias-įki dabar JAV

a 362 pėdų il-

Indonezijoje kova J. Valstijų Komunistų partija
ruošia naują programą

Tik tuo juk tegalima iš
aiškinti ir mūsų didžiųjų uni
jų vadovybės pasisakymą už 
Johnsono politiką ir už tęsi
mą Vietnamo karo. iJ bijo, 
kad su karo nutraukimu pa
kiltų nedarbas. Kapitalistai 
bijo, kad, bent laikinai, su-

(Tęsinys 6 pusi.)

Raketa
gio, trijų7 papėdžių. Jeigu 
viskas bus gerai, tai atei
tyje JAV planuoja pagalba 
šios raketos pasiųsti tris 
žmones ant Mėnulio.

Briuselis. — Belgijos Sa- 
bena lėktuvų linija, kurios 
lėktuvai skrajoja į JAV, 
laipsniškai visus propeleri- 
nius lėktuvus pakeis reak
tyviais (“jetais”).

Jakarta. — Šimtai stu
dentų, kurie remia prezi
dentą Sukamo, buvo sulipę 
per geležinę tvorą į Jungti
nių Valstijų ambasad o s 
darža. Jie nutraukė JAV 
vėliava ir sudraskė. Studen
tai šaukė: “Yankees, go 
home... To hell with USA 
ambassador Green!”

nes, kad jie remtų jį kovoje 
prieš grupę militaristu. 
Prezidento palociuje posė
džiavo 99 kabineto nariai.

Generolas

New Yorkas. — Vasario 
23 diena JAV Komunistu 
partijos veikėjas Gus Hali 
pasišaukė spaudos reporte- 

Nasutio n a s, rius ir supažindino su pa
ku ris laukė kitų generolų ruoštu programos projektu, 
išstojimo prieš prezidentą kuris sudaro 128 puslapius. 
Sukamo, matydamas, kad į 
to nėra, pasislėpė.

i Washingtonas. — Vasa- 
Kitą dieną Sukamo prie-lrio 23 dieną “The New 

šai buvo suorganizavę mu- York Timeso” koresponden- 
sulmonus studentus ir 

;rėjo neįleisti j prezidento kelias 
iualocių 14 nauju ministrų, buvo užduotas didelis smū- 
| Sukamo gvardija išvaikė 
musulmonus. Sakoma, kad 
5 studentus nušovė.

Prezidentas per radiją 
kreipėsi į Indonezijos žmo-

no- tas rašo: “Indonezijoje per 
pastarąsias dienas

Dabar eina partijoje ir 
viešuose susi rinkim u o s e 
projekto apdiskusavimas, o 
programa bus priimta par
tijos suvažiavime, kuris 
ivyksNew Yorke birželio 
22—26 dienomis.

Gus Hali sakė, kad parti
jos suvažiavime dalyvaus 
apie 300 delegatų ir apie 
U50 alternatų. Jis sakė, kad 
partija nuo lapkričio paau- 

i go 2,000 narių, dabar turi 
’apie 12,000.
i * Gus Hali sakė, kad Ko
munistų partijos programa 

: paruošta pasiremiant šim- 
!to metų Jungtinių Valstijų 
' darbo žmonių kovomis ir ji 
■ apibūdina tą kelią, kuris 
ves JAV žmones į socialisti
nę santvarka.

eis Jungtinių Valstijų poli
tikai, kurios daug laimėjo 
per militaristu kruv i n ą 
kampanija prieš Komunis
tų partiją”. traukiasi iš NATO

nų sunkvežimis su amunici
ja. |

Antrą valandą po pietų i 
kitas sunkvežimis išlėkė į 
orą. Sprogimas buvo taip 
galingas, kad jo skeveldras 
nunešė 150 pėdų nuo kelio. 
Penkiolika minučių vėliau 
dar du sunkvežimiai su
sprogo, o penkios minutės 
dar du. Tada sekė sprogi
mas po sprogimo. Koman- 
dierius tu r ė j o sulaikyti 
^gurguolę, nes nebuvo vilties 
pasiekti tikslo.

JAVNuo minų žuvo 5 
^Kareiviai ir sužeistų buvo 

O A rx A 71 r\ 4" vn O
ir sužeistu buvo virš

žuvo
100

Sunaikins šalį ir 
kas tada bus?

Dienraš- 
•k Times” 

Viet- 
r a š o,

Ganos prezidentas 
tikisi atgauti galią

Pekinas. — Ganos pre- Sakoma, kad dar vietomis 
Nkruma- Nkrumaho valdžia prieši- 

Šiaurės naši.
Washingtonas. — Jungti-

zidentas Kwame 
has, vykdamas į 
Vietnamą, buvo čionai su
stojęs. Jo pagarbai suruoš- nių Valstijų vyriausybė ne- 
tame bankete jis kalbėjo su apgailestauja, kad milita-1 1959 metais Prancūzija 
pilna viltimi,, kad Ganoje, ristai)- nuvertė Nkrumaho j pareikalavo, kad Jungtinių 
militaristu pučas susmuks.

Londonas. — Nkrumaho 
priešai sako, kad suokalbis 
buvo nuo seniai ruošiamas 
ir suderintas su Nkrumaho 
išvykimu.

Lagos. — Ganoje milita
ristai pagrobę galią i savo 
rankas sako, kad jie “užbai
gė su diktatoriška prezi
dento Nkrumaho galia”. 
Militaristu priešakyje stovi 
generolas J. A. Ankrahas.

I Paryžius. — Prancūzijos j Tais pat metais Pran- 
prezidento De Gaulle pa-1 cūzija ištraukė savo karo 
reiškimas iššaukė susirūpi-; laivus iš NATO karo laivy- 

inimą NATO komandierių, o no Viduržemio jūroje, 
ypatingai Jungtinių Vals
tijų.

Tiesa, 
laukta. Prancūzija jau se-! Atlanto vandenyne.

1 niai ats i s a k o pasiduoti
’NATO komandai.

1964 m. sausio 1 diena 
j Prancūzija ištraukė savo 

dalinai to buvo I karo laivus iš Nato laivyno

valdžią, sako ..G. M. Wil-1 Valstijų bombonešiai su 
liams, JAV Valstybės de-į branduolinėmis b o mbomis 
partame n t o sekretoriaus . pasitrauktų iš jos teritori- 
pagalbininkas Afrikos rei-Jios. Jie persikėlė į Vakarų 
kalais. Jis sakė, kad JAV J Vokietiją.
turi gerus santykius su Ga- I ........
nos militaristais.

Afrikoje per 9 mėnesius 
militaristai nuvertė 
prezidentų valdžias: 
ro, Kongo.
Centralinės Afrikos. Aukš
tutinės Voltos ir Nigerijos 
premjero Balevos.

Trys mėnesiai vėliau jos 
karininkai pasitraukė iš 
bendro NATO karo štabo.

Po to Prancūzija kelis 
kartus atsisakė dalyvauti 
NATO bendruose karo pra
timuose. ir atsisakė daly
vauti McNamaros komitete 
atominių ginklų reikalais.

šešias
Alžy- 

Dahamėio,

New Yorkas. 
tis “The New 
redakciniame 
nam Commitment” 

ad Jungtinės Valstijos ne- 
t\u r i pasižadėjimo Pietų 

įetname kariauti, 1/ad pir
miau duoti “pasiž ėjimai” 

 

atgyveno, nes ij ų valdžių 
kuriomsjau seniai nėra, 

pagalbą žadėjo.
“Times” rašo,

VIETOJE TĖVO 
TURĖS MEDALĮ

Washingtonas. — JAV 
marininkų seržantas F. Gu- 
gliardo, 31 metų amžiaus, 
Pietų Vietname buvo už
muštas 24 valandos po to, 
kai jis ten nuvyko

Jo žmona mirė. Liko tik
kad jeigu 2-jų ir pusės meto berniu- 

JAV ir padidins savo jėgas kas Andrew. Dabar JAV 
Pietų Vietname iki 600,000, vyriausybė jam 
ir tai neturės pergalės, nes 
jei daugiau ten bus JAV jė
gų, tai daugiau bus ir prieš 
jas kariaujančių liaudiečių 
jėgų.

Laikraštis rašo, kad JAV 
su moderniniais ginklais 
baisiai sunaikins šalį, o kas 
tada bus?

__ v... , _.i suteikė 
| “Purple Heart” medalį.

ORGANIZUOJA KUNIGŲ 
UNIJĄ

Santa Monica, Calif. — 
Kunigas William H. Du

ANGLIJOS KARINIŲ 
JĖGŲ “MAŽINIMAS”
Londonas. —Anglijos vy

riausybė skelbia, kad per 
busimuosius ketveris metus 
ji sumažins savo militarines 
jėgas užsienyje" vienu treč
daliu.

Bet tai ketina atlikti tik 
per 4-ris metus, o per tą 
laika gali pasaulyje dalykai 
pasikeisti, kad vietoje ma
žinimo gali prisieiti dar jas 
didinti.

PO 99 C. PARDAVĖ
23 AUTOMOBILIUS

Elizabeth, N. J. — Mo-
Bay paskelbė, kad jis orga- į narch Dodge automobilių 
nizuoja visus kataliku ku-I pardavykla W a shingtono 
nigus į uniją—The Union [ dieną pardavė 23 senus,

utiy nau uigti-i..............................
nizuoja visus kataliku ku-' pardavykla

RABINAI Už KARO 
BAIGIMĄ VIETNAME

New Yorkas. — Colum
bia universiteto patalpoje 
įvyko Sinagogue Council or 
America rabinų konferenci
ja. Jie svarstydami Pasauli
nės taikos reikalus pasisakė 
už karo baigimą Vietname.

Rabinai pasiuntė pareiš
kimą JAV prezidentui 
Johnsonui, kuriame ragina 
Jungtines Valstijas susilai
kyti nuo bent kokių puoli- 

|mo veiksmų.

of American Federation of 
Priests.

\ Jis sako, kad JAV yra 
58,000 katalikų kunigų.

DEMONSTRACUOE
San Francisco, Calif. — 

Women’s Vietn am Day 
Committee paskelbė, kad 
apie 2,000 moterų, daugu
moje motinų, kurių sūnūs 
yra JAV militarinėje tar
nyboje, demonstruos prieš 
karą Vietname. Jos mar
šuos prie armijos kareivi
nių, kurios yra Oaklande.

bet dar tinkamus važiavi
mui, “Dodge” automobilius 
no 99 centus.

Tą atli k o išgarsinimui 
“Dodge” automobilių. Buvo 
susirinkę šimtai pirkėjų, 
kai kurie eilėje išstovėjo 
nuo vasario 20 dienos.

Hongkongas. — Šiaurės 
Vietnamo generalinio štabo 
viršininkas gen. N. Van 
Vinh pateikė straipsnį.

Jis rašo, kad jeigu JAV 
pultų armijos jėgomis Šiau
rės Vietnamą, tai jos puoli
mą pralaimėtų.

Anglai išdavė karo 
planus naciams

New Yorkas. — Rašyto
jas Cornelius Ryan parašė 
knygą “’ “ *
kurioje rašo, kad pabaigoje 
Antrojo pasaulinio karo 
Anglijos, JAV ir Tarybų 
Sąjungos - paskutinių smū-e 
gių planai, kurie buvo api
būdinti kaip “Operation Ec
lipse” buvo išduoti hitle
rininkams.

Ryan sako, k&d jis kalbė
josi su šimtais TSRS ir Va
karų militarinių žmonių ir 
naudojosi tūkstančiais do
kumentų savo knygą rašy
damas. Jis sako, kad hitle
rininkai planus gavo iš 
Anglijos f i eldmaršalo 
Bernardo L. Montgomery 
štabo, kurie buvo pasirašy
ti štabo viršininko genero
lo Sir Francis De Guigan- 
do.

Turistai plauks TSRS 
gražiame laive

New Yorkas. — Inturist 
Travel Bureau paskelbė,

The Last Battle”, i kad šiemet tarpe Montrea- 
lio ir Leningrado, su susto
jimais Londone, Kopenhage 
ir Helsinkyje, kursuos nau
jas Tarybų Sąjungos laivas 
“Aleksand ras Puškinas”, 
20.000 tonų įtalpos, kuris 
galės vežti 750 keleivių.

Iš Montrealio išplauks: 
balandžio 13, birželio 1, lie
pos 22, rugsėjo 10 ir spalio 
12 dienomis.

Iš Leningrado: balandžio 
13, gegužės 15, birželio 16, 
rugpjūčio 23 ir rugsėjo 25- 
dienomis.

MĖNULYJE MATO 
RAUDONUS ŽENKLUS

Washingtonas. — USA 
National Aeronautics and 
Space Administration sako, 
kad nutraukti Mėnulio pa
veikslai rodo, kad tenai yra 
raudonų plotų.

Astronomai dar nežino, 
ar tai Mėnulio gazai. ar 
tuos ženklus sudaro Saulės 
spinduliai. Pereitais metais 
juos matė TSRS astrono
mai.

Bažnyčių Taryba už 
Kinijos priėmimą

St. Louis. — Vasario 22 
dieną The General Board of 
the National Council of 
Churches 90 balsų prieš 3 
nubalsavo už Kinijos priė
mimą į Jungtines Tautas.

Tarybos nariai sako, kad 
dabartinė Jungtinių Valsti
jų valdžios politika linkui 
Kinijos kenkia žmonių susi
siekimui, diplomatiniam ir 
kitokiam veikimui, kultū
ros reikalams ir pasaulinei 
taikai.

Saigonas. — JAV koman
da sako, kad bombonešiai ir 
marininkai užmušė 1,669 
liaudiečius.

Washingtonos. — JAV 
vyriausybė kreipėsi į laiva- 
krovius. kad jie neboiko
tuotu NATO valstybių lai
vu, kurie plaukia į šiaurės 
Vietnamą.
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Truputėlį keista
NIUJORKO MIESTO MAJORAS Lindsay paskyrė 

šio didmiesčio policijos komisijonierium-viršininku Ho
ward R. Leary, buvusį Filadelphijos policijos viršininką. 
Senasis Niujorko policijos viršininkas Broderick, vadi
nasi, “gavo saktį”.

Niujorko žmonės, ypatingai tautinės grupės, per il
gą laiką reikalavo, kad mieste būtų paskirta civilinių 
žmonių policijos veiksmams patikrinti taryba (Civilian 
Review Board), ir Mr. Lindsay rinkiminėje kampanijoje 
tai žadėjo padaryti, jei jis bus išrinktas miesto majoru.

Lindsay buvo išrinktas majoru, ir dabar atėjo lai
kas vykdyti pažadus gyveniman. Buvęs miesto policijos 
viršininkas Broderick griežtai atsisakė pritarti tokiai ta
rybai, kokią majoras siūlo. Tuo būdu majoras Brode- 
ricką pavarė iš vietos ir paskyrė Learį. Sakoma, būda
mas Filadelfijos miesto policijos viršininku, Leary pasi
rodė gan geru veikėju, ir jis, beje, ten turėjo tokią tary
bą, kokią majoras Niujorkui siūlo; vadinasi, principe 
abudu sutinka, kad civilinių žmonių taryba policijos 
veiksmams patikrinti—geras dalykas.

Prieš tokios tarybos palaikymą sukilo žemesnieji 
Niujorko policijos viršininkai, ir jie sako, eisią į teismus 
ir kovosią prieš tokią tarybą, nes tai esą policijos “paže
minimas” ir jos “darbams kenkimas”. Kuo visa tai užsi
baigs, matysime vėliau.

Šiuo metu norime tik tiek pasakyti: Tokiam dide
liam miestui, kaip Niujorkas, kviestis iš kitur policijos 
viršininką nėra garbė. Ar gi jau čia pat nebuvo galimą 
išauklėti doro, tinkamo žmogaus, kurį būtų buvę galima 
pastatyti miesto policijos viršininku? Tokį klausimą ne 
vienas pilietis stato ir statys.

; sivienijimo organas “Tiesa 
praneša:

_ . . „ cinnn LDS Centro Valdyba savoLat. Amer., per year, $10.00 . . . . „ . , .v. 10_ . . _ susirinkime s. m. lapkričio 13Lat. Amer., 6 months. $5.50 . _ T IAC, 1 „ ... Q r • ... . e-ionn <E nutarė LDS 17-ą. Seimącountries, per year, $12.00 . .... .. , .. ■> • ot ‘ _ 'laikyti siu metų liepos S ir 9countries, 6 months, $6.50 .. . ‘, dienomis.
Kaip jau žinoma, praeitasis

■ LDS seimas nutarė, kad se
kamas seimas I 
Chicago, 111.

Tokiu būdu 17-asis Seimas 
įvyks Mildos salėje, 3142 So.

; Halsted St., Chicago, 111. Pir
ma seimo sesija prasidės 10 į 
valandą ryte.

Tikimės, kad šis seimas taip- ' 
gi bus skaitlingas delegatais. ,

Jau dabar laikas kuopoms ■ 
ruoštis prie seimo. Iki seimo i 
dar yra nemažai laiko pasi- j 

[ darbuoti, kad sukelti finansų j 
pade ngi m u i d ei egatų 
kaštų.

posėdis po ilgų debatų vis tik 
pasisakė už Erhardą. žodžiu, 
adenaueriška iniciatyva pra
vertė. /

Tačiau adenaueriška užsie
nio politika njeatnešė laurų 
Konradui, neatneš ir Erhar- 
dui.

NAUJASIS PENKMETIS 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

TSKP CK plenumas š. m. 
būti? laikomas vasario 19 d. paskelbė pen-

kerių metų planą, kuris 
baigsis 1970 metais, TSRS 
liaudies ūkiui vystyti. Apie 
tai “Laisvėje” buvo rašyta 
ir rašysime ateityje. Svarbu 
priminti, kas paskelbtame 

■ projekte taikoma Lietuvai. 
[Prašome susipažinti:

Numatyti vystyti prietaisu 
gamybos, elektrotechnikos, ra
diotechnikos, elekt r o n i n ę , 

pat che-kelionės i staklių gamybos, taip 
į mi.jos, maisto, žuvies 

Seimo delegatų ui n k i m a sj '4.14 piamonę.
gegužės | Padidinti pramonės 
-■=- - i ci.jos gamybos apimtį

Florida iš antro galo
“Laisvės”

A. Petrikos straipsnis “Apie 
saulėtąją Floridą” mūsų 
tarpe sukėlė įvairių komen
tarų. Jame pasakyta daug 
tiesos ir daug prasakyta— 
apsilenkta su tiesa.

Straipsnio nedateklius ta
me, kad Dr. Petriką rašo 
veik išimtinai apie neigia
mąją Floridos pusę ir soči-1 
liniai, politiniai ją sulieja su, 
visa JAV pietine sritimi. O ! .
Florida, kaip ta lazda, kul-^eiintL * 
tūriniai ir klimatiniai turi • L___
du galus — gerą ir blogą. j pietinės Floridos gyventojų 
Joje galima rasti dvi Flori-

Literatūros
Universitetas

i

Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto pastangomis 
prie Vilniaus Respublikinėj ’ 
bibliotekos jau keleri meta,' 
veikia vakarinis literatūrose 1 
mokslų universitetas. Kiek
vieną antrą penktadieni vaka
re čia susirenka nemažas lite-, 
ratūros mėgėjų būrys, ku- '

Nr. 9 tilpęs Dr. | Ir tas “Everglades” buvo tik 
bala — dabar jau parkas. 
Sausėja ir kitos vietos. Tie
siami vieškeliai, statomi til
tai, kyla dangoraižiniai pa
statai. Plečiasi komunikaci
ja, auga industrija, atsida
ro nauji “shopping” cent
rai. Taip pat veikia profe
sinės sąjungos (unijos). Bet Į 
nesakome, kad jau gyvena-' rie ateina pasiklausyti pa
ine žmoniškame “rojuje.”, skaitų ir įdomių pokalbiu j 

mg ką reikia taisyti ir; apie tarybinę ir užsienio Ii- 1 1 
’ teratūrą. Salėje galima pa-

Palankaus klimato dėka, ivai,rių P1-0UsiU ’

skaičius sparčiau didėja, nei 
kitose valstijose. Nauji gy- 

mūsų ventojai atsineša ir savąją į 
tai netiksli pa-j kultūrą ~ — -

ties autoriaus s u g ai v o t a į negp1 
formulė, būk mes spaudoje'JAV p' 
rašome sekamai: “Atva- Prieš

Antra, kas “erzina” 
tautiečius,

žmones — knygų parduotu
vių pardavėjus, bibliotekų 

[darbuotojus, gydytojus, 
" - • ’ ~nJ mokslo darbuotojus — žo-

Todėl Floridą jau i įvairių profesijų kny-
i;ųia lyginti su kitomis i g°s bičiulius.

/ 'ulėmis valstijomis. ^vyzdžiui, siais mokslo 
rašome sekamai: ”Atva-mes dešimtį metų Miamio Pqe^ais buvo pei skaityto s 
žinokite i saulėtąją Floridą. [ autobusuose,-išvietėse irki- nyg.os mėgėjams ! TZ . ‘ / Z > - i*.-• , , v—v . z/a įdomins na s ko it. rir leng- Kam jums nortuose salų i tur buvo

'kiėmis valstijomis Pavyzdžiui, šiais mokslo

kęsti, sniegą kasti, sunkius whites” ir “for colored” — 
batus ir kailinius nešioti ?šiandien tokių užrašų nėra. 
Pas mus galėsite iki valios 
kasdien maudytis, žuvauti.” 
Ir autorius suranda, kad to
ki kvietimai yra tik “karto-

2 i jama visa tai, ką randame 
i kartus, nenugriebto pieno pi o-į reklaminiuose plakatuose 
i dūke įjos 1.7—1.8 karto, sūrio : ap brošiūrose ”

įvyks balandžio ir 
mėnesiuose, kai bus renkama , 
Centro Valdyba.

LDS 2-osios Apskrities su
daryta Seimo Rengimo Komi
sija rūpinasi šeiminių paren
gimų surengimu ir delegatų 
priėmimu: parūpinimu dele- 
gams butų. < 
veikėjai deda pastangas, kad [ 2—2 J karto. Organizuoti ma-j 
surengti gerą seimą. ......................................................... . 1

prod u k-
į maž- ■ 

j daug 1.7 karto, elektros oner-1 
j gijos gamybą 1.7 karto, elekt- ! 
i ros varikliu gamybą 4 kartus, 1 
i prietaisų ir automatiza v i m o j 
[ priemonių — daugiau kaip :

Chicagiečiai LDS'

Indonezijoje
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Indonezijos prezidentas 

Sukamo atleido iš ministro pareigų generolą Nasutioną, 
kuris, esą, 1965 m. spalio mėnesį “išgelbėjęs patį Sukar
no nuo komunistinio suokalbio..”

Kai kurie politiniai stebėtojai dabar sako: “Indone
zijoje dar tenka tikėtis visko.”

Ko ten daugiau begalima tikėtis? Daugiau skerdy
nių, žudynių? Daugiau perversmų? Ar viso to dar neuž
tenka ?

Indonezija didžiulė šalis su daugiau kaip 100,000,000 
gyventojų. Ji turtinga natūraliais turtais, bet neišnau
dotais. Prezidentas Sukamo joti seniai skelbė, jog Indo
nezija sieksis socializmo, tik ji per silpna pakilti; sėdi 
ant milžiniškų turtų ir laukia pagalbos, kad kas nors pa
dėtų jai atsikelti.

1965 m. spalio 1 d? naktį buvo mėginta įvykdyti per
versmą, bet nepavyko. Perversme dalyvavo prezidento 
Sukamo apsaugos pulko bataliono viršininkas papulki
ninkis Untungas. Bandyme nuversti valdžią buvo užmuš
ti šeši generolai.

Bet sukilėliams nepavyko. Untungas ir kiti aukšti 
karininkai buvo suimti. Ir dešiniosios politinės grupės 
tuojau atsuko savo kanuoles prieš Indonezijos Komunis
tų partiją, sakydamos, būk ši partija vykdžiusi pervers
mą.

“Tik per tris mėnesius”, rašo Maskvos “Pravda”, 
“pradedant su 1965 m. spalio 1 d... be tardymo ir teisino 
buvo užmušta 87 tūkstančiai žmonių. Beveik 200 tūks
tančių uždaryta kalėjimuose ir stovyklose. Šimtams tūk
stančių atimta teisė į darbą...”

Tie užmuštieji ir įkalintieji žmonės buvo daugumoje 
Indonezijos Komunistų partijos mariai arba jiems prita
riantieji. Buržuazinė spatTda, sekusi įvykius Indonezijo
je, sako, kad galėjo būti užmušta apie 200,000 komunis
tų ir jiems pritarėjų—vis be teismo.

Po to viso buvo pradėti teismų procesai komunistų 
vadams, kurių teroristai nespėjo užmušti be teismų.

Na, aki regyje viso to, paleidimas iš Indonezijos mi
nistrų tarybos generolo Nasutiono, rodo, kad ten prade
da pūsti nauji vėjai. Nasutionas buvo vienas iš tų pasiu
tėlių, kurių įsakymais buvo žudomi nekalti žmonės.

I *Rašydama apie Indonezijos dalykus, Maskvos “Prav
da” šitaip pasisako:

“Visiems tikriems Indonezijos draugams aišku, kad 
jos vystymosi vidaus problemos gali būti tikrai išspręs
tos liaudies interesais tik demokratiniu būdu, atsižvel
giant į visus Indonezijos revoliucijos socialistinius tiks
lus. Visi, kam brangūs nacionalinės nepriklausomybės, 
demokratijos ir socialinės pažangos idealai, visi nuosek
lūs antiimperialistai atidžiai seka, kas vyksta neįprasto 
teismo Džakartoje procese, kur reakcija reikalauja pa
smerkti trijų milijonų komunistų partiją, pateisinti su
sidorojimus su šimtais tūkstančių kovotojų už Indonezi
jos nacionalinę nepriklausomybę, už socialinės jos liau
dies pažangą”.

sinę televizorių ir buitiniu šal-

VAKARŲ VOKIETIJOJE
Č. Juršėnas Vilniaus “Tie

soje” rašo:
Adenauerio 90-mečio proga 

Erhard as pado v a n o j o savo 
pirmtakui šventą paveikslą. 
Ką gi, tikinčiojo dovana ti
kinčiajam. Bet kažkas įžiūrė
jo nedviprasmišką užuominą: 
laikas emlstis — užtenka kiš
tis į valstybės reikalus.

Vėliau pasirodė, kad tokių 
pat linkėjimų gali tikėtis ir 
pats Erhardas. Ir ne tiek dėl 
to, kad jis tik dvidešimčia 
metų jaunesnis už sėiląjj Kon
radą. Pastaraisiais metais Va
karų Vokietijai vis labiau ne
siseka dėl savo agresyvios po
litikos, ji atsiduria izoliacijoj. 
Visų pirma imama kaltinti 
kanclerį.

Vakarų Vokietijos publicis
tas S. Hafneris neseniai rašė 
net apie “dvejų metų Erhardo 
katastrofą.” Tiesa, svarbiau
sios valdančiosios partijos — 
KDS — veikėjai nekritikuoja 
nerealistiškos Bonos politikos, 
jie tik galvoja, kad jaunes-, 
niam, energingesniam kancle
riui geriau sektųsi.

Tiesiausias kelias į VFll 
kancleierio kėdę—užimti KDS 
pirmininko postą, kurio paga
liau atsisakė Adenaueris.

Paskutiniu metu rimčiausias ■ čius priverčia keliauti jų 
kandidatas buvo R. Barcelis, maisto prapuolimas. Paim- 
42 metų KDS parlamentin* 
frakcijos pirmininkas. Betj 
veltui' E r h a r d a s ilgą laiką ! 
dirbo greta Adenauerio. Ka- [ 
daisy suktasis Konradas, pir- j 
makart renkant Vakaru Vo-; c I
kietijos kanclerį, balsavo už i 
save ir laimėjo... vieno bal
so skirtumu.

Panašią iniciatyvą dabar 
parodė Erhardas: jis pats, o 
ne partiniai draugai, iškėlė 
savo kandidatūrą į KDS pir
mininko postą. Prieš porą j 
dienų įvykęs KDS vadovybės i

Mūsų tautiečiu kvietimus: 
[ “atvažiuokite pas mus” — 
i negalima lyginti su “rekla- 
! miniais plakatais.” Saky- 

kuro aparatūros gamyklą Vii-Į teisingai Petuką pa- 
niuje, televizorių g a m y k 1 ą stebi, kad ir Floridos dy- 
Šiauliuose, 
gamyklą, 
kombinatą ir trikotažo fabri- į 
ką. Pastatyti pirmąją Klaipė-1 
dos laivų remonto įmonės eilę i .
žvejybos laivynui remontuoti, ! rakonų, skorpionų, 
putliųjų verpalų fabriką, dirb-1 čių ir kitokių parazitų, 
tinės minkštosios odos 
lą ir cukraus fabriką.

Užtikrinti pieninės 
ninkystės, bekoninės 
ninkystės, paukštinink y s t ė s 
vystymą, didinti linų pluošto, 
bulvių gamybą. Nusausinti 
G70 tūkstančių hektarų perne
lyg drėgnų žemių.

dytuvų gamybą.
Užbaigti statyti VRES, Kė- i 

! dainių chemijos kombinatą, ■

buitinių šaldytuvų 1 koše vietose, į kurias ko- 
- Liip pat medvilnės | merciniai plakatai kviečia 
... ...... Įnaujus gyventojus, yra

bilijonai uodų, musių, ta- 
gyva-

gamyt

gyvuli- 
kiauli-

KODĖL PAUKŠČIAI 
KELIAUJA?

Rudenį daugybė paukščių 
keliauja į pietus — šiltes
nius kraštus, o pavasarį 
grįšta atgal. Kai kurie at
lieka kelionę net apie 2,000

Kodėl paukščiai keliauja? 
Mokslininkai nepilnai dar 
tuo klausimu susitaria, bet 
dauguma mano, kad paukš-

kime kad ir liepsnelę—rau- 
įkn ! dongurklę (“rubin”), kaip 

j tik svarbiausias jų maistas 
— sliekai sulenda giliau j 
žemę, taip tie paukščiai 
traukia į pietus.

ir

DIDELI
Galapagos 

dideli vėžliai 
pokai, kurie 
200 metu, c

VĖŽLIAI
salose veisiasi 
želvės - čere- 
išgyvena iki

i Floridą “civilizacija” atėjo 
vėliau, nei į “nortų” valsti
jas. Tad nenuostabu, kad 
šioje valstijoje dar yra nuo 
parazitų neapvalytų vietų. 
Visokį spekuliantai, naudo- 

[ damiesi palankiu klimatu, 
bando tas vietas kultivizuo- 
ti, apgyvendinti.

Bet tai nieko bendro ne
turi su ta Floridos dalimi, 
kuri yra “pas mus.” Pieti
niame Floridos gale, prade
dant St. Petersburgu, bai
giant Miamiu, kur mūsų 
tautiečiai lietuviai susispie
tę, — socialiniai ir geogra- 

j finiai padaryta didelė pa-, 
j žanga. Jei mūsų tautiniai 
ir kviečia savo bičiulius 
“pas mus,” tai jau į tikrai 
civilizuotą Floridą, o ne į 
pelkes, kur tie parazitai gy
vena.

Šių dienų civilizacija spar
čiai keičia pasaulį ideologi
niai ir geografiniai. Flori
da dar sparčiau kinta. Ką 
mes radome ir matėme čia 
atvykę prieš dešimtį metų, 
to dabar jau negalima at
pažinti. Vietose, kur lauki
niai gyvūnai bėginėjo, da
bar iškilę pastatai, gyvena 
žmonės, įsteigtos parduotu
vės. Kinta ir socialinė kas
dienybė, keičiasi žemėlaipis.

B?

Klaipėdos prekybos uosto darbininkai poilsiauja savo pensione

> :> 
b

Palanga.

w mu

tokios 
įdomios paskaitos, kaip 

| “Nauji duomenys apie 
Strazdelį,” 
manas,”

Lietuviškas ro- 
“Užsienio drama- 
“Jaunųjų poetui 

“Kas tai yra in- -
ir kt. Lektoriai stengiasi 

gu labai įdomiai paruošti savo 
jais ‘ateini/ pažangesnė kul- Į Pakaitas, patiekti naujų 
tūra, menas. Ne tik spor-1 domenų _ .
, . , . iii I Ptinpiicrfn nn naeLraifntas, bet ir opera, baletas—[ 
miamiečiams jau ne naujie
na.

Vystosi ir auga judėjimas!
prieš kara Vietname, už' ... . . . TZ
taiką pasaulyje. Apie ku-1 ™n/ls L'
kluksklano siautėjimą Mia-‘ ^lul lonis’ 
myje mažai girdime.
tinėje Floridoje gerai vei-

Į teatrus, valgyklas, krau
tuves eina mišri 
Segregacija baigia i

i publika. tmgija, 
uvn.vgH.ya išnykti. •
O irgi todėl, kad i pietinę telektualumas . literatūroje
Floridą atvksta daugiau 
“civilizuotu” ž m o n i u. i

i Paprastai po paskaitų
i klausytojai domisi klausi
mais apie literatūrą. Išsi-,

■ vysto ir diskusijos. Be to, 
paskaitos paįvairinamos.

” “Tretjekovo ga- 
p*A i lerija,” suruošiami ta pačia 

proga literatūros vakarai ir 
kt.). Literatūros universi
teto veikloje dalyvauja žy- 

' mūs respublikos literatūros 
mokslininkai — mokslų kan-

' didatai Lankutis, Galinis, 
i Kubilius, Vanagas, Judele- 
! vičius ir kt.
i Vakarinis literatūros uni-

Kalbant sveikati n g u m o (universitetas turi visuome-, 
pažiūriu, na, sakytume, čia i nėję didelį pasisekimą, nes 
gydytojų problema. Bet ar (padeda žmonėms nusekliau 
ne patys gydytojai dange-1 ir geriau pažinti literatūrą, 
liui mūsų tautiečių patarė suprasti šiuolaikinę poeziją 
vykti Floridon? Jie siunčia ir prozą, 
ir sergančius, kad Floridoje 
pasveiktų ar būtų sveikes-1 praturtina klausytojus ver-1 
ni. Daug atvykėlių džiau-1 tingomis žiniomis, praple- 
giasi Floridos klimatu ir į čia jų akiratį. Lankantieji 
gyvenimu, bet žmonės mirs-( universitetą turi galimybes 
ta ir čia. I susipažinti su kvalifikuota'

Ne visą tiesą'-pasako ir! ir gilia naujausių mūsų kū- 
statistika apie Floridos ser
gančius. Čia atvyksta seny
vo amžiaus žmonės, pensi
ninkai, jau su ligomis, iš 
“nortų.” Floridoje ir jie pa
tenka į sergančiųjų statisti
ką.

Gali suklaidinti ir moksli-1 
nes knygos, rašytos apie 
Floridą. Kaip jau minėjo
me, Florida sparsčiais tem
pais kultūrėja, vejasi šiau
rines valstijas. Knyga, pa
rašyta prieš dešimtį metų, 
g-ali neatitikti šiandieninei 
Floridos tikrovei.. Knygoje) 
galima “rasti” Floridos pel
kes, slvorpionus, ir gyvates, 
o šiandien tose vietose au
torius gal rastų namus ir 
žmones juose begyvenan
čius. Ir tai negalima pa- 
pamiršti, kad kiekvienos 
knygos autorius turi savą
ją tendenciją ir idėją.

Tiesa, JAV šiaurėje pa
žangaus lietuvių judėjimo 
“senoji gvardija” retėja. 
Mūsų sūnūs ir dukros dingo 
amerikinio gyvenimo jūro
je. Jaunimui nėra plates
nės dirvos emigrantų judė- 
iime. Pasiliko tik keletas. 
Tokia gyvenimo tikrovė

paUclvi meninės organizaci 
jos — chorai. Tai irgi geras 
lazdos galas.

Kaip matome, lyginti vi 
są Floridą su jos dar liku-! 
siomis pelkėmis nėra tikslu. I

Paskaitos ir užsiėmimai ’

rinių kritika ir įvertini
mais.

J. Skliutauskas

LIETUVOJE GAMINA 
SPALVOTĄ STIKLĄ

Kaune “Aleksoto” fabri
ko rekonstrukcijos planu, 
numatyta pirmą kartą res- 
publiko j e gaminti staty- 
boms spalvotą stiklą.. O ’ 
štai Panevėžyje statoma 
stiklo blokų gamykla, kuri 
per metus pateiks stiklo 
bloku dešimt kartu dau
giau, negu jo šiuo metu su- z 
naudoja respublikos staty-/ 
bos.

tams apgaudinėji^ atvyks į 
tą dalį Floridos,/kur jau/* 
įsisteigę pažangios organi-' 
zacijos, — jie nebus dingę 
pažangiam judėjimui. Šil- 
tesniame klimate jie gali C* 
būti dar vertingesni. LLD 
kuopų parengimuose Flori
doje sutinkame ir tokių 
draugų, kurie ratukais 
stumdamiesi, kriukučiais 
pasiremdami atvyksta į su
eigas. Šiaurėje, kai ateina .

Senuoliai, kurie vyksta baigi! “ tOki 1
ti gyvenimą šiltesniame kli-1 
mate, dar daugiau sumaži
na pažangią saviveiklą 
šiaurėje.

Bet jei mūsų bičiuliai ims 
Dr. Petrikos patarimą, ne
siduos spekuliantų plaka-

draugai sėdi namie.
Kaip matote, jūs, šiaurie

čiai, kaip lazda turi du ga
lus, taip ir Florida—gera ir 
bloga. Mūsų “patriotizmas” 
turi ir gerų tikslų.

Patriotas

j
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Geros žinios iš Šiauliy padanges

Lėktuvnešiai

Gintarines Lietuvos padangėje

šiškėse, Dalei Kauno jūrą.

ST. PETERSBURG. FLA

)

•G

Kalvis

de

ruso, R. Žigaičio, L. Povi
laičio, V. Barkausko ir ki
tų jaunosios kartos kompo
zitorių daina šiandieną pla-

nęs, kad girdėsime, — ne 
tik plokštelėse.

Jūroje stovi laivas, o ja
me valgykla, kurioje valgo 
ir apsitarnauja patys sto-

Lietuvoje viešėjo įžymus prancūzų rašytojas Paul Sartre ir 
Beauvoir.

ir J. Baltušis, ir IT. Zima
nas, ir J. Paleckis, ir J. Po
žėla, ir A. Barkauskas, ir

lietaus, 
Einame i mitingą. Aš klau- : pu, o 
siu:

Virgilijus Noreika padai- ■ 
nuotų, paprašyk...” Bet! 
neklausiau “pasąmonės bal- Į 
so”, ir gana — nedrįsau.

lė, be sienų, apsisaugoti nuo j kie stovyklavimai vaidina 
, mitingams laikyti, j didžiulį vaidmenį šiuo tar- 

ateičiai turės dar di- 
j desnės reikšmės? Asmeni- 

—Pasakykite man, ar čia I nes pažintys, “kūrybiniai

Kūrybinio jaunimo stovykloje
\ Bičiulis A. Laurinčiukas 

pakartodamas mums sakė:

x/jau nepamirškite apsilan
kyti Kūrybinio jaunimo! . . . .i vyklautojai, pasiniam y d a - 

| mi.
Visas dešimties dienų čia 

j buvimas yra griežtoje dis- 
! ciplinoje: nė lašo alkoholio, 
nieko nekultūringo, nieko, 
kas kaip nors pažeistų sto
vyklautojų vardą.

A. Česnavicius.
Prieš atsisveikinant šiuos 

mielus busimuosius Lietu
vos kultūrinio fronto vado
vus, kažkas išvidinio mane j 
knietė: ‘‘paprašyk, kadi

f sigailėsite!..
Ir mes vieną vakarą imam i 

ir nuvažiuojam.
v' Bet pirmiau apie Rumšiš
kes: Ten, kur kadaise sto
vėjo Rumšiškių miestelis, 
šiandien Kauno jūra. Gy
ventojai buvo iškeldinti. 
Net ir sena kataliku baž
nyčia su varpine buvo iš
kelta i aukštumas.

Tarybinė santvarka ir čia
atliko milžinišką darbą: pa-! visi stovyklautojai mokyti? i mainai”( praplečia akiregį, 
statė Kauno elektrinę, su-i —Nežinome, kiek jie mo-1 sutvirtina tavo įsitikinimą, 
kūrė plačią ir ilgą jūrą, kad t kyti, bet visi baigę aukštuo-1 kad stovi teisingoje pozici- 
žmonės galėtų ir pasimau-j sius mokslus, — gaunu at-i joje, kad gerai dirbi, tik vis 
dvti, ir laiveliais paplaukiu-1 sakymą.. Įgilink žinojimą, mokykis.
ti, ir grožėtis, ir pasidi-, —Ar yra tarp šitų jau-. Man rūpėjo, kas už visa

Kas daro 
atranką? Kas aprūpina vi
sais poreikiais stovyklai!-

<

tf

džiuoti, ne tik svarbesniems I nu žmonių nors vienas dzū-į tai atsakingas? 
poreikiams naudotis Nemu-' 
nu atbėgančiu iš tolimų vie
tų ir čia suvaldytų vande
niu.

Rugpjūčio mėnesį Rum
šiškėse. palei pačią jūrą, 
giraitėje, buvo išsidėstęs 
savitas medinių palapinių 
kaimeliukas. Dešimt dienų 
čia stovyklavo kūrybi n i s , 
rinktinis, talentingasis Lie
tuvos jaunimas, žinoma, to
li gražu ne visas. Tikrai 
nežinau, kiek čia jo buvo— 
tarp 60 ir 100 žmonių.

Suvažiavo jie čia dešimt 
dienų pagyventi, susipažin
ti, padiskusuoti, kitų pa
klausyti, ir, žinoma, pailsė
ti. Nes kiekvienas čia bu
vęs pelnosi duoną .savo dar
bu. talentu.

Mus sutinka stovyklos

kas?
—Jis eina greta jūsų.
Dirsteliu. Aktorius To-Į jaučius?

mas Vaisieta. ■ Buvo atsakyta: Lietuvos
—Iš kur jūs? i Komjaunimo organizacija,
—Iš Perlojos, — atsako! padedant Rašytojų, Daili- 

skambiu baritono balsu jau-1 ninku, Kompozitorių, Žur-' 
nas vyras. i nalistų sąjungoms ir teat-1

Lyg nustebau. i rams. Kitais žodžiais: visas
—Kadaise,—pasakojau šei-' kultūrinis frontas įsitrau- 

mininkams, — kai gyvenau ! Kia 1 N svarbų darbą.
Lietuvoje, mums merkiniš-1 Pirmoji Kūrybinio jauni-1 
kiams, Perloja garsi buvo , mo stovykla buvo 1963 me- 
tik tuo, kad iš ten “per at-Į tais Palūšėie, prie Ignali- 
puskus” atvykdavo organi-1 uos, antroji 1964 metais — 
zuoti bernai ir merkiniškius Nidoje, ^ši, trečioji — Rum- 
gerai apkuldavo. šiškėse, palei Kauno jūrą.

Pirmininkas poetas A. f A. Drilinga konkretiškiau 
Drilinga pristato mus tris nušvietė tokių stovyklų 
pakalbėti: L. Kapočių, Te- vaidmenį: 
vą ir mane.

Po to surprizas: kviečia- 
: mas aktorius A. Vaisieta 

viršininkas, poetas A. Dri- j atlikti memnį numerį 
linga (nelabai seniai lankę
sis JAV), solistas Virgili
jus Noreika su žmona pia
niste Žaneta, dailininkai B. 
Zalensas, A. Krištopaitis, 
aktoriai T. Vaisieta. H. Ku- 
rauskas, rašytojai V. Rim
kevičius, G. Kanovičius. A. 
Bernotas, V. Petkevičius, 
A. Morkus (buvęs ameri
kietis), poetas V. Reimeris

į aciiKti menini numerį. Jis 
'skaito V. Krėvės-Mickevi
čiaus “Milžinkapį”! Ir kaip 
skaito!. .

Aplink besienę salę susi
buria daugiau jaunu žmo
nių — Rumšiškės vidurinės 
mokyklos mokinių pasiklau
syti programos.

Stovyklautojų tarne bu
vo ir baleto solistai H. Ku- 
navičius ir T. Sventickaitė, 
kompozitoriai V. Laurušas, 
P. Tamuliūnas.

Dailininkas A. šiekštelė 
įteikia mums dovaną—sto-

Jie mus čia vedžioja, ro
do, aiškina. O aš stebiu 
viena, kitą, trečią ir vis ne-i^_ 
bepažįstu/ Iš viso gal su Į vykioje sukurtą piešinį. (Ir 
kokiu tuzinu šitų jaunų ta
lentų esu anksčiau susipa
žinęs. Gerai pažinojau, pav., 
Virgilijų Noreiką — dar iš 
1959 metų, B. Zalensą.

Virgilijus neseniai sugrį
žo iš La Skalos, iš Milano, 
kur jis dainavo ir lietuvių 
liaudies dainas. Žadėjo ir 
vėl vykti ten pusmečiui ar 
ilgesniam laikui dainuoti.

—Spėju,^jūs gerai pažįs
tate Konstahciją Menkeliū- 
naite,—nei tai klausdamas, 
neigi teigdamas kalba Vir-

kažkas pažada mums pri
statyti j viešbutį Vilniuje, 
deja, mes jo negavome.)

Taip dešimt vakarų sto
vyklautojai praleidžia tokiu 
būdu, kaip dabar, mums 
esant. Ir dienomis ir vaka
rais vyksta paskaitos, po
kalbiai, koncertai. Man sa
kė, jog čia kalbėjo V. Mor
kūnas, ir A. Laurinčiukas,

—Dešimčiai dienų parink
toje kokioje nors gražioje 
Lietuvos vietoje susirenka į 
palapinių miesteli jauni ra
šytojai, dailininkai, kompo
zitoriai, artistai, žurnalis
tai. Stovyklautojai ne tik 
ilsisi, bet ir aptaria pačias 
svarbiausias literatūros ir 
meno problemas, pasidalija 
mintimis apie naujausius 
kūrinius, diskutuoja tarpu
savy. Visa tai padeda ge
riau susipažinti, suartėti ir 
susidraugauti meno žmo
nėms. dirbantiems visai 
skirtinguose meno žanruo-

—Labai gerai!
—Ar žinote, kad ji buvo 

sužeista automobilio avari- 
joje?

—Pirmą kartą girdime.
—Taip. O ji—puiki mo

teriškė! Sutikau su ja ne 
kartą. Sveiksta.

Žiūriu į šj jauną, puikaus 
tenoro savininką ir stebiuo
si: rodos, dar aukštesnio 
ūgio negu buvo prieš šešerius 
metus, truputį petingesnis, 
Virgilijus Noreika jau ne 
tik Tarybų Sąjungoje gerai 
žinomas, žinomas kai kur ir 
užsienyje.

—Kada mes jus, draugas 
Virgilijau, girdėsime dai
nuojant Amerikoje?—klau
siu.

Jis nusišypso ir mostelia 
ranka. O aš vis esu įsitiki-

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardas suteiktas Vilniaus 
valstybinei vidurinei meno mokyklai-internatui. Nuotraukoje 

matome mokyklos auklėtinius koncerte, skirtame
M. K. Čiurlionio atminimui.

Šiaulių rajonas. Čia nau
jų Tarybų rūmų salėje įvy
ko steigiamasis LTSR Pa
minklų apsaugos ir krašto
tyros draugijos steigiama
sis susirinkimas. Daugiau 
kaip 370 draugijos narių 
dalyvavo ir kalbas pasakė 
draugijos pirmininko pava
duotojas P. Stravinskas, or
ganizacinės komisijos narys 
A. Martinionis ir kiti.

Šiauliai. Gražiai praėjo 
Šiaulių miesto ir rajono 
darbo žmonių organizuota 
Žiemos šventė. įvyko arklių 
lenktynės ant Talšos ežero, 
Rubiuose — slidinėjimo var
žybos, dalyviai, visuomenė 
žiūrėjo koncertus, vaišino
si tradiciniais blynais.

A. Poškus

Šiaulių rajonas. “Raudo
nosios vėliavos” kolūkio 
mūrinėje gyve n v i e t ė j e į 
dangų stiebiasi statybos 
kranas. Jis padeda darbi
ninkams, statantiems kolū
kio kultūros rūmus su 400 
vietų sale ir restoraną-val- 
gyklą su pramoninių pre
kių parduotuve. Tai didelės 
kolūkio statybos, po kolū
kio ligoninės, vidurinės mo
kyklos.

Panašius kultūros rūmus 
pradeda statyti “Už taiką,” 
“Komunizmo ryto” ir kiti 
kolūkiai.

“Naujo gyvenimo,” “Ta
rybų Lietuvos” kolūkiai jau 
turi pasistatę ištaigingus 
kultūros namus.

Kėdainiai. Buržuaziniais 
metais būdavo platinami 
įvairūs paveikslėliai už pi
nigus bažnyčių statybai, 
ginklų pirkimui ir t. t. Ta
da niekam nerūpėjo žmonių 
sveikata. Dabar — viskas 
žmogui, jo sveikatai, gero
vei. Štai neseniai valstybi
nė komisija priėmė naujus

Stovyklų rezultatai — ne 
tik gera, linksma nuotaika, 
bet ir nauji kūriniai, gimę 
nėr tas 10 stov y k 1 a v i m o 
dienų. Kaip taisyklė, daili
ninkai iš stovyklos namo 
parsiveža nauju etiudų, po
etai — nauju eilių, artistai 
išmoksta skaityti naujus 
kūrinius, kompozitoriai 
kartu su poetais sukuria 
naujas dainas. Ne viena | čiai skamba po visą Lietu- 
stovykloje sukurta V. Lau- va... "

prancūzų rašytoja Simona 
Vilniuje, Rašytojų Sąjungos rūmuose, svečiai iš Prancūzijos susitiko 

su Lietuvos rašytojais.

300 vietų ligoninės ir poli
klinikos rūmus. Tai moder
nus pastatas tiek išorės 
forma, tiek įrengimais, in
terjeru ir tė t.

Šiauliai. “Aušros” mu
ziejus J. Janonio memoria
liniame skyriuje atidaryta 
ekspozicija, ryšium su re
voliucinio dainiaus 70 gi
mimo metinėmis. Demonst
ruojama beveik 200 ekspo
natų — nuotraukos, laiškai, 
dokumentai ir kt.

Jubiliejaus dienomis Ju
liaus Janonio metinėms pa
minėti vakarai ivyks Mask
voje, Vilniuje. Biržuose, 
Šiauliuose, Voroneže, kur 
poetas mokėsi, ir Leningra
de, kur jis palaidotas.

Vilnius. Neseniai su di
deliu įdomumu visa Tarybų 
šalis per centrinę televiziją 
stebėjo laida “G v en imas 
scenai,” skirta žymaus lie
tuviu menininko, TSRS 
liaudies artisto Kipro Pet
rausko veiklai ir kūrybi
niam keliui nušivesti.

Tai nebe pirma tokia lai
da. Per Visasąjunginę te
leviziją buvo transliuotos 
didelės laidos apie muziką, 
kompozitorių ir dailininką 
K. M. Čiurlionį, skulptorių 
J. Mikėną ir kt.

Vilnius. Lietuvos TSR 
Kultūros ministerija pa
skelbė viešą konkursą V. 
Lenino paminklo Kaune, J. 
Janonio aikštėje, projekto 
eskizui sukurti. Jis bus 
pastatytas, ryšium su V. 
Lenino 100-omis gimimo 
metinėmis ir Tarybų Vals
tybės įkūrimo 50-čiu.

A. M.

ROTTERDAMO IR 
KOLOGNĖS SUBVĖS

Rotterdamas.. — čionai 
kasami tuneliai požemi
niams traukiniams (sub- 
vėms). Bet kadangi miestas 
yra prie jūros, žemoje vie
toje, tai daug keblumo su
daro vanduo.

Kolognėje, Vakarų Vo
kietijoje, taipgi kasami tu
neliai požeminiams trauki
niams. Vienas iš jų kasa
mas labai arti didžiosios ka
tedros. • *

Pavenčiai. Septinti metai, 
kaip Pavenčių cukraus kom
binato kolektyvas palaiko 
prekybinius ryšius su revo
liucine Kuba. Iš jos gamyk
la gavo beveik 400,000 to
nų cukrašvendrių pusfabri
kačio, iš kurio pagamino 
tūkstančius tonų cukraus.

Neseniai vėl gavo siuntą 
iš Laisvės salos.

Lietuviškas cukrus pla
čiai žinomas užsienyje. Jį 
perka Gana, Nigerija ir ki
tos šalys. Neseniai šio kom
binato produkcija iškeliavo 
į Vietnamo Demokratinę 
Respubliką, kur atstovaus 
ne tik respubliką, bet visą 
šalį TSRS parodoje.

Šiauliai. Į 35 pasaulio 
šalis dabar keliauja “Vai- 

i ro” dviračių - variklių įmo
nėje pagaminti dviratukai. 
Jie gerai žinomi Kanados, 
Ispanijos, Afganistano bei 
kitų respublikų vaikams.

Dabar kas 2 minutės nuo 
konvejerio nuimami 3 dvi
ratukai.

įmonės dviračių gaminto- 
tojai sparčiai ruošiasi Leip
cigo mugei. Pirmoji siun
ta j Vokietijos Demokrati
nę Respubliką jau iškelia-I 
vo.

Bubiai.
gina šaltis, bet Bubiu žu
vininkystės ūkio šiltna
miuose pavasaris. Čia ža
liuoja svogūnai, salotos, bu
rokėliai ir kt. Šiauliečiams 
jau parduota apie 3 tonos 
šviežių daržovių.

Šiauliai. Gera žinia atėjo 
iš Maskvos i “Elnio” kom
binatą. Išradimų komitetas 
prie TSRS Ministru Tarbos 
imonės vyr, inžinieriui V. 
Jurkšaičiui, vyr. konstruk
toriui P. Motiekaičiui ir kt 
racionalizatoria m s i_____

' išradėjų vardus. Jie su
konstravo naują kietų odų 
kalkinimo agregatą, kuris j miestą, nes jame yra virš 
darbą paspartina du kartus. 4,000 žmonių.

Lėktuvnešiai yra užpuoli
mo karo laivai. Daugiausiai 
jų turi Jungtinės Valstijos, 
keletą turi Anglija. Tarybų 
Sąjunga jų nestato.

Lėktuvnešis, tai baisus 
laivas, su plokščiu deniu, 
nuo kurio gali pakilti ir ant 
kurio gali nusileisti di
džiausi bombonešiai. Lėk
tuvų jis vežasi apie šimtą, 

Nors lauke spi- kurie yra po viršutiniu de
niu. Į viršų juos iškelia kel
tuvai.

Giliau yra lakūnų ir jūri
ninkų patalpos, dar giliau 
maisto sandėliai, o dar gi
liau didžiausi sandėliai bom
bų ir kitokios amunicijos, o 
anačioje daugvbė gazolino. 
Visą tą į viršų pristato 
elektros jėga keltuvais. Di
delis lėktuvnešis, kaip JAV 
“Enterprise”, turi tiek 
elektros jėgos, kiek jos už

; .i . tektų 100,000 gyventojų suteikei .miestui.
Tikrumoje jis ir panašus

Ir pas mus Lietuvos liau
dies priešai buvo suręrčgę 
prakalbas “Lietuvos/atva
davimui” nuo lietuvių ir 
atidavimui jos ponams val
dyti.

Vyriausias kalbėtojas bu
vo koks ten teisėjas iš Chi
cago s. Jis be s i gerin
ti amas klausovams gyrė 
lietuvius, o visaip kei
kė rusus. Sakė, kad bol
ševikai ne tik Žemėje žmo
nėms neduoda ramumo, bet 
ir Mėnulyje dievui jau ne
duoda ramumo.

Amerikos Lietuvių klubo 
prezidentu yra Karnius, di
pukas, save besistatąs labai 
mokytu, viską žinančiu. Jis 
valdo klubą, kaip nori, o tie, 
kuine sudėjo pinigus, pasta
tė klubą, jam leidžia tai da
ryti.

Nežinau, kaip jis pasiga
vo Juozą Bakši į klubo sek
retorius. Bakšys paprašė, 
kad prezidentas duotų jam 
klubo konstituciją (įstaty
mus) , kad žinotų klubo tvar
ką. Pasirodė, kad tie įsta
tymai pagaminti be datos, 
be komisijos parašų. Tada 
klubo susirinkime J. Bak
šys pareiškė, kad tai nėra 
įstatymai, kad kas nors pa
ruošė neva juos, kurie visai 
neatitinka Jungtinių Vals
tijų organizacijoms. Bet na
riai tą reikalą taip ir pa
liko.

Mūsų mieste yra daug se- 
miršta. J. Bakšys paklau-

nyvų lietuvių, tai nemažai 
sė, kiek klubas imtų, jeigu 
į jį būtų pakviesti palydo
vai nuo kapinių, kada mirš
ta Lietuvių Literatūras 
Draugijos narys.

Klubo prezidentas ėmė 
tvirtinti, būk LLD yra 
“subversyvė” organizac i j a 
ir jai nėra vietos klube. Ži
noma, tai didelė netiesa. 
LLD yra čarteriuota lietu
vių kultūros ir apšvietos 
organizacija, tą J. Bakšys 
sakė, nes jis prie tos orga
nizacijos priklauso per 50 
metų. J. Bakšys protestuo
damas prieš tokią klubo 
prezidento sauvalią padavė 
rezignaciją iš klubo sekre
toriaus vietos. Buvo narių, 
kurie jJrašė, kad Bakšys re
zignaciją 'ątsiimtų, bet jis 
griežtai atsisakė, nes nesu
tinka dirbti, kur viešpatau
ja dipukas nesiskaitydamas 
su nariais. Reiškia, klubie- 
čiai neteko sekretoriaus, 
kuris apsčiai naujų narių į 
klubą įrašė.

SMAUGLYS 30 
PĖDŲ ILGIO

Iš gyvačių veislės yra 
didžiausios Anakon- 
dos — smaugliai, kurie 
veisiasi Pietų Amerikoje. 
Jų yra iki 30 pėdų ilgio. 
Anakondos savo auką su- 
treškia, — apsisukusios pa
smaugia.
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Pr. Juozapavičius

Devynios dienos žaviajame Kijeve
(Pabaiga) Muziejaus ketvirto aukšto titutų bei filialų, kurie pro-

Apie vienuolyną
XII amžiuje Berestovo 

kaimo pietinėje dalyje, miš
ke buvo pastatytas nedide
lis vienuolynas, vėliau išau
gęs į stambią aukštutinės 
ir žemutinės Pečerps gy
venvietę, iki XVIII amžiaus 
buvusią Kijevo kariniu- 
administraciniu, religiniu, o 
taip pat ir amatų bei pre
kybos centru. Dabar vie
nuolynas užima 22 hektarų 
plotą, bet jam senovėje pri
klausė apie 200 kaimų, 11 
miesteliu su 56 tūkstančiais 
baudžiauninku.

Pečeros vienuolynas nuo 
senų laikų garsus savo 
spaustuve ir spausdiniais 
bei metraščiais. Jame XII 
amžiuje gyveno vienas iš 
labiausiai išsilavinusių se
novės rusų metraštininkų— 
vienuolis Nestoras, kuris 
pasinaudojęs pirmtakų is
toriniais raštais sukūrė 
Įžymų veikalą: “Pasakoji
mą apie senuosius laikus.” 
Iš to meto vienuolyne yra 
išsilikę keletas senų knygų 
ir metraščių.

Žemutinėje Pečeros vie
nuolyno dalyje yra niūrūs 
požemiai, kuriuose savo lai
ku be ryšio su išoriniu pa
sauliu gyveno vienuoliai - 
kankiniai. Jų gyventas ir 
laidojimo vietas jungia 
siauri urvai, apžiūrimi žva
kės pagalba. Tai savotiška 1 
vienuolių savižudybės vie
ta. Ją pasirinkdavo įvai-! 
raus luomo ir išsilavinimo 
žmonės - vienuoliai. Vieno 
požeminio urvo nišoje t 
palaidotas ir metraštinin-, 
kas Nestoras.

Už šio vienuolyno sienų ' 
palaidota eilė algirdaičių, | 
1708 m. Mazepos nužudyti j 
karvedžiai: V. Kočubėjus ir I
l. Iskra, o šalia jų—1911
m. Kijevo teatre nušautas 
caro ministeris Stolypinas, 
gerai pažįstamas ir lietu
viams, prie Kėdainių turė
jęs dvarą. Įdomu ir tai, 
kad po mirties Stolypina 
pravoslavų bažnyčia sten
gėsi padaryti palaimintuo
ju, bet liaudis tai padaryti 
sutrukdė.

Dabar Kijevo - Pečeros 
vienuolynas-muziejus vadi
namas “Kijevo - Pečeros 
lauromis.” Jis yra savo
tiškai įdomus, kaip toloma 
religinė atgyvena. Pečeros 
vienuolynas lankomas kaip 
Kijevo Rusios istorinis ar
chitektūrinis paminklas, su 
daugybe XI - XIII amžiaus 
puošnių cerkvių ir rūmų. 
Vien tik mūsų lankymosi 
dieną šią vietą aplankė | 
3,116 žmonių. Žinoma, čia 
buvo tiek palikta ir rublių.

Mieste yra labai daug 
istorinių, revoliucinių, ar
chitektūrinių paminklų ir 
vietų, bet visų jų čia ap
rašyti neįmanoma.

Istoriniame muziejuje
Norėdami daugiau pa

žinti Kiijevą, o tuo pačiu ir 
Ukrainą, jos praeitį, lankė
mės istoriniame muziejuje, 
kurio atskirų skyrių eks
pozicijoje rodoma vertinga 
reta archeologinė medžia
ga, Plačiai parodomas ta
rybinis, o taip pat ir Tė- 
vynės karo laikotarpis. 
Ekspozicijoje gausu me
džiagos, nušviečiančios uk
rainiečių tautos ryšius ir 
santykius su kaimyninėmis 
tautomis: Krymo totoriais, 
lenkais, rusais, o taip pat ir 
feodaline Lietuvos valsty
be. -— 

salėse eksponuo j a m a me- 
džiaga-dovanos ukrainiečių 
tautai. Čia tarp kitų gau
sių dovanų mes susipažino
me ir su lietuvių tautos do
vana—“Didžiuoju gintaru,” 
padovanotu ryšium su Ta
rybų Ukrainos 40-osiomis 
metinėmis. Kitoje salėje 
matėme gražią, tautiniais 
ornamentais išpuoštą dėžu
tę su lietuviškomis juosto
mis, dovanotą Ukrainos su
sijungimo su Rusija 300- 
jų metinių proga.

Liaudies ūkio parodoje
Be aplankytų istorijos, 

dailės, architektūrinių, me
morialinių ir kitų profilių 
muziejų, pabu v o j o m e ir 
Respublikinėje U kr a i n o s 
liaudies ūkio laimėjimų pa
rodoje, kuri po maskviškės 
ūžimą antrą vietą Tarybų 
Sąjungoje. Paroda įsikū
rusi priemiestyje — Golse- 
jevskio miške, apimanti 300 
hektarų plotą.

Į aprodą veda plati alėja, 
besibaigianti aikšte, išpuoš
ta dekorą t y v i n i a i s me
džiais, fontanais, skulptū
romis ir gėlėmis. Abipus 
alėjos ir aikštėje išsidėstę 
paviljonai. Visa tai sudaro 
didingą parodos vaizdą. 
Ats k i r u o s e paviljonuose 
rodoma respublikos maši
nų, staklių ir aparatų 
gamyba, metalurgijos pra
monė, statybinės medžia
gos, anglies ir dujų pramo
nės išvystymas. Daug vie
tos parodoje skiriama leng- 
vajai, maisto pramonei ir 
gyvulininkystės išvystymui, 
o taip pat mokslo ir kul
tūros suklestėjimui paro
dyti.

Parodos rajone kursuoja 
panoraminės mašinos, ku
rių pagalba galima grei
čiau susipažinti su visa 
paroda ir susidaryti šiokį 
tokį vaizdą apie parodą ir 
Ukrainos liaudies ūkio lai
mėjimus.

Kaip mokslo centras
Kijevas stambus Ukrai

nos mokslo centras. Jame 
dirba 15 projektavimo ins- 

MAFIJA
Sicilijoj, į tylų kaimelį,
Kur matai tiktai uolą pliką, 
Mokytojas, žalias bernelis, 
žibintu čia būti atvyko.

Greit perspėjimą jis gavo kuklų, 
Rašytą raidėm spausdintom — 
Neniekint Šv. Mergelės stebuklų, 
Vaikščiot pėdom pramintom.

Gavęs raštelį antrą, 
Parodė miestelio žandarui;
Sviedęs žoclį nekantrų, 
Tas tik duris uždarė.

q£į rado ryte nudurtą
Per šventę, skirtą Marijai... 
Žandaras tik galvą papurtė — 
žinojo visi — Mafija.

J. Subata

KAIP Aš ŠYPSOJAUS

Ruduo parašė ant beržo lapo 
Laišką.
Laikau jį rankoj — mažutį, trapų —
Ir viskas aišku.
žinau: prie Ūlos riešutynai nunoko,
Kriaušės sodus nusvėrė,
Ir ant klojimo pašiaušto stogo
Lizduos gandrų nebėr jau.
Laukai pakvipo saldžiuoju dūmu — 
Kasėjos bulves ten kepa.
Ir kas per stebuklas! žiedų nėr margumo, 
Bet viskas — rūsiai netgi — kvepia.
Atėmė vėjas laišką.
Nuskrido.
Einu sau užsisvajojus.
žiūriu: jau skaito laiškelį kitos.
šypsos,
Kaip aš šypsojaus.
Varėna B. Vely vytė

PAČIŪŽOS
Ledo plotas plynas it stiklas,
Parke tarp tuopų erdvu!
Gera skrieti platybėm čiuožyklos!
Čia taip gryna, taip miela, žavu!

Vos judesys menkas, 
Laisvai pasilenkus,

ir leki tarsi vėjas ledu, 
Sliuogi it stiklu,— 
Taip čia baisiai slidu!

Seniau daug kas stebėjo vitriną, 
Kur pačiūžos žvilgėjo magiai;
Prigludę už tvorų metalinių, 
žiūrėjo, kaip čiuožia draugai, 

Kaip lekia aplinkui, 
Linksmi susirinkę;—

Jie lankė mokyklą linksmai,
Jų—turtingi tėvai, 
Jie vilki šiltai...

Banguoja minia lyg po salą.
Visų šuoliai—grakštūs, giedri...
O mieste, vos kiek tik pašąla, 
Slysta krinta seni ir jauni.

Pagalba greitoji 
Paimt jų sustoja.

Pavojinga gatvė slidi,— 
Maži ir didi 
Susižeisti greiti!

Ir lėkdamas, sklęsdamas drąsiai,
Stebiesi lengvybe sava,

Lyg sparnus kas suteikė dvasiai,
Nebaisi suklupimo klaida:

Skrendi tarsi paukštis, 
Smagu laisve džiaugtis!

Iš kur ši tikrumo galia?
Atvira mokykla ?
Idėjų šviesa?

Jo Subata

• m r n ’■ 
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jektuoja elektrines, gamyk
las, įvairios paskirties pa
status ir gyvenamuosius 
namus ne tik savo respub
likai, bet ir broliškoms res
publikoms. Čia veikia Uk
rainos TSRS Mokslų aka
demija su daugybe tiria
mųjų institutų, Ukrainos 
TSR Architektūros akade
mija, daugelis aukš tųjų, 
specialiųjų bei vidurinių 
bendro lavinimosi mokyk
lų, v

Domėdamiesi ukrainiečių 
kultūriniu gyvenimu, lankė
mės eilėje mokslo ir kultū
ros įstaigų, pabuvojome Pla- 
nitariume, panoraminia me 
ir steriokino teatruose, T. 
Ševčenkos vardo operos ir 
baleto teatre matėme uk
rainiečių nacionalinę operą 
“Askoldova mogila” (As- 
koldo kapas). Aplankėme 
cirką, “Dinamo” ir stadio
nus. Ilsėjomės eilėje mies
to parkų ir skverų.

Kur nors tik bebuvome, 
matėme švara ir tvarka.V 4- i

Neteko niekur pastebėti 
vaikų ir paauglių chuliga
niško elgesio, biauriai ap
rašinėtų sienų ir tvorų. Ki
jeve neteko matyti vėlai 
vakare besibastančiu vaiku 
ir trukdančių miestiečiams 
ramų poilsį.

Visa tai mums leido su
sidaryti nuomonę, kad ki- i 
jevičiai daugelyje daugely
je visuomeninio gyvenimo 
sričių, pasiekė aukštesnę 
kulytūrą. Todėl tiek pats 
miestas, tiek ir jo žmonės 
bendrai paliko gerą įspūdį. 
Kijevas-Kaunas

Naują mokykla 
Lietuvoje

Gausus žmonių būrys su
sirinko prie Kauno rajono 
Linksmakalnio vidurin ė s 
mokyklos, čia įvyko naujo 
mokyklos pastato perdavi
mas eksploatacijon. Į susi
rinkusius kreipėsi mokyk
los direktorė E. Fedotova, 
RKP Kauno rajono komite
to sekretorius J. Tamašaus
kas, LTSR švietimo minist
ro pavaduotojas J. Kava
liauskas, mokyklos šefo — 
radijo gamyklos atstovė L. 
Mačiukaitė.

Statybininkų vardu mo
kinius ir mokytojus pasvei
kino darbų vykdytojas A. 
Grumadas ir įteikė direk
torei naujos mokyklos rak
tą. Pionieriai įteikė sve
čiams ir statybininkams gė
lių, v

Naujame mokyklos pa
state yra 10 klasių, du erd
vūs vestibiuliai, mokytojų 
kambarys, prailgintos die
nos grupės kambarys, namų 
ruošos klasė, kultmasinio 
darbo kambarys, biblioteka, 
fotolaboratorija, fizikos ir 
chemijos laboratorijos, bio
logijos kabinetas, dirbtu
vės, valgykla, sporto ir aktų 
salės bei kt.

IŠAUGO GAMYKLA
Kaunas. — Prieš keletą 

mėnesių “Atramos” gamyk
la šventė jubiliejų — dvide- 
šimtpenkmetį. Iš nedidelės 
įmonės, kuri praeityje gami
no smulkius namų apyvokos į 
reikmenis, išaugo moderni 
gamykla. Neseniai pakeis
tas ir gamyklos pavadini
mas. Nuo šiol ji vadinasi 
mechanizacijos p r iemonių 
gamykla.

ALIGATORIAI
Gyvūnai krokadilų veis

lės, tik ne taip žiaurūs. Ali
gatoriai veisiasi Amerikoje 
ir Kinijoje.

**2*1 MIAMI, FLA. Lawrence, Mass.

Albany valstybė
Albanija yra mažiausia 

valstybė Balkanų pusiasaly. 
Ji užima 10,630 kvadratinių 
mylių plotą ir turi apie 
2,000,000 gyventojų. Sosti
nė Tirana. Geležinkelių turi 
tik kelis desėtkus mylių.

Sena valstybė, bet per 
šimtus metų ją buvo paver
gę turkai. 1912 m. ji atga
vo nepriklausomybę. 1940 
m. ją buvo pavergę Italijos 
fašistai. Nepriklausomybę 
vėl atgavo po Antrojo pa
saulinio karo. Karo metu 
albanai partizanai kovojo 
prieš pavergėjus.

Two orphans from Detro- 
j it stole the show at the con
cert given by the Lithuani
an Literary Society on Feb. 
16. They were Paul Gaben’s 
daughters: Susan, age 4, 
and Deborah, age 2.

Miami Aido chorus, seve
ral soloists, including Su
san’s and Debbie’s grand
mother,- Mae Gabrėnas, who 
has a beautiful soprano 
voice, sang at the concert, 
under tutoring of grand
mother Mae and direction 
of concert master, John Ve- 
lichka, Susan and Debbie 
sang in Lithuanian “Motu
le mano, shirdele mano, tai 
tau-taitau“ (English ver
sion of which is: “My moth
er darling, my sweetheart, 
had to be it so?”)

/f

The tune may not been 
correct to the last note; 
but the singers, like two 
little birds, poured their 
hearts and souls into the 
two young singers. Susan 
made a lady-like, dignified 
bow. Little Debbie, imi
tating her sister, attempted 
something like a bow and a 
courtesy, with her little 
legs almost in a squatting 
posture. But it was even 
more effective, since from 

I her large blue eyes shone 
the questioning surprise, as 
if to say “what I have done 
now?”

The two young ladies 
lost their mother last year, 
on Nov. 4. She was killed 
in the vicinity of Mount

Brockton, Mass.
Susirinkimai

Lietuvių Tautiško Namo 
draugovės mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienį, 
kovo 1 dieną, Mokyklos 
kambariuose. Pradžia 7 v. 
vakare.

Šv. Roko draugijos mėne
sinis susi rinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 2 d., Lie
tuvių Piliečių klubo salėje. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kiti, kuopų, susirinkimai 
įvyksta Lietuvių Tautiško 
namo kambariuose sekamo
mis dienomis.

LDS 67 kuopos — ketvir
tadienį, kovo 3 d. Pradžia 7 
vai. vakare. Nariai, ateiki
te ir užsimokėkite už 1966 
metų pirmus tris mėnesius, 
nes nepasimokėjusieji būsi
te suspenduoti.

LLD 6 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, ko
vo 7 d. Pradžia 7 vai. va
kare. Dar yra narių, kurie 
nepasimokėjo duoklių už 
1966 m. Ateikite ir pasi- 
mokėkite. Pasiimkite kny
gas. Dabar turime Ievos Mi
zarienės knygą “Jaudinan
tys susitikimai.”

Kada turiu pazs jus į na
mus lankytis tais reikalais, 
tai man jau yra apsunkini
mas.

STOUGHTON, MASS.
Vasario 22 dieną atsibuvo 

United Lithuanian Societies 
namo bendrovės susirinki
mas. Jis buvo, trumpas. Po 
valdybos raporto buvo na
rių, kurie jau norėjo už me
tus pasimokėti po dolerį, 
bet valdyba dar nebuvo pa
siruošusi duokles priimti. 
Nariai tą galės padaryti 
kovo 22 d. susirinkime.

Po susirikimo buvo “pam- 
puškų” vakaras. Jas paga
mino Agnes Petrukaitienė 
ir Marijona Stulgait i e n ė. 

Clemens, Mich., by an auto
mobile speed enthusiast. 
Susan and Debbie have 
grand-parents Reeses in Mt. 
Clemens and also grand
parents Gabrėnas in Miami.

The girls were not at the 
funeral of their mother. 
The family preferred the 
girls to remember mother 
the way they saw her last 
alive. Poor Debbie, per
haps, will never remember 
her mother. But Susan will. 
She was told that her moth
er went far, far away and 
will not come back, if ever, 
for a long, long time. Now 
and then Susan still asks 
that heart-breaking ques
tion “When is my mother 
coming back? I miss her 
very much; and I know 
that she misses me even 
more.”

At present the two girls 
are being taken care of by 
the grand-parents in Mia
mi, until their son gets 
settled. When Susan and 
Debbie are in Mt. Clemens 
with their father, both 
grand-mothers take turns 
in taking care of them. 
There will be no lack of 
love and affection for Su
san and Debbie; but no one 
and no one can take the 
place of a mother. Their 
mother was only 22 years 
of age when she died. She 
was so full of life, energy 
and took pride in mother
ing her daughters.

Grandpa Gabrėnas

Pamp.uškos buvo skanios, 
matyt, šeimininkės turi ge
ro patyrimo jas pagaminti. 
Didelis joms ačiū, nes tu
rėjo darbo pamaitinti apie 
šimtą žmonių. Pampuškas 
draugija davė visiems dy
kai.

• __•

Čia dar gyvuoja LLD kuo
pa, kurios reikalus tvarko 
J. Petrukaitis. Taipgi gy- į 
vuoja LDS 71 kuopa. Jos j 
pirmininku yra Adomas; 
Stankus. Kuopa turi gerą 
finansų sekretorę, kuri iš
renka narių duokles, net į 
namus nueina. Kuopos su
sirinkimai įvyksta pirmą 
trečiadienį kiekvieno mene-i 
šio. •'?# Iįt'\

LLD ir LDS veikimo nė
ra, kaip ir Moterų apšvie-. 
tos klubo. Aš manau, kadi 
kuopos ir klubas bendrai; 
galėtų surengti Lietuvoje! 
gamintų filmų parodymą. 
Pasvarstykite.

George Shimaitis

Pekinas. — 1965 metais 
Kini j a daugiau paruošė 
naftos, negu buvo planuoja
ma. w ’

Vytautas Jaras — talentingas 
sportininkas. šiemet Tarybų 
Sąjungos pirmenybėse disko 
metime jis laimėjo sidabro 
medalį. Vytauto pasiekiami 

rezultatai yra tarptautinio 
lygio.

Vasario 19 d. laikė meti- * 
nius susirinkimus LLD 37 
ir LDS 125 kuopos. Abiejų*; 
kuopų nariai pasi mokė j . 
duokles.

LLD kuopos nariai gavo 
knygas, kurios yra parašys 
tos Ievos Mizarienės “Jau
dinantys susitikimai” ir 
“Prūseikos p u b 1 i c i stika.” ♦ 
Knygos gražios ir įdomios.

Po kuopų valdybų rapoi^ 
tų buvo svarstoma apie 
1966 metų parengimus. Kaip*? 
žinome, Maple Parkas sto
vi pardavimui, o kitos pa
togios vietos nėra. Padis- 
kusavus parengimų klausi
mas paliktas kuopų komite
tams. Atrodo, kad Lawren- 
caus progresyviams lietu
viams bus sunku su paren
gimais ir susirinkimais, jei
gu neteksime Maple Parko, 
kuris tarnavo per 51 metus. 
Smagu buvo, kada turėjo- - 
me Maple Parką. Vakarais 
nuvykdavome į jį, susitik
davome, pasitardavome, pa
sikalbėdavome. Atvykdavo 
nariai, atvykdavo ir paša
liečiai, visiems buvo durys 
mielai atdaros, visiems bu
vo proga gražiai laiką pra
leisti.

1966 metams LLD 37 kuo
pos pirmininku yra V. Kra
likauskas, finansų sekreto- 

i riumi S. Penkauskas, nuta
rimų raštininku S. Pen- 
kauskienė, iždininku J. Ru-<< 
dis.

LDS 125 kuopos pirminin
ku yra S. Penkauskas, vi
cepirmininku V. Kralikaus- 
kas, finansų sekretoriumi 
T. Milvidienė, iždininku J.

= Milvidas. Ligonių lankyto-
jais J. Šleivienė, Ig. Chu- 
lada ir R. Chuladiene.

Ligoniai
M. Balevičius tapo auto

mobilio sužeistas, jam su
laužė dešinę koją. Yra Mu-' > 
elleva Nursing Home, 58 9 
Haverhill St

Daugiau kaip metai laiko 
serga Stasys Penkauskas, 
vis yra daktaro priežiūroje. ♦

Sušlubavo sveikata Igno , 
Chulados, ir jis yra dakta
ro priežiūroje. -

Sveikatai pataisyti gydy- 
toją lanko V. Kralikauskas. r

Knygos
Gavau iš Lietuvos apie 16 

skirtingų labai įdomių kny
gų. Kas norėtų pasiskai
tyti, gali gauti pas mane.

V. Kralikauskas

Windsor, Conn.
♦ Vieša padėka
Širdingai dėkoju drau 

gėms ir draugams, kurie 
aplankė mano ser g a n č i ą 
žmoną bei prisiuntė laiš
kus, o jai mirus prisiuntė 
man užuojautos laiškučius. 
Taipgi ačiū už gėles prie 
grabo. Ačiū Moterų klubo 
narėms už p a r a š y m ą į 
“Laisvę.” Ačiū dukteriai ir 
žentui, nes jie rūpinosi vi
same kame. Visiems, kurie 
kuo nors patarnavo, tariu „ 
širdingą ačiū. Lieku vienas * 
užbaigti liūdnas gyvenimo 
dienas.

J. W. Margaitis

PETELIŠKĖS
Įdomu tėmyti peteliškes 

(drugelius) vasarą, kada , 
jos skraido aplink žiedus. 
Jos, kaip ir bitės, ieško nek
taro — saldumo. Bet bitės . 
nektarą neša į avilius, o pe
teliškės tik maitinasi.

Petelis k i u išsivvstymo 
procesas ilgas. Jų pasaulyje 
yra apie 180,000 rūšių, dau
gelio spalvų, skirtingo dy
džio. Vien Jungtinėse Vals
tijose yra apie 9,000 rūšių.
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Artimas ir savas St. Petersburg, Fla
Pasigrožėta filmais

Advokatės Stefanijos Ma- 
sytės pademons t r a v i m a s 
Tarybų Lietuvoje susuktų 
filmu buvo labai įvertintas. 
Žmonių gausiai buvo susi
rinkę, visi atidžiai išklausė 
jos paaiškinimus pirm ro- 

iš aplodismentų

PHILADELPHIA, PA. & VICINITYBaltimore, Md.
Į Marylando valstijos Sei

melį yra įnešta net 13 bilių, 
kad būtų saugu automobi 
liais važinėti. Visi jie kal
ba tik apie tai, kaip turi 
būti saugus vairavimas...

Vasario 18 d. keturi vals
tijos seimelio žmonės vienu 
automobiliumi važia v o į 
seimelio susirinkimą. Zono- 

! je, kuar leidžiama važiuoti 
125 mylias per valandą, jie 
[važiavo 40 mylių. Atsimušė 
į stulpą, vienas buvo vieto
je užmuštas, kitas be žado, I 
trečiam nulaužė ranką, o: 
ketvirtam koją. į

Nuo pradžios 1966 metų i 
Marylando valstijoje auto-, 
86 žmonės.

Vasario 16 dieną Stanf- i 
mobilių nelaimėse jau žuvo ! 
fordo viešbutyje turėjo kai-: 
bėti Dr. Aptheker, kuris tik 
grįžo iš Hanojaus, Šiaurės 
Vietn amo. Reakcininkai 
įgąsdino viešbučio savinin
ką ir tas atsakė svetainę.

Sekamą dieną daktarui 
buvo surengtos prakalbos 
Famaus Ball Room patal
poje. Kadangi skelbimui lai
ko mažai buvo, tai susirin
ko apie 200 žmonių.

Vasario 20 d. mirė Myko- i 
las Seimis, draugės F. Del-; 
tuvienės brolis. Liko sūnus 
ir 5 anūkai.

Marylando seimelyje yra 
įneštas bil i u s suvaržyti 
ginklų pardavimą. Iki da
bar ginklus laisvai pardavi- 
nėji. Jie buvo vartojami už
puolimams ir asmeninėse

HELP WANTED MALEHELP WANTED FEMALE' el ir Robert, antroji Birū- 
ta Coppe, visi iš Massachu
setts, J. ir H. Žilinskų duk
tė Arlyna Urbai tis iš Maine 
valstijos.

Visi atostogautojai pasi
tenkinę šiltesniu oru, negu 
šiaurėje, kur dabar senyvus 
žmones šalčiai kamuoja.

Vikutis

(Vilių Lacj prisimenant) da aš perskaičiau pirmą kar- 
rn i t .♦„u™ ! tą šia knygą, o vėliau pa-Tarybu Latvijos vyriau- L.i- J -k,, .... 'mačiau ir to paties pavadi-
-- i i inrr ™ • nimo kino filmą, pamėgaunese, kad 1966 m. vasario i ... . , - v J ,fi d Pigimas 69 amžiaus rasyt0^’ J° kurybą. Siame

. -i romane, be dideles meilesmetus, po sunkios ir ilgos . . . , . .r • - t tcd zmogui-darbimnkui, lyg bi-hgos mirė Latvijos 1SK .®. . . . _O 111-i i o n o i c* Iotwi/ao rziKiiv»^ro

liaudies rašytojas, Valsty
binių premijų laureatas ir į 
respublikos vyriausybės na- j 
rys Vilis Lacis.

Šį rašytoją gerai žino ir 
Lietuvos skaitytojas: kolū
kietis, darbininkas, inteli
gentas, moksleivis. Jis kiek
vienam buvo labai artimas, 
suprantamas ir savas gyve
nimiška kūryba, darbu, sie-;ra, 
kiais. i džiai pavaizduoja Latvijos i jėgta kalba užrekorduoti,

Vilis Lacis gimęs ir au- i tautos kelią 1939-1948 me- Į kokios vietovės, kas per :
gęs darbininko šeimoje, bu- i tais. Tai epopėja, kuri kaip Į vieni tie matomi žmonės iri
vęs žveju, uosto darbiniu- Į kino juostoje parodo parti-į kiti dalykai. Į

buvo Tarybų Lietuvos dvi- Jau’ kad drg. Merkys gavęs 
dešini tp e n k m e č i o dainų daug puikių plokštelių is

‘ Lietuvos su Naujaisiais Me
tais ir žada surengti lietu-

kūniškasis laimės žiburys
švietė graži ateitis, už ku- dymo, ii
rią reikia kovoti iki perga- pasirodė didelis žmonių pa- 

I lės. ; sitenkinimas filmų parody-
! Karo metais parašytose i mu.

r apysakose, apsakymuose! Jai pavyko būnant Lie- 
rašytojas atskleidžia liau- tuvoje nufilmuoti svarbiau- 
dies kovas prieš okupantus, sias vietoves ir įrekorduoti 
skiepija neapykantos jaus- paaiškinimus. Ji gerai pa- 
mą jiems.

Trijų tomų romane “Aud- i čiai paaiškino. Mat, filmui 
” Vilis Lacis sodriai, vaiz-: greitai bėgant ne viskas pa

dare, kad pirm rodymo pla-

Philadelphia, Pa.
Turėsime lietuvišką vakarą 

Laidotuvių koplytėlėje kal-

—Tai kad dagyvenome,— 
jei nori sutikti senesnius 
draugus, turi atvykti pas 
graborių. Jokių parengimų 

! žiemą nebėra!
—Ne visai taip, — atsi-

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)

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)

I jos pogrindinę kovą prieš 
buržuazinę diktatūrą, kovas 
Didžiajame Tėvynės kare ir 
pokario pirmaisiais metais.

Vilio Lacio kūryba labai i 
artima mums, lietuviams, 
nes joje pavaizduojami įvy
kiai, žmonės, jų charakte
riai, konfliktai, buitis ir 
kultūra primena mūsų gy

Iš viso filmo gražiausiasku, gerai pažino socialinę 
nelygybę, išnaudojimą, pa
nieką. Todėl jau 1928 me
tais jis aktyviai įsijungė į 
kovą prieš išnaudojimą, da
lyvauja pogrindiniame Lat
vijos komunistų judėjime, o 
atkūrus tarybų valdžią Lat
vijoje, jam liaudis patiki 
garbingą Latvijos Liaudies 
Komisarų Tarybos Pirmi- ve n imą, svajones, kovas, 
ninko postą. Sutriuškinus žmones, 
vokiškuosius fašistus, jis ir 
toliau dirba Latvijos TSPv turėti nedidelę pažintį laiš- i 
ministrų Tarybos Pirminin^ kais, kada jis jau sirgo. Jo! 
ku. I laiško nuoširdžios eilutės'

Jo valstybinė veikla yra j kalbėjo apie didelės sielos,pirmiau Miamyje, tad nėra į 
glaudžiai susieta su litera-; puikios širdies, plačios erų- i reikalo^placiau rašyti, ajpie ; yiškas vakaras įvyks kovo 
tūrine kūryba. Lacio nega- cbcijos žmogų, kūrėją. 
Įima įsivaizduoti vien kaip

mirtingų, mėgiamų kūrinių, i kimas visada mus riš su tuo i svallblb , Mas/^ su“ 
kaip “Žvejo sūnus” trito- i didžiu Latvijos liaudies sū-i^ei^e LLD 4o kuopai didelę, 
mės epopėjos “Audra.” ro- numi. įgūžia dovaną, neimdama
nąanų “Į naują krantą,

šventė, praeitą vasarą atsi
buvusi Vilniuje. Nors ne-
buvo įrekorduota dainos ir vakarą. 0 dai ir dig.

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. 
Commission. For a personal inter
view and the opportunity 
our beautiful wigs call FL.

or stop at 6756 Market
Upper Darby, Pa.

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- 
Must be capable of pro- 

Must have
tools. Excellent hourly rate 

DELTA AUTO CO.
HO. 8-9191.

(14-17)

,bination. 
dueing quality work, 
own

Man teko su Viliu Laciu

muzika, bet vaizdai neapsa
komai jaudinantys. Ne vie-

J. Grybas pasižadėjęs at
vykti su naujais lietuviš- I 1 -C 1 -v-v. r 11 o i ii. t r. r»ninas pasakė, kad tie vaizdai j J^a^s LJmals- .ai 11 bus pui- 

išspaudė jiems džiaugsmo ! sueiga pas juosjnamuose. 
ašaras. Dabar žinome, kaip 
ta šventė atrodė. Lauksime 
su pilnu užrekordavimu fil-

i mų iš Lietuvos.

Vietos esą bent šimtui žmo
nių, v

DIE HOUSE
Help Wanted.

Experience 
Not Necessary.
Call 275-7414.

nuoširdžios eilutės i

rė keli. Bet kada tai bus 
ir kur ta vieta, kaip suras- 

Šie filmai buvo rodomi ti ?
Surasti nesunku. Lietu-

įjuos. Miami ečiai plačiai Į 27 d. Tai bus sekmadie- 
Vilis Lacis mirė. Tačiau ! aP^e tai aprašė, kokią dide- į nįSt Programa prasidės apie 

■ jo veikla, literatūrinis pali-! vertę jie turi. Tik labai 2 vai. ar anksčiau. Vieta:Vieta:
6024 N. Wayne Ave.

—Kaip nuvažiuoti?—kas
John Balsys

to see 
2-4121, 
St.,

(15-17)

(15-17)

MILLINER 
Accustomed to fine work. 

Steady position. 
Full or part time. 

Apply Pesonnel Dept. 
WANAMAKER’S 

PHILADELPHIA STORE 
(15-19)

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 

i for Mr. Wade. BA. 8-1480.
(15-17)

MOLDER
Bench and Side Floor.

Bronze and Alum. Foundry.
DA. 9-7850

( 15-18)

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)

I mokesčio nei už filmų rody- tai pasiteiravo.
. v v m i-i j jVlacinnmic (

• p IO I nvi uzj nunviię. 10(181 , . .
Vii °I kuopa karštai jai už tai dė-! gatvekariu geriausiai ..

Musu kolonija toli- ziuoti Broad St. iki I'nic

JAV-ose gyvenantys lie-j . v ,
os,” “Paukš-i tuviai, gal būt, ne tu r ė jo j ncb uz kelionę. Todėl;
,” “Zytarų ■ progos susipažinti su 
Visos šios I Lacio kūryba. Todėl būtų I koja.

knygos išleistos lietuvių kai- verta paprašyti Lietuvoje! 
ba.

Vienas iš reikšmingiausių prisiųstų šio žymaus rašy- 
jo pirmųjų romanų yra' tojo kūrinių. Tai būtų jiems 
“Žvejo sūnus,” kuris V. La- • graži ir maloni dovana, 
cį išvedė į pažangiųjų Lat-| A._ Martinionis
vijos prozininkų gretas. Ka- Šiauliai

/čiai besparniai ” 
/ šeima” ir kt.

Mašinomis daug kelių, o 
va-

gyvenančių giminių, kad jie

CLEVELAND, OHIO
Trūkumai mūsų mokyklose no, bet dabar tą maistą su- 

Vasario 20 d. TV progra- i ™žino.79%- ",e® Pe,rvir' 
moję buvo apklausinėtas DSIU,ncla J Vietnamą.! _ 
Clevelando mokyklų super- Rodos Misai neseniai mu- 
intendentas Paul Briggs. Iš Prezidentas, kalbėdamas 
jo atsakymų į klau s i m u s 11 _vlsu,s ®alle?. Pocius, gy- 
daug kas paaiškėjo apie'les1’ kad salies ekonomika 
mūsų 1 1 1 ' ---vra 'ain tvirta, kad ir te-
Briggs yra puikus ir suma
nus mokyklų vedėjas, turi 
daug puikių sumanymų mo-

moję buvo apklausinėtas: 
Clevelando mokyklų super-

j mokyklų’ padėtį. P. y.ra taiP tv“'ta> kad ir 
siant karą Vietname gali
ma visus kitus reikalavimus 
patenkinti. Bet štai, prabė- 
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kykloms pagerinti, bet tiems ?us kelioms savaitėms, 
sumanymams pravesti gy- 
veniman trūksta dolerių.

Kaip su mokyklomis? 
Dvi mokyklos yra statytos 
Abraomo Linkolno prezi
dentavimo laikotarpiu, 
jos yra nepataisomoje pa- ’ žiūrint į televizijos ekraną 
dėtyje. 52 yra statytos! reikėjo rausti iš gėdos, ne
pereitame š i m t me t y j e,! tant, kaip mūsų kariai de- 
saugumo atžvilgiu jos neiš- j gina vietnamiečių bakūžė- 
laiko jokios “standard” in-' les samanotas ir apipurkš- 
spekcijos. O kad jas pagal: čia nuodais iš lėktuvų jų 
reikalavimus pataisyti, ar- Į ryžių laukus, sunaikindami 
ba jų vieton naujas pasta
tyti, ta pati istorija—trūks
ta dolerių.

Kaip su mokytojais? Kad 
sumažinti mokinių skaičių, 
kiek turėtų būti vienam 
mokytojui, reikėtų gauti dar 
250 mokytojų, bet turime 
tenkintis kaip yra, nes 
trūksta dolerių!

P. Briggs sako: Tūkstan
čiai vaikučių ateina į mo
kyklas be pusryčių, o, jo 
manymu, kuomet vaikas al
kanas, negali tinkamai im
tis mokslo. 1965 m. pradė
jo į kai kurias mokyklas 
prisiųsti maisto iš santau
pų ir davė biedniems vai
kams po kiek maisto ir pie-

jau reikia atimti iš alkanų 
i vaikučių paskutinnį lašą 
pieno ir siųsti į Vietnamą. 
Tai kur toji stiprioji eko
nomika?

Visai neseniai mums be-

i mai atskirta nuo mūsų 
centrų. Kai reikia parsi
kviesti žmogų su filmais, 
pasidaro labai didelės išlai
dos už kelionę. Todėl retai 
pasitaiko tokius filmus mū
sų žmoėms pamatyti ir jais 
pasigrožėti. O čia, va, kaip 
keptas karvelis iš dangaus 
iškrito!

Kuo mes S. Masytei ga
lėsime už tokią dovaną at
siteisti, nežinau. Tik žinau, 
jog mes jai dabar esame 
skolingi.

Beje, ji rodė filmą ir apie 
drg. L. Prūseikos laidotu
ves, paminklo atidengimą, 
pikniką ir tolimos Kalifor
nijos bei Arizonos kai ku
rias vietoves. Pirmąkart 
mtytos įdomios vietos, mies
tai.

Protarpyje buvo prisimin
ta Aidos Repečkienės viene- 
rių metų mirties sukaktis. 
Dainos mylėtojai vadovau- 
ant Adelei Pakalniškienei, 
sudainavo liūdesio dainelę 
“Ko liūdi, berželi?” Vaka
ro pirmininkas pakalbėjo.

Avė. Ten paimti gatvekarįi 
i Nr. 53 ir važiuoti iki Wal
nut Lane. Išlipus eiti atgal 
bent keliolika jardų. Ten 
bus Nr. 6024, ir eiti iki ant
ro namo.

Busus galima gauti iš bi
le tinkamiausios vietos. Bu
šas J ar K atveža ant Chel- 
ton Avė. ir Wayne Ave. Iš
lipus ant Chelton Avė. rei
kia eiti į North pusę du 
ir pusę skvero, ir ten bus 
ta vieta.

Moterėlės, nugirdusios 
pokalbį, tuojau pasisiūlė at
vyksią ir valgių atsivešią 
svečiams pavaišinti.

Tai puiku. Pasiklausysi
me puikios lietuvikos muzi
kos, pamatysime filmus iš 
Tėvynės Lietuvos ir būsime 
pavaišinti. Tai bus puiki 
sueiga. Tik laiko nepamirš
kite ir savo draugus pasi
kvieskite. Aš irgi būsiu.

M. Su.

1500

Kaip žmogus išmoko 
skrajoti?

Italas mokslininkas 
nardo da Vinci dar
metais pagamino planą 
žmogui skrajoti. Nors jo 
planas gyveniman nebuvo 
įvykintas, bet jis pasitar
navo žmogaus pakilimui 
nuo Žemės.

1783 metais prancūz a s 
Pilatre re Rozier pakilo 
Montgolfiere baliūne ir ore 
išsilaikė 23 minutes.

1852 metais prancūzas 
Giffard ir jo sandraugai 
pagamino beliūną, kurį ore

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)

HORSEMAN, Caretaker, to take 
caro of harness horses. Must have 
experience. Call Harold Kelly, Twin

Brooks Farm, Jarrettown.

MI. 6-4112, bet. 5 and 8 PM.
(16-19)

KENNEL MAN 
and assistant to Veterinarian.

Located in Del. County. 
Should have own transportation.

Full time. Steady work.
KI. 4-1330

(15-17)

ELECTRICIAN
AND

HELPER
Residential and

Commercial
PI. 4-5288

(16-18)

MALE or FEMALE

Didžioji kiny siena

visus jų pasėlius, o už ke
lių dienų vėl tariasi, kaip tą 
šalį atstatyti, nes įvyku
si konferencija Havajuose 
daugiau svarstė apie eko
nominę pagalbą Pietiniam 
Vietnamui, negu apie kari
nius veiksmus. Pasirodo, 
kad pas mūsų vadovus daž
nai pasikartoja tas, kad 
kairioji ranka nežino, ką 
veikia dešinioji. Ne be rei
kalo tam tikras senatorių 
komitetas pradėjo karo va
dovus apklausinėti apie jų 
užmojus. Ir tų apklausinė
jimų dėka ir mums papras
tiems piliečiams daug kas 
paaiškėjo.

J. žebrys

Vasario 19-ą dieną gra
žiame pamžmonyje ir 
skaitlingoje publikoje solis
tė Aniceta Zigmantienė 
dainavo. Jonas Milleris gra
žią kalbą pasakė, o tarn šo
kių publika liaudies dainuš
kas dainavo.

Smagus buvo pažmonys.
Turėta keletas svečių iš 

toliau. Buvo Adomo Luko 
dukra Viola Pavelle iš N. J. 
ir jos sūnelis Jonukas, duk
relė Lora, Juozo Sholūno 
sūnus, žmona Alisė, jų duk
relė Ann ir sūnelis Jonu
kas iš Connecticut.

Filmų rodymo vakarą va
sario 22 d. svečiai: Draugai 
Masiai iš Detroito su sa
vo dukra filmininke, P. ir 
O. Klimų dukterys — Vir
ginia Perry, sūneliai Micha-

Didžiąją kinų sieną statė 
apie 2,000 mėtų. Jos staty
bą baigė tik 1620 metais. 
Siena yra apie 1,500 mylių 
ilgio tiesiai, bet kad ji krai
posi, vietomis yra dvi sie
nos gretimai, tai tikrumoje 
ji daug ilgesnė.

Kinai ją statė apsigyni
mui nuo išlaukinių priešų.- 
Siena yra 15 pėdų aukščio, 
o bokštai, kurie yra vienas 
nuo kito už 300 pėdų, po 35 
pėdas aukščio. Kiekvienam 
bokšte galėjo sutilpti apie 
300 kareivių. Išilgai sieną 
yra apie 30,000 bokštų. Sie
nos viršuje yra kelias tarpe 
dviejų sienos kraštų.

Dabar siena jau labai ap
griuvus.

Prie sienos statymo dirb
davo kasdien apie 700,000 
žmonių. Šimtai tūkstančių 
jų žuvo prie darbo.

1882 m. liepos 26 d. rusų 
karininkas Ivanas N. Golu- 
biovas, karininko Aleksahd- 
ro F. Možaiskio pagaminta
me lėktuve, pakilo ir nu
skrido virš 200 metrų.

1903 m. amerikiečiai bro
liai W i 1 b u r ir Orville 
Wright savo lėktuvu paki
lo į orą ir ilgiausiai išsilai
kė.

1940 metais rusas pabė
gėlis Sikorskis, Jungtinėse 
Valstijose, pagamino pir
mąjį malūnsparnį.

Raketos jau buvo varto
tos prieš 150 metų Europo
je, o Kinijoje dar seniau. 
Bet erdvių užkariavimui ir 
gynybai jas pritaikė tik 
mūsų gadynėje.

1957 m. spalio 4 d. TSRS 
erdvių užkariavimo jėgos 
iššovė pirmąjį Žemės paly
dovą (satelitą).

1961 m. balandžio 12 dieną 
TSRS mokslininkai iššovė 
satelitą su karininku Juri
jum Gagarinu, kuris ap
skrido Žemę ir sėkmingai 
nusileido. Prasidėjo nauja 
žmogaus erdvių užkariavi
mo era.

Vakarų Berlynas. —Ang
lijos, JAV ir Prancūzijos 
militarini a i komandieriai 
neleidžia komunistams lai
kyti konferencijos.

COOK
Must be experienced. 

Also in need of 
DISHWASHER

For Center City Restaurant.
Steady Work.

LO. 3-7609.

MEN—PART TIME

Men to collect small current month
ly accounts in Philadelphia area.

■ $1.60 hr. and bonus, and car allow.
1 Exp. Call MR. HUNT.

LO. 8-7827
(16-18)

(15-17)

FOUNTAIN
AND

COSMETIC WORK.
Experienced only.

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

(16-17)

Pranešimas

E. O. U. V. Club 
įėjimas pro

CLEVELAND, OHIO
Pranešimas Moterų Klubui

Cl. Liet. Mot. Klubo susirinkimas 
įvyks kovo 10 d., 11 vai. ryte, nau
joje vietoje
Hali, 12618 Shaw Ave. 
užpakalines duris—iš kiemo.-

Tai ta pati vieta, kur buvo LDS 
55 kuopos ir DPD susirinkimai. La
bai lengva rasti.

Ten buvo ir po drg. O. Grigienės 
laidotuvių palydovams užkandžiai.

Visos klubietčs esate kviečiamos 
dalyvauti. Gal ką naujo girdėsime, 
gal kokių gerų nutarimų atliksi
me. Dabar jau visos esate pasil
sėjusios A. S. (17-18)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks 

Kovo-March 6, 408 Court St., 2 vai. 
popiet.

Pirmas bus LDP Klubo susirin
kimas. Kviečiame visus narius da
lyvauti, turėsime aptarti svarbius 
reikalus.

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

Trečias bus LDS 33 kuopos susi
rinkimas.

Komitetas (16-17)

BIG TOP
DRIVE-IN FRANCHISE

DRAMATIC IMPACT/PROFIT
PLANNED. EXCEPTIONAL

INVESTMENT RETURN
OPPORTUNITY!

More than just a Hamburger unit. 
TERRIFIC CIRCUS Appeal, plus 
America’s 14 most popular proven 

I food items makes it especially ap
pealing. Building designed for easy 
maximum financing.

PEOPLE NOTICE IT 
LIKE IT 

REMEMBER IT!!!
NO EXPERIENCE NECESSARY 

Thorough training program & simple 
service system. Tremendous adver

tising & promotion campaign.
85 SEAT DINING ROOM 

SELF SERVICE 
OUTSIDE TAKE-OUT 

NO TIPPING
Active or absentee ownership. 

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

Some territorial franchises available.
WRITE OR CALL 

FRANCHISE DEPT.

BIG TOP SYSTEMS, Inc.
551 W. LANCASTER AVE. 

HAVERFORD. PA.
<215) LA 5^8412

t

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)
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IŠ LAIŠKUSauja Žiežirbų i
Kaip nekalbėtum, nedaug 

tokių laikotarpių mūsų ša-1 Drauge, 
lis yra pergyvenusi, kaip i Labai dėkoju už sveikini- iriuose, 
dabartinis. Visur jaučiama • mus, kuriuos atsiuntėte 
baimė pasaulio karo, atomi- Į Naujųjų Metų proga mūsų 
nio, viską naikinančio karo.' Universiteto kolektyvui ir 
Kai tik su kuo rimčiau pa-1 man asmenikai. Aš taip pat 
kalbėsi, tuojau pastebėsi labai apgailestauju, kad ne- 
neramumą, žmonės labai bi- teko susitikti ir pasikalbėti.

! Visi susitikimai su Ameri
kos lietuviais paliko labai 
gilų įspūdį, ir ilgai ilgai 

! juos prisiminsiu.
Linkiu Jums geriausios 

sveikatos, laimės ir džiaugs
mo šiais 1966 metais. Pra
šau perduoti linkėjimus ir 
sveikinimus draugams, da
lyvavusiems susitikimuose, 
drg. drg. Miza rams, Lili
jai Kavaliauskaitei, Jonui 
Grybui. Petrikienei ir Pet
rikai. Stepui Večkiui, Juš
kevičienei ir Juškevičiui, 

' Jonui Gasiūnui, Jonui Juš- 
i kai, Lazauskui, Elenai Bra
zauskienei, Valiui Bunkui, 
Elenai Feiferienei, Juozui 
Babarskui, Mildred Stensle- 
rienei. Valteriui Keršuliui. 
Povilui Ventai ir Ventienei 
bei visiems kitiems 

: gams.

1966.IT.12. Breslau kalėjime ir Goss- 
Rossen bei k i t. konclage-

Karui pasibaigus (išlais
vino prancūzų armija), po 
išlaisvinimo apie du metus 
gulėjau Hamburgo ir kitose 
ligoninėse bei 
ambulatoriškai.

Pasidarė galą V. Kravcenko j Moters Dienos

josi karo.
Nepaisant, ką tokie McNa- 

maros švokščia apie galėji-|^ 
ma net tris kartus sunai
kinti visą socialistinį pa
sauli, apdairesni žmonės 
tuoj paklausia: O kas atsi
tiks su patim McNamara? 
Aišku, kad militarizmu ap
svaigę anie sau galą nepa
galvoja. Ar Hitleris pagal
vojo? Ir nori-nenori, bet 
klausimas veržiasi i galva: 
ar ilgai gi tokia situacija 
gaubs mūsų padangę?. .

Bevartant istorijos lapus, 
ypatingai iš senos Romos 
praeities, tenka stebėtis, 
kaip Romos valdovai, patri
cijai. elgėsi su vergais ir 
plebėjais, kaip jie baisiai 
buvo išžmogėję. ir kaip tain 
ilgai vergai galėjo pakęsti I 
ir nešti vergijos junga. Bet 
kartu kyla ir klausimas: 
ar ateityje, jei šis pasaulis i 
išliks nuo sunaikinimo, žmo
nija nesistebės iš mūs 20-o- 
jo amžiaus, aukštos kultū
ros ir mokslo amžiaus, kad 
pelno grobikai gali taip elg-' 
tis. kaip jie elgiasi šiandien, 
neatsižvelgdami į bent kokį 
žmoniškumą?

drau-

Su pagarba
Jūsų

Jonas Grigoni

Ko da neinąs ima kauptis 
i nriyatiškas rankas, tai pa
lieka aršiausiu, didžiausiu 
žmoniios priešu. Kapitalo 
graibstvtoiai nustoja žmo
niškos sąžinės ir protavimo, 
iš ko kvla ir karai, žmonių 
žudvnės. Pirmoi vietoj pel- 
nagrobiai. isigalėie. siekįa- 
si viską valdvti iėga, kad 
viskas tarnautu tik pelnui. 
Ir šiandien nereikia būti 
nei filosofu, nei teoretiku, 
kad tai nermatvti. Argi 
šiandien Pietrvčiu Azijoj ir 
kitur vedami karai nėra dėl 
nelnaPTobimo. no demokra
tijos skraiste?

Gana garsiai vra šūkalo- 
iama anie mūsiške demo
kratija ir laisvus balsavi
mus renkant valdininkus. 
Bpf, štai »-era« pavvzdvs. 
Prieš keliolika dienų Penn- 
slvvaniios valstijos demo
kratu partijos septyni šu
lai subrinko ir pasirinko 
kandidata gu bemato r i a u s 
nnstui. ir tik už ii viena jie 
dirbs, abituos. O jei ir at
sirastu koks “neprigulmin- 
gas” kandidatas, tai kiek 
iis turės nrno-os laimėti no
minacijas? Tai. ot ir laisvi 
rinkimai ir “demokratija”! 
Resnublikonai dar kol kas 
tain nenasirodė, nors yra 
pasinešusių kandidatūrai; 
tarne iu ir Staseno vardas 
“švystelėjo.”

Žinoma, laike generali
niu rinkimu, balsuotojams 
teks pasirinkti tik toki kan
didata, kuris daugiausia 
primeluos ir padarys tuš
čiu prižadų. Aš manau, kad 
balsuotojai dar nepamiršo 
paskutinių prezid e n t i n i ų 
rinkimų ir prižadų už pa
saulio taiką! Tai tokia mes 
galime didžiuotis “demo
kratija” balsavimų ląiku. 
Bet nė nebandyk prieš\ai 
prasitarti, nes būsi apšauk
tas komunistu.

I. Vienužis

J. Gasiūnui rašo iš Vil
niaus:

Mano sūnus Alis išsipus
tė, užsidėjo juodą kostiumą 
ir išskubėjo. Šiandien (vas. 
12) jo mokyklos mokiniai 
švenčia tradicinę šven t ę 
“Šimtadienį.”

Neapsiriksiu pa s a k i u s, 
kad tos šventės pavadini
mas bus Tau girdėtas pir
ma kartą. -

Mūsų mokyklose ši šven
tė yra prigijusi ir mėgiama. 
Vienuoliktųjų klasių moki
niai atžvmi. kad jiems dar 
liko mokytis šimtas dienų. 

Į Po to bus egzaminai. Tada 
jie stos į aukštąsias mokyk
las.

Iškilmingoje dalyje, mo
kyklos vadovybės, mokyto-- 
iu ir tėvu komiteto akivaiz
doje. vienuoliktuiu klasių 
mokiniu atstovas įteikia de
šimtosios klasės mokiniams 
žmogaus dvdžio, tautiškais 
ornamentais papuoštą rak
ta. Kitose, mokyklose įtei
kiama didelė knyga — tes
tamentas. Čia kalbėtojas 
linki deš imtosios klasės 
mokiniams būti pilnais mo
kyklos šeimininkais ir gar
bingai nešti tarybinio moki
nio vardą. Dešimtosios kla
sės atstovas visu vardu lin
ki sėkmės atsiskiriantiems 
su mokyklos suolu ir žen
giantiems i gyvenimą. Vė
liau vienuoliktosios klasės 
mokiniai suruošia koncertą 
ir pavaišina kavute, pyra
gaičiais ir šokoladu.

Man mokantis panašios 
šventės nebuvo. Pirma kar
ta matomos tokios iškilmės, 
susirūnine mokiniu 
mane labai jaudino.

Čiurlionio vardo
mokykloje yra trys vienuo
liktosios klasės, tai ir sam- 
būrys įdomesnis.

V. Gližienė

veidai

meno

Jūsų leidžiamas laikraš
tis “Laisvė” patiko netik 
man, bet ir mano kaimy
nams bei pažįstamiems.

Jei būtų galimybė, tai 
prašyčiau prisiųsti nors ke
letą egzempliorių Jūsų re
daguojamo laikraščio.

Šiek tiek noriu apie save: 
Laike karo \buvau suimtas 
ir teko sėdėtu Vokietijoje,

minėjimas
Norime trumpai primin

ti, kad Niujorko Moterų 
klubas ruošia Kovo Aštun- i 
tosios minėjimą4 kovo 13 d., 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park’e, 3 vai. po pietų.

Aido choro moterys ir 
vyrai, vadovybėje mokyto
jos Mildred Stensler, jau 
rengiasi mus palinksminti 
su dainomis. Bus deklama
cijų, kalbų, o vėliau mote- 
ryt pavaišins užkandžiais,

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
mažėtų jų pelnas. Biznieriai 
bijo, kad jiems biznis nupul
tu. . .

Kur gi nesutiks!
Na, ir Kravcenko apsi

gyveno čia kaip anti-tarybi- 
nių elementų didvyris.. Jis, 
su talka visokių pašlemė
kų, parašė net ir knygą “1 
Chose Freedom” (“Pasiren
ku laisvę.”) Knyga, aišku, 
buvo pilna melų apie Tary- 

. . , bų Sąjungą, bet antftafybi-
.... ’ ? i • v.1’iniams sutvėrimams ji buvo tuo revolvenu sis Į |itei.atūros Sedevras.J Krav. 
n nusišovė. i čenko gavo nemaža pinigų 

V. Kravcenko, sakoma,! už tai.
kadaise buvo Tar y b i n ė j e !
Armijoje kapitonu. Karo 
metu jis buvo prisiųstas i 
Niujorką daiktams supir
kinėti delegacijoje. Būda
mas Washingtone, Kravcen
ko gal atliko kokių pinigi
nių šelmysčių, nežinome, 
kaip ten viskas buvo; už
tenka to, kad 1944 metų ba- 

i landžio 1 d. jis pareiškė vie- 
I ša i, jog liaujasi buvęs tary- 
| binėje delegacijoje, jog per
einąs į “laisvąjį pasaulį,” 
nes norįs “laisvai gyven
ai.” Ir prašė jis, kad JAV 
valdžia suteiktų jam teisę 
čia pasilikti.

Praėjusį penktadienį nu
sižudė Viktoras Kravcen
ko, gyv. po num. 14 E. 69th 
St., Manhattane.

Kravcenko gyveno ne sa
vo pavarde — gyveno “Pe
ter Martino”- pavarde. Ka
dangi Kravcenko porijo po-

Išvažiavus liejai, būk bolševikai jį no- 
is Vokietijos į Anglija, taip rį užmušti, tai policija lei-Į 
pat keletą mėnesių teko gy- ff0 jam nešiotis 
(lytis. Prieš keletą metų grį- I Na, ir 
žau į tėvynę Lietuvą. 1......

Manau, gal atsiras, kas 
mano pageidavimą išpildys. 
Būsiu labai labai dėkingas.

Z. Antanaitis
USSR — Lithuania
Kaunas
Pergalės Kr. N.29,bt.

Visokios Žinios
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NEATSARGOS SĖKMĖ
Cambridge, Mass. —1965 

metų liepos 5 dieną Har
vardo universiteto 
je laboratorijoje 
sprogimas.

Keliu mėnesiu
parodė, kad tai nebuvo sa
botažo rezultatai, o neat- 
sargos pasekmė.

atominė- 
įvyko

tyrimas

Peekskill, N. Y. —R.Ace- 
bal pagimdė tris mergaites 
ir berniuką. Daktaras sako, 
kad motina ir naujagimiai 
sveiki.

Detroitas — Vasario mė
nesį sumažėjo nauju auto- 
mobilių “Chrysler” ir 
“Chevrolet” pardavimas.

Niujorko spauda apie 
tarybinius filmus

Niujorke yra rodomi du 
labai geri tarybiniai filmai 
—Regency teatre, Manhat
tane,—’’Fatreh of

Na, ir taip jis čia kurį 
laiką gyveno, kol buvo Ta
rybų Sąjungos p riešą m s 
naudingas. Pastaruoju lai
ku Kravcenko nebuvo jiems 
naudingas; nieko nauja jis 
negrlėjn duoti. Dargi, sa
koma. j’s 1 uvo apmautas fi-j 
nansiškai. j

Atskirtas nuo savo tautos, 
gimtosios šalies pasmerk
tas, kaip judošėlis, Ameri
koje doresnių žmonių pa
juoktas, Kravcenko, matyt, 
ir nusitarė pasidaryti galą. 
Ir pasidarė!

I kavute, namie keptais pyra- kios atodairos, 
ragais. įėjimas nemokamas. 

Kviečia Rengėjos

Iš mūsų tolimųjų Vakarų 
ateina visokių kurįozų. Iš ton 
pranešama, kad katalikų ku
nigas William Du Bay šaukia 
eilinius kunigus organizuotis 
į darbo uniją. Jis pasirodė ir 
televizijoje su savo sumany
mu. Eiliniai kunigai esą la
bai skriaudžiami. Jie neturb 
laisvės nė išsižioti prieš ne- 
teisybes ir skriaudas. Jie kil- k- 
nojami iš vietos i vietą be jo-

. Jų algos la
bai mizernos. Tiktai susiorga
nizavę j uniją jie galėtų sa
vo būklę pagerinti.

Kodėl ne? Mes už visus 
j skriaudžiamuosius, net ir už 
kunigus. Tegu organizuojasi 

! ir kovoja. Kovoje paragavę 
I klebonų bei vyskupų lazdos 
gal greičiau susipras ir pasi
trauks iš to negarbingo biz
nio.

i

4

Ns.

a Sol- į name 
Idier” ir “A Ballad of Love”.
• Niujo.rkiškė spauda labai 
giria abudu filmus. Paduo
dame kai kitrias iš tos 
spaudos ištraukas.

Apie “Father of a Sol-
: dier”:

“A distinguished picture 
in the tradition of great

Masinis mitingas prieš 
karą Vietname

šeštadienį, kovo 5 d. ke
letas Queens apskrities ko
vojančių prieš karą Viet- 

organizacijų rengia
didžiules prakalbas bei. mi
tingą. Prakalbos - mitingas 
ivvks Thomas Edison High 
School, 168 St. ir Grand

Budapeštas. — Vengrijos 
liaudies teismas teisia 10 į 
asmenų už platinimą priešų Ru^an‘‘charactek acting
propagandos.

Saigonas. — Dar 9 JAV !Sprea(.p,> 
karo laivai atplaukė į Pietų į 
Vietnamą.

;and rugged realism. It is a 
entertainment

Taipei. — Daugiau JAV 
karo laivų plaukia linkui 
Pietų Vietnamo.

Bremenas. — Norvegų 
red Broevig” įvyko gais
ras.

Tokio. — Atvvko W. P. 
Bundy, JAV prezidento ag
resyvių veiksmų patarėjas.

— AmerikietėParyžius.
dainininkė Josephine Baker 
buvo operuota.

Maskva. — Mirė artileri
jos generolas Stepanas Do- 
rochovas. \

Tel Avivas. — Izraelio ir 
Sirijos pasienio sargai 
buvo susirėmę.

vėl

Bananų vaisiai
Bananų vaisiai paeina iš 

Azijos, bet dabar daugiau
siai jų užaugina Centrali- 
nėje Amerikoje, Karibų jū
ros srityje.

Bananų “medžiai” užau
ga iki 30 pėdu aukščio. Vie
ni mokslininkai priskaito 
juos prie medžių, kiti prie 
žolės, nes bananų “medžiai” 
netur šerdies — kieto kū
no. I aukštį nauji lapai au
ga iš vidaus — viršūnės 
“medžio”.

Bananų vaisiai auga ant 
‘‘medžio” viršūnės didelėje 
kekėje, kuri turi desėtkus 
vaisių ir sveria apie 100 
svaru. Kiekvienais metais j 
Jungtines Valstiias atgabe
na apie 70,000,000 bananų 
kekių.

—Post
“A moving portraval... 

he’s laughable with his bag
gy pants, stumpy legs and 
stocky frame, but he has a 
kind of crusty dignity that 
commands respect!”

Gražu, draugiška ir 
visiems naudinga

Ta ilgai lauktoji daugelio 
tautų dainų, šokių ir drau
gystės šventė įvyks jau šį ' 
sekmadienį, kovo 6-tą, pa-į 
skilbusioje šio didmiesčio 
koncertų salėj—Town Hall, 
113 W. 43rd St., New Yorke 
(tarpe Broadway ir 6 Ave, 
už pusės bloko nuo Times 
Square).

Programoje dainuos uk
rainiečių ir lietuvių chorai, 
taipgi įžymi koncertų solis
tė; šoks ukrainiečių ir ispa
nų šokėjai. Trumpas kal
bas bei sveikinimus pasakys 
ižvmūs amerikiniame gyve-! 1 . .v. .
nrnift darbuotojai: profeso-I . . , ' ini,.ktas ■

O dabar žodis moterims, ku- 
i rios nenusileidžia savo vyrams 
su rūkymu.

šiomis dienomis Nacionali- '•< 
nis Vėžio Institutas paskelbė 
savo ilgu metų tyrinėjimo re
zultatus. Surasta, kad beveik 
dvigubai daugiau serga ir 

■ miršta širdies bei vėžio ligo- 
i mis tos moterys, kurios rūko 
cigaretes.

Nežinau, nes nemačiau, bet 
žmonės kalba, kad rūkymo li
ga jau pradėjo sirgti kai ku- \ 
rios mielosios sesės ir Lietu-

' voje.

rė Smith, dvasiškis Bali, 
aktorė Burrows, laikrašti
ninkas Marzani.

Visi prašomi įsiminti, jog

gusios jau nusipirktas cigare
tes, daugiau jų nebepirkite ir 
neberūkykite. Neimkite Į ran
kas ir už dyką gautų.

Central Parkway, Queense. Pėdžia bus 2 valandą. O tai 
Pradžia 8:30 vai. vak.

Kalbės:
Yale Universiteto profe-jnamo-

sorius Staughton Lynd, ku
ris neseniai grįžo iš Šiau
rės Vietnamo; jis žymus 
kovotojas už (karo baigimą 
Vietname.

Kiti kalbėtojai: James 
Forman, Sevmour Melman, 
kun. James Watson ir kit.

Nedaug Queens apskrity
je prakalbų esti, todėl svar
bu, kad šis mitingas pavyk
tų kuo geriausiai.

reiškia, kad ir baigsis anks
ti, dienos šviesoj grįšime

Bilietai po $1 ir pi $2.
Programos dalyviai savo 

darbu ir talentu, o visi kiti 
savo atsilankymu parems 
Amerikos sveturgimiū ap
gynimo darba. O juk visiem 
labai malonu jausti, jog vra 
tokia ištaiga, kuri pagelbės 
apsiginti, jeigu taptum ne
kaltai užpultas, persekioja
mas.

Kviečia visus, Rengėjai

Charles Arlaus, 55 m. am
žiaus, mirė vasario 24 d. W. 
Hudson ligoninėje, Kearny,

j N. J. .
. i t . t .

iiei aid Tribūne į Nasscfis sako, kad
j “Unusual! Sergo Zakaria
dze, the Laurance Olivier 
of his country, won Best 
Actor Award for this pic
ture. Tt is a superb portra

—News
Apie “A Ballad of Love”: 
“Extraordinary. S ee it 

whatever you do. An exqui
sitely wrought vignette... 
truly endearing... 
could have gone 
on!”

the film
on and

—Times
Director 

Mikhail Bogin handles the 
story and actors with af
fection and care!”

—News
“A winner anywhere. It 

is quite an original piece of 
work. Unforgettably beau
tiful... yau „can watch it 
with delight!”

“Expertly cast.

—Post
“A perfect picture thtt has 

something valid and heart
warming to say!”

—Herald-Tribune

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė sako, kad jeigu 
Prancūzija ir pasitrauks iš 
NATO, tai JAV su kitomis 
valstybėmis visvien palai
kys tą mili tarinę sąjungą.

Buenos Aires. — Išsiliejo 
Porana upė ir paliko 40,000 
žmonių benamių.

susekė suokalbi
Kairas. —Jungtinės Ara

bų Respublikos prezidentas 
Gamai A. Nasseris sako, 
kad prieš respubliką ir jo 
valdžią suokalbiauja Izrae
lis, Anglija. Jungtinės Vals
tijos. Saudi Arabijos kara
lius Faoisalas, Persijos ša
kas Riza Pahlevis ir Tunisi- 
jos prezidentas H. Bourgui-

Nasseris sako, kad jų 
tikslas yra kenkti Jungtinei 
Arabų Respublikai, kuri 
kovoja prieš Vakarų impe
rialistus už arabu tautų 
laisve. Jis sako, kad suokal
bininkai savo tikslo 
sieks.

liepa-

Na-

Rūkymas stumia 
žmones į kapus

New Yorkas. — The
t i o n a 1 Cancer Institute 
skelbia, kad Dr. C. Ham
mond atliko tyrinėjimą rū
kančių ir nerūkančių žmo
nių.

Pasirodė, kad iš 100,000 
nerūkančiu per metus nuo 
plaučių vėžio mirė 12 žmo
nių, o iš 100,000 rūkančių 
net 112. Moterų mirtingu
mas yra didesnis, negu vy-

Kas dėl širdies ligų, tai iš 
100.000 rūkančių mirė 422, 
o iš nerūkančių tiktai 150 
žmonių, v X

ALDLD 1-osios kuopos 
pramoga pavyko

Praėjusi sekmadieni “Lais
vės” salėje įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos 
1-osios kuopos ruoštas kul
tūrinis pobūvis — nejudo- 
mu spalvotų paveikslų (sli
džių) demonstravimas.

Paveikslus rodė Jonas 
Siurba. Dauguma jų buvo 
io paties traukti iš Ameri
kos, ypatingai iš buvusios 
“Pasaulinės parodos” Niu
jorke.

Kita dalis buvo iš Lietu
vos. Tai daugiausiai jo sū
nėno Vytauto Siurbio (kau
niškio) trauktos fotonuo
traukos. Buvo paveikslų ir 
iš šokiu dienos Žalgirio sta
dione Vilniuje, bet nedaug.

Gaila, kad nieko nebuvo 
iš Dainų šventės, buvusios 
Vingio parke.

Kadangi paveikslų rody
mas nebuvo be mieros už
tęstas (kaip paprastai pas 
mus daroma), tai publika 
buvo patenkinta rodymu.

Svečiai, kurių suėjo apie 
pusšimtis, buvo pavaišinti 
kavute.

Rtttihš buvo pašarvotas 
Buiausko šermeninėj, 426 
Lafayette St., Newark. Lai
dotuvės įvyko pirmadienį, 
vasario 28 d., Rosemont ka
pinėse.

Velionis naliko nuliūdime 
žmona Elizabeth, sūnus 
Charle ir Frank, 4 anūkus, 
seseris Florence ir Nataliją 
ir motiną Oną Arlauskienę.

Reiškiame mūsų mielai r 
Onai Arlauskienei ir jos 
šeimai užuojautą jų liūdesio 
valandoj. Ona yra “Lais
vės” skaitytoja ir rėmėja.

New Yorkas. —Rusas in
žinierius Igor Sikorsky su
laukė 75 metu amžiaus. Jis 
JAV stato didelius malūn
sparnius ir lėktuvus.

New Yorkas. — Vasario 
23 dieną prezidentą Johnso- 
ną pikietavo 4.000 žmonių 
ir reikalavo baigti karą 
Vietname.

Roma.—Po 33 dienu ban
dymų Aldo Moro vėl suor
ganizavo Italijos kabinetą.

Ns.

Havana. — Bulgarijos la
kūnai skrajos į Kubą. Da
bar skrajoja Tarybų Są
jungos ir Čekoslovakijos

ei

v

PRANEŠIMAI >
BOOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, 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 (16-17K^

Paieškojimas
Ieškau žmonių iš Raizgų kaimo. 

7 verstai nuo Šiaulių. Kaimas ir 
ežeras prasideda nuo Dubysos upės. 1 
Aš šiame kaime gimiau ir augau 
ir 17 m. būdamas apleidau. Esu 
pirmiau paskelbęs ‘Laisvėje” norą 
susirašinėti su žmonėmis iš to kai
mo, bet gaunu laiškų iš kitų Lie
tuvos dalių, o ne iš viršminėto kai
mo. Prašau rašyti tik iš to kaimo. 
Mano adresas: Stanley Raymond 
(Stanislovas Ramanauskas), 4209 
Potter St., Baltimore, Md. 21229.

(16-17)




