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METAI 55-ieji

KRISLAI į TSRS erdvių laivas Amerikos demokratija ir. Dar apie įvykius
Karolis Požėla 
70-asis gimtadienis
LKP XV-asis Suvažiavimas
P. Grigaitis ir J. Šukys

— Rašo R. Mizara —

š. m. vasario 28 d. sukako
70 metu, kai gimė Karolis Po-

pataikė į Venerą Ganos respublikoje
Akrą. — Ganos militaris- pino šalies ekonomika ir 

tų valdžia kreipėsi Į kitas ją privedė prie bankrūto. 
valstyb e s su pareiškimu, Jie paleido iš kalėjimų apie 

vi- , 400 politinių kalinių.

užsienyje generolų pučai
Washingto n a s. Už valdžia o šiemet nuvertima *- 

Ganos prezidento Nkruma- 
ho valdžios.

Kai tik generolai vienur 
ar kitur nuverčia valdžias, 
kurios kovojo prieš impe
rializmą, naują kolonializ
mą ir karo agresiją, tai

vai svėrė po virš toną ir tu
rėjo įvairiausių instrumen-j vasario mėnesį JAV vy
tų rekordavimui aplinkos.

Tai naujas Tarybų Są- sienio reikalais stato klau- 
jungos mokslininkų pasie- simą: Ar ir 1966 metai bus 
kimas žmonijos istorijoje,!generolų metai?

. .l žmogaus į metais pasauly j e
piietaisas atiko į įVyb0 daug generolų suokai

bių ir pučų, kurie nuvertė tuojau JAV vyriausybė pri- 
žmonių išrinktas valdžias, ! pažįsta generolų j^organi- 

: beveik visur tas, kurios lai-'zuotas valdžias ir teikia 
Padaryta didelė pradžia i kėši neprisijungimo (neut-j jiems pagalbą.

Erdvių laivai per tris ir j susisiekimui vienos plane-1 rališkumo) tarptautinės po-1 -------------
“Bebaimio kovotojo, kokiu pusę mėnesio ;

nepalaužė ir 000,000 mylių kelionę,

Maskva. —-Tarybų Sąjun
gos erdvių laivas “Vene- 
ra-3” pataikė i Veneros pla
netą, o kitas erdvių laivas 
“Venera-2” praėjo 15,000 
myliu atstoję nuo Veneros.

riausybės aplinkraštis už-

“Visa K. Požėlos biografija 
rodo ji kaip be galo atsicla-1 
vusį darbininkų klasei ir pro- ■ 
letarų revoliucijai kovotoją- I 
tikrą revoliucionierių, ] 
nistą. ■■ kadaise rašė V. i laivus: “Venera-2” 1965 m 
Kapsukas.

O Motiejus šumauskas, Ta-j * o„ , ] .v.
rybų Lietuvos premjeras, 
sukakties proga rašo:

I Tarybų Sąjungos moksli- nes pirmu kartu 
,vlzVJQ, jninkai tikslu geresnio paty-! įrengtas. 
komu-! rimo buvo iššovę du erdvių I tokią milžinišką tarpplane-į 

tinę kelionę ir pataikė į pla- Į
- i lapkričio 12 dieną, o “Vene- Betą.
šios j ra. -3” lapkričio 16 dieną.

buvo K. Požėla, i
Venera. “ ’^Patirta ateityje.

būsena, su kuria jis pasitiko “-------------------------------------—--------------------
budelių kulkas, išreikšta jo 
žodžiuose prieš mirtį: ‘Drau- į 
gai! 
mirštu už 
Linkiu ir 
kovoti iki

Dirbau, kiek galėjau, 
mūsų bendrą tikslą, 
jums dirbti, dirbti, 
laimėsite. . . !”

beje, sukaks ketuŠiemet, 
riasdešimt metų, kai smetoniš
kieji fašistai Karoli nužudė.

Kartu su juo krito ir Juo
zas Greifenbergeris, ir Kazys 
Giedrys, ir Rapolas Čiarnas. 
Visi jie mirė didvyriškai. Vi
sų jų palaikai, po to, kai fa
šistinis režimas Lietuvoje bu
vo likviduotas, iš sušaudymo 
vietos buvo perkelti į Kauną 
ir įmūryti į Istorinio muzie- 

f jaus sieną.

K. Požėla buvo vienas įžy
mių, talentingų ir atsidavu-

- siu Lietuvos darbo žmonių
* vadovų. Nujausdama sau 

pavojų, buržuazija pasiskubi
no kovotoją pašalinti iš- ke
lio, jam dar pilnai nepražy
do s.

į Kovotojo-didvyrio K. Požė- 
„ los vardas visuomet aukso 

raidėmis žėrės Lietuvos istori- j 
jos puslapiuose.

Beje, šiuo metu K. Požė
los sūnus, Juras Požėla, Vil
niuje yra vienas įžymiausių 
fizikų - matematikų. D-ras J. 
Požėla už savo mokslinius at
radimus praėjusiais 1-------
buvo premijuotas.

Mane stebino draugo Juro 
sugebėjimas ir pajuokauti, ir 
rimtai pasišnekėti apie viso
kius dalykus.

Ir va, kai šitie žodžiai rašo
mi, Į Vilnių renkasi Lietuvos 
komunistai į savo partijos XV- 
ąjj suvažiavimą, prasidedantį 
kovo 3 dieną Profsąjungų rū
muose.

Lietuvoje komunistų šian
dien kur kas daugiau negu 
buvo 1926 metais, kai Karolis 
Požėla buvo nekaltai fašistų 
pastatytas prie sienos ir su
šaudytas.

Šiandien Lietuvos Komunis
tų Partija turi arti 100,000 
narių!

O partijos padėjėjų — Lie
tuvos Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos narių — esama apie 
250,000!

Spėju, jog Karolis Požėla 
pačiomis saulėČiausiomis die
nomis negalvojo, jog praėjus 
40 metų po jo mirties, tokie 
stebuklai atsitiks.

Atsitiko!. .
Pasaulis eina pirmyn ir ga

na. O su juo, žinoma, sep
tynmyliais žingsniais žygiuoja 
pirmyn ir mūsų tauta, davu
si tokių didvyrių, kaip Ka
rolis Požėla!

atliko 175,-! tos su kita. Ar Veneroje i zicijos, kurios' rėmė taikos! Washingtonas. —JAV su
keli yra kokia gyvybė, tai bus I reikalus. įteikė Pietų Korėjai 840,000

Užtenka paihinėti tiktai imilitarinių uniformų ir tiek 
i Alžyrą ir generolų įsigalė-i porų batų.
I įima Indonezijoje, Irako ir j yra pasiuntus 
! Sirijos valdžių 
i suokalbius prieš Nasserio i Vietname.

i Ruošiasi labai 
ilgam karui

Saigonas. — Vis daugiau 
įjungt. Valstijų transpor
tų atplaukia į Pietų Vietna
mą su 
ginklais, ir amunicija.

Jungtinių Valstijų milita- 
ristai sako, kad karas Pietų 
Vietname gali užsitęsti dar 
nuo trijų iki septynerių me
tų-

Jo tęsimui eina platus 
prisirengimas, T i nkamose 
įlankose JAV įrengia nau-jgam? 
jas prieplaukas, sausumoje i Laikraštis rašo, 
stato ginklams, amunicijai i vien Ispanijoje dingo JAV i eriš prie 

branduolinė bomba, bet yra ; kelio, 
dingusių netoli Goldsboro 
N. C., taipgi iškritusių 
lėktuvu i okeanus, v v

Pavojus iš pamestu 
JAV atomų bombų

New Yorkas. — Kovo 1 ' 
diena dienraštis “New 
York Post” pateikė redak- 

armijos daliniais, eini apie žmonijai pavojų iš 
Jungtinių Valstijų pamestų 
atominiu bombų.

Dienraštis rašo, kad JAV 
militaristai tvirtina, būk 
bombos taip užtaisytos, 
kad jos, nukritusios, negali 
susprogti. Bet 
stato klausimą:

Mat, P. Korėia 
virš 20,000 

nuvertimą, į kareiviu kariauti P i e t ų

Apie naujus įvykius
Jakarta.

ir kitiems reikmenims 
dėlius. '

san

Maliarija guldo 
karius Vietname

Į Washingtonas. — Naujas 
I yra JAV militarinių jėgų 
Pietų Vietname priešas, tai 
maliarija. Serga apie 4,000 
marininkii ir pėstininkų

Maliarijos ligą platina 
metais ! ^am ^kri uodai. Nuo jų 

i įkandimo apsisaugoti 
džiunglėse tiesiog negali
ma. Kareivius skiepija, bet 
ir tas neapsaugoja. Sergan
ti labai kankina karštis, 
kuris būna virš 120 laips
nių.

Washingtonas. — Senato
rius J. W. Fulbright, pirmi
ninkas Senatinio komiteto 
užsienio reikalais, sako, 
kad jeigu Jungtinės Valsti
jos tartųsi su Kinija, pada
rytų su ja taikos reikalais 
sutartį, tai tas suteiktų tai
ką Pietryčių Azijai.

Rašiau “Laisvėje,” jog ka
ro metu naciai, okupavę 
Minską, žiauriai nužudė Juo
zą Sukj.

Pijus Grigaitis “Naujieno
se” rašo, būk už tai “žymia 
dalim yra kalta komunistų 
valdžia...” Vadinasi, ne na
ciai, kurie nužudė, o komunis
tai, kuriuos naciai žudė, yra 
kalti dėl J. Šukio baisios mir
ties.

Taip samprotauja menševi
kų Stuk orius.

Kadaise vienas anglų dra
maturgas rašė:

Nė pats šėtonas
neištartų žodžio, 

Šlykštesnio mano klausai...
Ir jis vis dar moko pa

saulį. Ir jis vis dar nuduoda 
marksistą—tas, visiškai suge
dęs sutvėrimas, politiškai pra- 
siradęs “veiksnių” krumple- 
lis.

i vaibiy u c s su
! kad nesikištų į Ganos
i daus reikalus. Jie sako: Sakoma, kad jie ketina
I “Leiskite mums patiems sa- 1 lai k y t i s neprisijungimo 
; vo reikalus tvarkyti”. ; (neutrališkos) tarptautinės 

Valdžios galva generolas ; politikos, bet iš elgesio to 
J. A. Amkrahas sako, kad nesimato, 
Nkrumahas buvo “tironas”.

■ Bet jeigu jis grįš į Ganą, 
tai mes jam nieko nedarysi
me, ką jis neturėjo daryti, 

I sako tas generolas.
Nauji valdininkai kaltina 

Nkrumahą, kad jis nesirū-

nes militaristu 
valdžia uždraudė Tarybų 

i Sąjungos Aerofloto civili- 
I niams lėktuvams skrajoti į 
j Ganą. Jie kaltina, kad Nkru- 
: mahas TSRS lėktuvu iš
skrido iš Ganos.

Pekinas. — Grriždamas 
I iš Šiaurės Vietnamo Ganos 
l prezidentas Nkrumahas čia 
! vėl buvo sustojęs. Jis sakė, 
kad grįžta į Ganą.

Maskva. — Kovo 1 dieną 
iš Kinijos atskrido Nkru
mahas. Aerodrome jį pasi
tiko TSRS Užsienio minist
ras Gromyko.

Akrą. — Kovo 1 diena 
! Ganos militaristai įsakė Ta- 

A ' rybų Sąjungos technikams 
iir patarėjams, kuriu su šei- 
j momis buvo apie 1,000 žmo- 

’ ; niu, tuojau išvažiuoti.
t •_! Du Tar. Sąjungos “Iliu- 

šin-18” dideli lėktuvai jau 
dalį tarybinių žmonių išve- 

Ižė. o kitus skubiai kiti iš- 
įveš. Yra davinių, kad kele
tas tarybinių patarėjų bus 

! žuvę,
Tarybų Sąjunga Nkru- 

i maho vadovaujamai Ganai 
suteikė už $90.000.000 eko
nominės ir technikinės pa
galbos. Vadovystėje TSRS 
specialistu Ganoje buvo 
įrengta 3.0 industrinių ir 
kultūriniu imonių. Už taip 
didelę TSRS pagalba mili
taristai piktu atsimoka.

Sakoma, kad jie greitai 
išvarys ir kitų socialistinių 
valstybių ekonominius pa
tarėjus. Ganos militaristai 
svarsto apie nutraukimą di
plomatinių ryšių su Tarybų 
sąjunga ir Kinija.

Šimtmečių ginčas 
de( Gibraltaro

Londonas. —Ispanija 
j kalauja, kad Anglija 
! grąžintų Gibraltaro tvirtu- 
i ti generolairemia Sukamo. 
' iš sausumos. j

Gibraltaro tvirtuma yra 
| Ispanijos sausumoje, prie 
i Gibraltaro perlajos. Angli-. 
ja ją pagrobė 1704 metais, I

rei- 
jai

Jakarta. — Indonezijos puolė komunistus. Jis už- 
prezidentas Sukamo kalbė- Į draudė demonstracijas, 
jo per radiją. Jis sakė, kad 
Indonezija nesitrauks nuo 
kairiųjų kelio, vedančio į 
socializmą, nes jis tik vie-

Per tą pat radiją buvo ci
. tuojama ganerolo Nasutio- 0 Ispanija kelis kartus be- ' 

no kalba, kurioje jis ragino kariaudama negalėjo atsi-

i Jis sakė, kad Indonezija 
kad ne * tuojau susitvarkys ir su- 

‘ : savo originalio

lakraštis
Kaip il-

is

“TAISYS” O.A.S. 
TAISYKLES

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos darbuojasi 
sušaukti Amerikos valsty
bių sąjungos konferenciją 
ir pataisyti taisykles.

Sako, kad to reikalauja 
Kuboje gyvavimas liaudies 
respublikos ir kritika JAV 
intervencijos į Dominiką. 
Reiškia, nori 1948 metų tai
sykles pritaikyti dabartinei 
JAV politikai.

LIAUDIEČIAI APŠAUDĖ 
SAIGONO UPĖJE LAIVĄ

Saigonas. — 22 mylios 
nuo Saigono miesto Saigo- 
no upėje liaudiečiai apšau
dė laivą “Lorindą”. Nuo jū
ros iki Saigono prieplaukos 
laivai plaukia Saigono upe 
40 mylių. Upė yra neplati, 
jeigu laivą nuskandintų, 
upę laikinai užblokaduotų.

DAR $4,800,000,000 
KARUI VIETNAME

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Senatas 92 bal
sais prieš 5, ir Atstovų Bu
tas 392 prieš 4 balsus nuta
rė paskirti karo vedimui 
Vietname dar keturis bili
jonus ir aštuonis šimtus mi
lijonų dolerių.

! Budapeštas. — Pabaigoje 
vasario buvo taip šilta, kaip 
birželio mėnesį.

Bari. — Albanijos kraštų 
apsaugos laivas suėmė šešis 
Italijos žvejų laivus, kurie 
žvejojo Albanijos vandeny
se.

no kalba, kurioje jis ragino kariaudama negalėjo

jos didžiojo vado, bet diplo
matai mano, kad tai anks
čiau pasakyta kalba.

Vienok ir užsienio diplo
matai sutinka, kad Sukamo

i kvadratinių mylių plotą, ir , 
i dabar turi 25,000 gyvento

Senovėje anglai iš jos ga- i 
dėjo kontroliuoti Gibraltaro! 
' pertaką, dabar tvirtuma i 

kad netenka tos rolės. Anglija
Jakartoje įvestas apgulos

! stovis. Naktimis draudžia- 
I ma gatvėse pasirodyti. Su- nų diplomatai sako, .
karno nelegalizavo musui- Nasutionas pasislėpė, o ki-j ]au sutlko tartis su Ispam-
monų organizacijos, kuri ti generolai remia Sukamo

Pradėjo sėkmingą kovą prieš j
Afrikos smėlio dykumas

Tripolis.—Romos gadynėj; aukščio, o už 15 metų bus 
Libijoje buvo auginama | tinkami kirsti, nes Afrikoje 
miežiai ir alyvų medžiai. Iš
retinus alyvmedžius ir apy
linkėje miškus, užviešpata
vo smėlio dykuma.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, su kitomis militarinė- 
mis jėgomis, ten buvo che
mikas Tad Les, iš Esso naf
tos kompanijos. Jis paste
bėjo, kad po lietaus smėlio 
paviršius ilgam sukietėja, 
užsideda plutele. Po karo 
jis veikė išradimui chemi
kalų, kuriais būtų galima 
suvaldyti smėlio 
Tas jam pavyko 
naftos su 'kitais 
lais mišinį.

Gavęs Libijos 
bės pagalbą, tais

yra ir labai stoka medžio. 
Panaši padėtis yra Arabiš
kame pusiasalyje, Persijo
je, Afganistane, dalinai Ki
nijoje ir Indijoje.

Tai tik gera pradžia. Jei
gu žmonės pavartotų che
mikalus ir vandens kanali
zaciją, g a 1 ė tų suvaldyti 
smėlio dykumas, pasigamin
ti daugiau maisto, užsiau-1 
ginti medžių, padaryti ma
lonesnį, turtingesnį gyveni
mą.

Mokslininkai yra apskai
čiavę, kad jeigu tiktai pusę 
tų pinigų, kuriuos Jungti
nės Valstijos per metus iš
leidžia militarizmui. pavar- 

vyriausy- totų kovai prieš smėlį Saha- 
chemika- roję, tai ją padarytų tinka- 

lais apiprunkštė kelių šim- ma gyventi. Sahara užima 
tų akrų plotą ir 1961 metais 
pasodino medelius. Iki 1965 
metų pabaigos medeliai už
augo 25 pėdų aukščio ir 6 
colių diametriniai. Medžiu 
šaknys sukabino smėli ir 
užtenkamai sulaikė van
dens, kurio ten lapkričio- 
vasario mėnesiais iškrinta 
apie 12 colių.

1965 metais buvo api- 
prunkšta virš 1,000 akrų 
plotas ir \ pasodinti 18-kos 
colių aukščio medeliai. Per 
metus jie užaugo 6 pėdų

pusnynus, 
sudarant 
chemika-

apie penktadali Afrikos, 
virš 2,000,000 kvadratinių 
mybų\ plotą.

O Ir Jungtinėse Valstijo
se yra vietų, kur žmonės 
buvo priversti palikti savo 
farmas ir bėgti nuo smėlio 
(sand dunes), o jas galima 
sti valdyti.

New Yorkas. — Apie 200 
studentų, daugumoje Du 
Bois klubo narių, pikietavo 
mokyklą, kurioje buvo lai
komas susirinkimas rėmi* 
mui karo Vietname.

KOMUNISTU VADAS 
GAVO PASPORTĄ

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas suteikė pas- 
portą vykimui į užsienį 
JAV Komunistų partijos 
dui Gus Hali.

Gus Hali pareiškė, kad 
jis vyks į visą eilę valsty
bių ir darbuosis taikos rei
kalams.

HUMPHREY DUOS 
SLAPTĄ RAPORTĄ

Washingtonas. — JAV 
viceprezidentas H. H. Hum
phrey, kuris lankėsi Pietų 
Vietname, sutiko slaptame 
posėdyje duoti senatoriams 
raportą.

Raporto reikalavo Sena
tinio komiteto užsienio rei
kalais pirmininkas senato
rius Fulbright.

DAUGIAU MARININKŲ 
Į PIETŲ VIETNAMĄ
Washingtonas. — Gene

rolas L. T. Walt, komandie- 
rius JAV Trečios marinin- 
kų dvizijos, reikalauja, kad 
i Pietų Vietnamą prisiųstų 
dar apie 6,000 marininkų. 
Dabar ju ten jau yra virš 
40,000.

Drąsus senis
New Yorkas. — Bronkso 

miesto dalyje, ant 170th St. 
Edvardas Cherubino užlai
ko brangiadaikčių krautu
vę. Pastaraisiais metais jo 
krautuvę apvogė keturis 
kartus.

Pereitą savaitgali ir vėl 
trys jaunuoliai padarė už
puolimą. Bet šį kartą Che
rubino, kuris yra 73 metų 
amžiaus, nusprendė: Ar jie 
mane, ar aš juos.

Jis vieną plėšiką M. Poli- 
tę, 18 m., vietoje nušovė, 
F. Hummaną, 17 metų, pa
šovė. o trečią D. Leathą pri
vertė pasiduoti.

1

Washingtonas.—Du JAV 
besilavinantys astronautai, 
karininkai, E. M. See ir.C. 
A. Bassett žuvo lėktuvo ne
laimėje.

New Yorkas. — Kovo 1 
dieną New Yorke ir apylin
kėje protarpiais vėjas buvo 
75 mylių per valandą. Iš
vartė medžių, du žmones plhukė ant seklumos 2 my- 
užmušė ir kelis sužeidė. lios nuo Rockaway.

New Yorkas. — Japoni
jos laivas “Avajisan Ma
ru”, 10,600 tonu įtalpos, už-
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PAMINKLAS
IX-AJAME FORTE

Spauda praneša, kad Lie
tuvoje tapo įkurtas platus 
Komitetas, kurio uždavinys 
bus “galutinai sutvarkyti 
Kauno IX forto teritoriją

J. Petronis

Naujausi tyrinėjimai apie K. Donelaitį f
rius Francas Tecneris, gyi \ 
venęs 1863-1919 metais, di-| \ 
džiąją dalį Tolminkiemio \ 
archyvo 1896 -1914 m. pa
skelbė moksliniuose vokieA/ 
čių žurnaluose. Antrojo pa
saulinio karo metu visas 
Donelaičio archyvas žuvo ir 
teliko tai, ką paskelbė F. 
Tecneris. Bet čia vokiški 
leidiniai, kuriuose ši me* 
džiaga buvo paskelbta, jau 
seniai tapo bibliografinėmis 
retenybėmis, plat e s n i e m s 
skaitytojų sluoksniams ne
prieinami, o nemokantiems 
vokiečių kalbos ir nepaskai
tomi. Aptariamame “Lite
ratūros ir kalbos” tome Do
nelaičio archyviniai doku
mentai pateikiami išversti į 
lietuvių kalbą, aprūpinti 
gausiais komentarais, greta 
spausdinant ir vokiškuosius ; 
tekstus. Visą šią medžiagą' 
paruošė Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto moks-

I liniai darbuotojai K. Dovei- > 
ka-ir A. Jovaišas.

Į vieną vietą surinktas ir

GYVENIMAS
VISUR SUNKĖJA

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” skaitome:

Ontarijos iždo ministras J. 
Allan praėjusią savaitę įteikė 
Ontarijos parlamentui biudže- 

~>n- 
tarijos vyriausybė uždėjo ant 
provincijios gyventojų $195, 

naujų taksų.

ir įamžinti revoliucinės ko- kurio matome jog O
1.................... .... v tamos vvriansvbe uzdeio avos dalyvių bei fašizmo au-

zji Z% i ** • 1 * j i ' * ’ XXX X J X V/ .73$ 501 kų atminimą, atsižvelgiant 00() 000 naštą
į į respublikos visuomeninių Kiekvienam asmeniui pripuo-

komunis- 
komunistu v

pareikšda-

JAV komunistai siekiasi 
masinės partijos

PRIEŠ APIE ŠEŠIOLIKA metų mūsų šalyje politi
nė padangė pradėjo labai temti. JAV buvo įvelta į karą 
Korėjoje, o JAV Kongrese visokie desperatai ir ragan- 
gaudžiai pradėjo kryžiaus karą prieš amerikinius komu
nistus.

Atsirado kongresmanų ir senatorių, pasiryžusių 
“sunaikinti komunistinį judėjimą”. Kongrese jie pateikė 
sumanymus biliui, kuris, jie galvojo, apsaugosiąs kapi
talizmą ir užtikrinsiąs jam ilgiausius metus gyvuoti be 
jokių kliūčių kelyje.

Šalyje kėlė galvą makartizmas—amerikinis fašiz
mas. Dauguma senatorių ir kongresmanų “pametė gal
vas” ir pasidavė makartistinių gaivalų įtakai. Jie sumis- 
lijo įstatymui projektą (bilių), kuriuo tikėjosi būsiąs ka
pitalizmas apsaugotas visiems laikams. Jie sugalvojo 
“1950 metų šalies apsaugojimo įstatymą”, kurį žmonės-- 
vadino McCarrano įstatymu dėl to, kad siauraprotis ir 
piktas senatorius McCarranas iš Nevada valstijos bu
vo vyriausias to įstatymo sumanytojas ir “populiarinto
jas”.

Įstatymas, trumpai suėmus, buvo toks: JAV Komu
nistų partija turinti registruotis kaip svetimos valsty
bės agentūra. Kiekvienas komunistas - partijos narys 
taip pat turįs registruotis ir būti valdžios kontrolėje. 
Kiekviena pažangesnė organizacija turi registruotis 
kaip komunistams pritarėja. Valstybės departamentas 
neprivalo duoti pasų į užsienį išvykti jokiam 
tui: ne tik, beje, komunistui, o nei jokiam 
pritarėjui.

Prezidentas Trumanas tą bilių vetavo,
mas, kad jis nesąs konstitucinis ir kad jokiu būdu jo ne
galima bus gyveniman įvvykdyti. Tačiau kongresmanų 
ir senatorių dauguma buvo taip užsukta makartistines 
propagandos, kad jie tą bilių dviem trečdaliais balsų pra
varė ir jis tapo įstatymu.

— 0 —
AR REIKIA SAKYTI, jog visa tai neigiamaLpavei- 

kė į JAV Komunistų partijos veiklą, jos gyvavimą^ Par
tija iš tikrųjų buvo pavaryta pogrindin. Ji veikė pusiau 
legališkai. Bet ji nepasidavė,—ji kovojo. Nežiūrint, kad 
daugelis jos veikėjų buvo sukišta į kalėjimus; nežiūrint 
į tai, kad kitiems kasdien kalėjimas grūmojo, partija ne
nuleido rankų. Ėjo į valdinius teismus, šaukė masinius 
mitingus - konferencijas,—ragino liaudį masiškai kovoti 
už to visai Amerikos liaudžiai pražūtingo įstatymo at
šaukimą.

Partija ir visi jai pritariantieji žmonės skelbė ir 
skelbė, jog ateis diena, kada ir vėl marksistinė - lenininė 
organizacija atsistos prieš Amerikos darbo žmones ir 
pasakys: laimėjome!

— 0 —
NA, ARGI NESIPILDO tai, kas buvo pranašauta? 

Taip! Visa eilė tų varžtų, kuriuos McCarrano įstatymas 
turėjo, tapo Aukščiausiojo šalies teismo atmesti, kaip 
nekonstituciniai.

Tiesa, dar pasiliko kai kurie įstatymo likučiai—kai 
kurie dar yra teismuose, bet jaučiama, jog tai bus at
mesta, pripažinta nekonstituciniais.

Ir štai JAV Komunistų partijos veikėjas Gus Hali, 
susišaukęs spaudos konferenciją, praneša, kad partija 
šaukia didžiulį savo suvažiavimą, kuris įvyks š. m. birže
lio 22—26 dd. Suvažiavime bus priimta nauja Partijos

organizacijų pageidavi- 
1 mus.”

Visa* tai, beje, bus atlik
ta visuomeninėmis lėšomis, 
o ne valstybinėmis. Bus at- 

i sikreipta į visuomenę, kad 
i ji sudėtų reikiamas sumas 
visam reikalui. Į Komite- 

! tą įeina daug įžymių veikė-

DAUG ŽYDŲ 
MOKSLININKŲ

Žydų laikraštis “Morning 
Freiheit” (išeidrhėja Niu
jorko mieste) praneša apie 
žydus mokslininkus Tarybų 
Sąjungoje. Laikraštis ci
tuoja Tarybų Sąjungoje iš
ėjusį statistinį metraštį (už 
1965 metus), kuriame apie 
mokslinius darbuotojus, pa-, našlė ar 
gal jų tautinę kilmę, šitaip 
pasako:

Rusų mokslinių darbuoto
jų Tarybų Sąjungoje 196 5 
metais buvo 612,000, ukrai
niečių — 65,000, žydų—51,- 
000. Kitų tautybių po ma
žiau.

Kaip matome, žydai uži
ma trečią mokslo darbuoto
jų gretose vietą. O tuo pa
čiu kartu Amerikoje tūli 
atžagareiviai kaip už liežu
vio kariami rėkia, būk 
rybų Sąjungoje žydai 
persekiojami.

Ta- 
esą

la apie $30.00 naujų taksų.
Pirkdami prekes turėsime 

mokėti ne 3 procentus, bet 5 
taip vadinamų “sales” taksų. 
Pakeliami “sales” taksai ant 
gazolino, cigaretų, svaigalų, 
namų, telefono, daugelio kitų. 
Palieka neliesti tiktai maistas, 
vaikų drabužiai, vaistai.

Perkant automobilį 
mokėti daugiau taksų 
$40 iki $60.

Bet korporacijos palieka
mos nepaliestos. Allan aiški
na, kad jų taksai nekeliami 
todėl, kad jos neišsigąstų ir 
nepasitrauktų iš provincijos.

i Biedni darbo žmonės, aišku, 
negalės pabėgti, nors ir antrą 
kailį jiems lups.

Nauji taksai bus pradėti im
ti balandžio 1 dieną.

Palengvinimą gaus
Į turtingieji. Turtingam ----- - #

r našlys bus laisvi nuo ! autografais 
palikto turto taksų nuo $60,- i 
000 iki $75,000. Neturtingieji > 
nepalieka tokių turtų.

MOKSLININKAS 
PASAKOJA APIE MUS

“Tėvynės Balsas” (š. 
num. 7 rašo:

Tris mėnesius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose viešėjo 
pasaulinio garso lietuvių ma
tematikas, Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo univer
siteto rektorius, profesorius 
daktaras Jonas Kubilius. Ne
seniai jis grįžo į Vilnių. Ta 
proga Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetas surengė 
su juo susitikimą.

Gausiai susirinkusiems mi
nėtų įstaigų darbuotojams, o 
taip pat “Tėvynės balso,” Vil
niaus radijo žurn a 1 i s t a m s 
prof. dr. J. Kubilius įdomiai 
papasakojo apie savo viešna
gę keliuose Jungtinių Ameri
kos Valstijų universitetuose, 
kur jis skaitė mokslinius pra
nešimus, susitiko su daugeliu 
savo kolegų, dirbo mokslinį 
darbą.

Labai 
Kubilius 
įspūdžius
tuviška išeivija.

m.

plačiai prof. dr. J. 
kalbėjo apie savo 
iš susitikimų su lie-

reiks
nuo

Prieš pat Naujuosius Me
tus leidykla “Vaga” Vilniu
je išleido Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto seriji
nio leidinio “Literatūra ir 
kalba” VII tomą, skirtą pa
saulietinės lietuvių literatū
ros pradininkui Kristijonui 
Donelaičiui. Šios stambios 
knygos, turinčios 550 pusla- 
ių, pagrindą sudaro Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
jos mokslinėje konferenci
joje, įvykusioje 1964 m. sau
sio 16-17 d. ryšium su Do
nelaičio 250-ųjų gimimo me
tinių sukaktimi, skaityti 
pranešimai. Šie pranešimai, 
ruošiant juos spaudai, buvo 
atitinkamai praplėsti, pare
daguoti, papildyti. Kartu su 
jais šiame “Literatūros ir 
kalbos” tome išspausdinti 
keli studijiniai straipsniai, 
specialiai parašyti Donelai
čio tematika. Be to, knygo
je skelbiamas didelis pluoš
tas Donelaitį liečiančios ar
chyvinės medžiagos. Leidi
nys iliustruotas senoviniais

tiktai' Paveikslais, senųjų raštų 
mirus, j n u o t r aukomis, Donelaičio 

! ani-noTtifnis, žemėlapiais.
Knyga pradedama K. 

- - Korsako straipsniu “Ak
tualieji donelaitikos uždavi- 

! niai.” Autorius nurodo, ka, 
1 tyrinėjant Donelaičio gyve-1 siaiškinti, kaip Donelaičio ' K. Doveika, — prieš mūsų 
i nimą ir kūrybą, yra pada-i poemą sutiko' įžymiausieji į akis iškyla ne blyškus, ro~*

Vii-irę ankstesniųjų laikotarpių Į Europos rašytojai, įvertinti I mus, nuolankus protestantų A 
j tyrinėtojai (L. Rėza, A. | Donelaičio literatūrinį pali-i kunigas, o turtingos dva-

> ? kimą . mo 1 a 1^ i n e s etines i sios ir gilaus proto tauri as- <
A. Aleksandrovas, L. Pasar- minties požiūriu, kad poetas menybė. Tai žmogus, ku- 
gė, F. Tecneris) ir kas bu-; taptų kuo suprantamesnis pinas kūrybinės energijos ir

GRĮŽUSIEJI 
PASAKOJA

Vas. 22 d. dienraštis 
Hiaus “Tiesa” rašo:

NT v- . .. , ... i Šleicheris,Nemaža laiko sekmadienio i 
televizijos programoje buvo i 
paskirta žiūrovų susitikimui 
su lietuviais, kurie pastarai
siais metais sugrįžo j tėvų že
mę iš Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus ir JAV.

Kaip pasakojo ryšių su tau
tiečiais užsienyje komiteto 
pirmininkas, generolas Vladas 
Karvelis, svetur dabar gyvena 
apie 800 tūkstančių lietuvių, 
vieni jų išvyko į užsienį duo
nos ir laimės ieškoti dar cariz
mo laikais, kiti — buržuazijos 
valdymo metais, dalį į tolimus 
kraštus nubloškė antrojo pa
saulinio kaxp audros. Tarybų 
Lietuva motiniškai sutinka 
kiekvieną grįžusį į tėvų žemę.

Apie tai kalbėjo laidoje da
lyvavusi buvusi pažangaus 
Urugvajaus lietuvių laikraščio 
“Darbas” redaktorių Renė 
Diktoraitė, iš Brazilijos grįžęs 
Linas Valbasys, iš JAV—eko
nomistas Drąsutis, Šova, rašy
tojas Albinas Morkus ir kiti.

Laidos svečiai labai nuošir
džiai dalijosi savo prisimini
mais apie metus, prabėgusius 
toli nuo Tėvynės. Visi jie šian
dien aktyviai dirba, 
šviesų gyvenimą tėvų

Laidos “Grįžom į 
grįžom pas savus. . .” 
—E. Buidovas ir L Muldaris, 
režisierius — V. Alekanvičius.

Programoje buvo rašoma, 
kad ši laida skiriama jauni
mui. Tačiau ją su dideliu ma
lonumu žiūrėjo ir jaunas, ir 
senas.

programa. Šių metų rudeniniuose rinkimuose kai kur 
Partija statys savo kandidatus į Kongresą bei kitas 
svarbias vietas. Partija pradėjo augti nariais; partija ža
da, sako Gus Hali, tapti masine amerikine politine parti
ja. Ji nori apjungti visus kairiajame fronte esančius ele
mentus; ji siekiasi įtraukti visas geriausias kovotojų ei
les į savo gretas.

Gus Hali buvo pakviestas pareikšti savo nuomonę 
per radiją ir per televiziją. Jis kviečiamas į koledžius ir 
i universitetus, kad supažindintų studentus su JAV ko
munistų pozicija.

Ir mums rodosi, kad JAV Komunistų partija išgy
veno pačius sunkiausius laikus, ir dabar ji rimtai siekia
si tapti masine organizacija. Gus Hali sako:

“Mes stojame už naują masinę politinę partiją. Esa
me įsitikinę, jog tokia partija atsiras. Iš tikrųjų, mes 
matome ją besiformuojančią visokiomis politinių veiks
mų formomis. Tačiau mes nemanome, kad jėgos, kurios 
pagimdys tokią partiją, yra jau pilnai pasiruošusios stei
giamajam suvažiavimui.”

Jau ne vienas įžymus marksistas yra sakęs: Jungti
nėse Valstijose yra tvirčiausias imperialistinis kapita
lizmas J todėl ir revoliuciniam darbininkų judėjimui čia 
nelengva “atsistoti ant kojų”.

kritikai. Tokį požiūrį pa
staraisiais metais skleidžia 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Vakarų Vokietijoje 
ir kituose kraštuose lietu
vių nacionalistiniai ir kleri
kaliniai ideologai (M. Bir
žiška, J. Grinius, J. Ambra- 
zevičius-Brazaitis, S. Yla ir 
kt.). Straipsnio autorius, 
moksliškai argumentuoda
mas, parodo jų nepagrįstas 
pastangas sumenkinti giliai 
liaudišką Donelaičio kūry
bos pobūdį, jo kūrybos pa
žangiąją reikšmę, užtempti 
poetą ant religinės ideologi
jos kurpalio. K. Korsakas 
tvirtai gina tradicinį požiū
rį į Donelaitį, kaip į stam
biausi? 'Aoetą realistą, toli 
pranokusį savo meto litera
tūrą, pakėlusį savo galingą 
poetinį balsą prieš baudžia
vinį išnaudojimą, už socia
lines ir nacionalines Rytų 
Prūsijos lietuvių teises.

Straipsnio pabaigoje tary
binei donelaitikai iškeliama 
eilė aktualių uždavinių, kaip __ _ __ _c
antai, nušviesti Donelaičio naujai paskelbtas Donelai- 
tradicijų reikšmę grožinės čio archyvas turės didelės 
lietuvių literatūros raidai, reikšmės tolesniems poetolietuvių literatūros ] 
platesniais gretinimais su
sieti Donelaičio “Metus” su

gyvenimo ir kūrybos tyrinė
jimams. “Iš tos archyvinės-

kitų tVutų stambia u s i a i s dokumentinės medžiagos, — 
epinės poezijos kūriniais,, iš-i sako įvadiniame straipsnyje i A'. I r i 4-1 I r i I 1 I o i n i z-\ ’ T X T”\ *zl/ * v

vo padaryta buržuazijos 1 dabartiniam skaitytojui.
valdymo metais. Pasirodo, 
kad buržuaziniai istoriogra-Į 
fai į donelaitiką mažai ką!
teįnešė nauja,, daug ką ne- j nįų nagrinėjama Donelaičio nuoširdžiai mylėti
teisingai nušvietė, netgi su
painiojo, daug ko nepadarė, 
nors galėjo padaryti. Išsa
miai ir visapusiškai Done
laičio gyvenimas ir kūryba

kuriant 
žemėje.
Tėvynę, 
autoriai

protinės veiklos, staigus ir 
j nekantrus, tiesus ir drąsus, 
j jaučiąs savo asmens vertę 

Eilėje kitų leidinio straips-j ir ginąs savo garbę, mokąs 
i ir aist- 

gyvenamojo meto visuome- ringai neapkęsti, aštria iro- 
ninė, kultūrinė ir literatūri- nija • t r i u s k i n t i priešą ir 
nė aplinka, poeto literatūri- švelniu žodžiu prašnekti f > 
nio palikimo probleminiai | draugą.” 
klausimai, išryškinami nau-

Kiti straipsniai

imta tyrinėti tik tarybinės i jį poeto asmenybes bruožai, 
santvarkos Lietuvoje me-! j Jurginis savo straipsnyje 
t.--- ------ j --- -- c-- d ----- filiui
tyje. atliko tokie lietuvių is-1 rįjOs šaltinį, A. Vyšniaus- 
torijos tyrinėtojai, kaip V. i kaitė iškelia lietuviu mate- 

rf • T-X a • TT • I
Halinės kultūros atspin
džius Donelaičio poemoje. 
Z Šlaviūnas tyrinėja poeto 
ryšius su tautosaka ir mu
zika.

“Literatūros ir kalbos”
VII tomas — tai dar vienas f

v j ‘J , U I 11110 Oct V V L1 U1 ĮJul 1J J U _ . . v , • • | . • •

tais. Didelį darbą šioje sri-. gilinasi į “Metus,” kaip isto- faktas, aiškiai bylojantis,

Mykolaitis - Putinas, L. Gi- I 
neitis, J. Kabelka, K. Dovei
ka, M. Ročka ir kt. Jie pla
čiai nušvietė poeto gyveni
mo kelią, poeto kūrybos me
ninį savitumą, liaudiškumą, 
kalbą, eilėdarą, kūrybinį 
metodą, “Metu” realizmą 
XVIII a. Europos literatū
ros fone. Ir vis dėlto, K. 
Korsako manymu, donelai- 
tika dar laukia naujų ty
rinėjimų, gilaus kai kurių 
klausimų, kaip, pavyzdžiui, 
Donelaičio kūrybinio meto
do santykis su klasicizmu, 
sprendimo.

Straipsnyje daug vietos 
skiriama tendencingo, iš- 

I kreipto požiūrio į Donelaitį

kiek daug Tarybų Lietuvoje 
skiriama dėmesio Kristijo- ' 
nui Donelaičiui. Ši knyga 

| dar byloja ir tai, kad Done
laitis, ir atšventus jo 250-r 
uju gimimo metinių sukak- 

zika. Pažymėtina, kad Do-|^’ neblėsta iš lietuvių tau- 
nelaičio ryšių su muzikai dėmesio. Ši knyga-—vei - 
klausimas lietuvių literatu- amžius tvenantis
ros istoriografijoje paliečia- paminklas, kui į poetui su
mas iš viso pirma karta. A.; kure Tarybų Lietuvos i o- 
Endrmas gana smulkiai nu
šviečia Tolminkiemio para
pijos, kurioje Donelaitis 
praleido didžiąją savo gyve
nimo dalį, istorinę praeitį. 
H. Zabulis lygina Donelai
čio “Metus” su antikinių 
poetų Virgilijaus ir Hesio- 
do dialektinėmis poemomis, 
o K. Nastopka atskleidžia 
Donelaičio kūrybos ryšius 
su latvių literatūra. Pora

tingas, amžius tveriantis

logai ir istorikai.
Vilnius

Amazonė - didžiulė
P. Amerikoje upė

Peru respublikoje prasi
deda Amazonės upė, kuri 
daugiausiai teka per Brazi
liją. Tai apie 4,000 mylių il-

Stelmužės tarybinio ūkio ančių fermoje vasarą.

I

straipsnių yra skirta Done
laičio kūrinių
kams. Kituose straipsniuo
se aptariami Donelaičio raš
tų redagavimo bei leidimo 
praktika, vertimai i kitas 
kalbas, Donelaitį liečiantys 
archyviniai rankraščiai.

Didelę knygos dalį užima 
archyvinė medžiaga, kurią 
sudaro Donelaičio užrašai, 
įrašai, padaryti jo vestose 
tarnybinėse knygose, jo ra
šyti oficialūs raštai, o taip 
pat kai kurie kitų asmenų 
dokumentai, susiję su tais 
raštais. Tolminkiemio baž- 
nvčios tarnybines knygas ir I 
visus oficialius raštus Do
nelaitis rašė, kaip tuomet 
Rytų Prūsijos lietuviškojo
je provincijoje buvo įpras
ta, vokiečių kalba. Uolus 
Donelaičio tyrinėtojas, Leip
cigo universiteto profeso-

kalbos daly
gio, labai vandeninga upė, 
į kurią įteka šimtai upių ir 
upelių. Amazonės baseinas 
yra virš 2,500,000 kvadrati
nių mylių. Per 2,500 mylių 
ilgio Amazonė tink a m a 
laivams plaukioti.

Jos baseino plote yra la
bai daug miškų, kur veisia- 
si daug ir įvairių žuvų. 
Aukštupyje dar gyvena in
dėnų, kurie nepažįsta civili
zacijos.

Amazonės upė tik per 
vieną sekundę į okeaną iš
neša tarp 4,000,000 ir 5,000,- 
000 kubiškų pėdų vandens.

Kairas. — Tarybų Sąjun
ga sutiko pagalbėti Egiptui 
įrengti naftos pompavimo 
įrengimus.
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Rojus Mizara

Senajame Kauner Suvalkijoje
Praėjusią vasarą Kaune 

teko būti keliais atvejais. Ir 
kiekvieną kartą atsistojęs 
Laisvės alėjoje, žmogus, be
sidairydamas, gauni naujų 
minčių, kurios tarytum 
trykštų iš senų miesto pa
statų, tiek daug mačiusių.

Mūsų tautos istorijoje pa-■. x .• ri G . , . J J. ?. Gyvavo eile talentu, sinks du miestai, vaidinei J ,
’ ‘ | I <• noplčn uit Lrnvnndideli vaidmenį respublikos , 

gyvenime: Vilnius ir' Kau-į 
nas. šiuo metu buvo di- : 
džiausiąs dėmesys nukreipG

vilą gerai asmeniškai paži
nojęs. Tariau ir aš keletą 
žodžių, tarp kitko, primin
damas ir tai, kad Vytautas 
Montvila gimė Amerikoje 
(Čikagoje), kad jis yra di
džiai gerbiamas pažangių
jų Amerikos lietuvių.

Meninėje programoje da-

metais. Kaunas, man ro- i 
Mlosi, buvo truputėlį net pa

mirštas, ypatingai jo toles
nės nuo centro gatvės. Bet 
kauniečiai labai didžiuojasi ' 
savo miestu, ii' jie tau daž
nai sako:

—Kai]) laikinoji sostinė,, 
buržuazijai valdant, Kau-I 
nas buvo ne tik reakcijos į 
tvirtovė, o ir revoliucinio Į _....... .. , ___K.
judėjimo nervų centras, gi-|onierių stovykla, palei Kau
liai pogrindyje paslėptas. Iš ; no jūrą, šiai stovyklai bu- 
čia plaukė į visos respubli-i vo suteiktas V. Montvilos 
kos kraštus nurodymai ir | vardas. Pionieriai, be kit- 
mokvmai, kaip ruošti kad-' ko. sukūrė laužą, prie kurio 
rus, kaip mokyti darbo žmo-i vyko iškilmingi jaunuolių 
nes, kafb jie paskubintų iš-į šokiai ir žaidimai. O man 
sivadavimo valandą. Kaune! vis tebeskambėjo Vytauto 
vyko aštrios darbininkų ko-1 parke deklamuotu V. Mont- 
vos su buržuazija. Čia au-1 vilos eilių posmelis: 
go, mokėsi, grūdinosi revo-' 
bucinės intelektualinės jė-| 
gos — rašytojų, dailininkų, i 
menininkų, kurie šiandien, 
sudaro respublikoje vyrau-! 
jančius kadrus. Kaune, pa
galiau, buvo atkurta tary
binė santvarka — išnaudo
tojiškai santvarkai padary
tas galas.

Kaunas — aukštųjų mo
kyklų ir stambios pramo
nės centras.

Lietuviška buržuazija, “ne- 
priklau s o m y b ė s laikais,” 
sparčiai lobo, bet nieko ne
simokė—ji buvo labai tam
si. žabala, — tai net ir šian
dien, man buvo sakyta, dar i 
yra nemaža pasigailėjimo 
vertu asmenų, kurie nieko 
neišmoko ir nieko nepamir
šo.

Mane, tačiau, stebino toks 
vieno veikėjo pasakymas:

—Imant proporcionaliai, 
pagal gyventojus, Kaune 
šiandien yra daugiau priva
tinių automobiliu negu bet 
kuriame kitame Tarybų Są
jungos mieste.

Pridėti reikėtų, nors tai 
savaime suprantama: sta
tyba Kaune, kaip ir kituo
se Lietuvos miestuose, vyks
ta labai sparčiai. Iškilo iš
tisi didelių puikių namų 
rajonai. Tebeauga, žinoma, 
ir gyventojų skaičius: šiuo 
metu Kaune ju yra apie 
270,000.

Pagerbtas V. Montvila
Su liaudies poetu T. Til

vyčiu atvykome J Kauną 
dalyvauti poeto V. Montvi
los pagerbime, nes sukako 
24 metai, kai naciai poetą 
žiauriai nužudė. Pagerbi
me dalyvavo ir nužudyto
jo duktė Saulė Montvilai- 
tė, Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to Centrinės mokslinės la
boratorijos darbuotoja.

Mitingas su menine pro
grama vyko Vytauto vardo 
parke; čia pat stovi V. 
Montvilai paminklas, sukur
tas skulptoriaus K. Narke
vičiaus.

Kalbas sakė A. Umbrasas, 
B. Kondratavičiūtė, J. Da- 
vidavičius, buvęs spaustu
vininkas (dabar “Laisvės” 
bendradarbis) Pranas Stik
lius. Bet pagrindinę kalbą 
pasakė T. Tilvytis, V. Mont-
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ne viskas: tiesiamas nau
jas, tiesesnis platus kelias— 
autostrada. Kada šis kelias 
bus baigtas, nežinau, bet 
kai jį baigs — Vilnius su 
Kaunu dar labiau suartės.

Sustojanie ties viešbučiu 
“Lietuva,” o mus sutinka, 
be kitų, Ksavera Karosienė, 

. tik ką atvykusi iš Taikos Is parko vykome į Grin-|.................
čiupio gatvelę, prie name- 

| lio, kuriame V. Montvila 
Įgyveno, iš kur jį sužvėrėję 
'fašistai išplėšė ir nužudė. 
! Namelis menkas, ii' prie jo
Į sienos prikalta memoriali-1 j Narkevičiūtė, L. 
.ne lenta, pažymint, kad eia j Kapočius> «Kauno Tiesos„ 

redakcijos nares žurnalis- 
r„ . tės M. Žakavičiūtė, Marija
Tuomet vykome i Devin-, Macijauskienė( gydytoja

tąjį foi tą padėti gelių. ( le- j Tamar!1 Hy/.enhauzen ir kt. 
sa, vėlesnieji duomenys sa- • _T;|i 
ko, jog V. Montvilą fašis- i
tai nužudė ne Devintąją- i ______________________ _____
me forte, o septintajame.) ■ —Aplankysime skulptūros!

Tuomet — į “Bangos” pi-; h* l itražo galeriją, o tuo-1 g^oja nauja Kauno juta., 
met Kauno jūra plauk-Į Ją, gintarines Baltijos jau
sime i Rumšiškes. Išlipsime i nesnę seserį, sukūre žmo- 
“Bebrų Įlankoje.” ir ten pa-Į gaus rankos. Didžiausia 
sidžiaugsime auksine diena,; pagarba tebūnie joms! Vi- 
puikiais gamtos vaizdais.

Taip ir padarėme.
Skulptūros ir vitražo ga

lerijos ekspoziciia — nau- 
i ias dalykas. Kiek čia su- 
' telkta m e n i n i ų gėrybių!

I šalininkų kongreso Helsin-i 
kiuose. Čia pat Belgijos lie- j 
tuvė Smolskytė-Majoros su 
sūneliu, “Laisvės” bendra-Į 
darbis rašytojas A. Lieps-j 
nonis, dailininkė A. Miro-1 

j, J. Narkevičiūtė
gyveno poetas V. Montvila. I 

t T. Tilvytis lentą atidengė

O laisve mylima, brangi!
Tu mūsą kelias naujas, 
Tu mus srove didžia neši, 
širdyse verda kraujas...

Janina sako:

i sas mūsų liaudies gyveni
mas dabar ošia, vilnija, žė
ri tarytum šios jūros sau
lėti vandenys...”

Kauno jūra—ne tik kau
niečių, ne tik visos Lietu
vos, o ir visų dorų lietuvių,

tokią turtingą. Deja, pe.r. nežiūrint, kur jie begyven- 
i trumpa į čia teko būti,. pasididžiavimas! Kauno 
, kad galėčiau smulkiau, ką! 
į mačiau, aprašyti.

Pirmą kartą plaukiu Kau- 
Kiekvienas turistas ar į Kauno jūra. 'Motoras rit- 

svečias, atvykęs į Kauną iš į miškai takf^ traksi, laivelis 
kitos, sakysime, šalies, nie-1 skubiai neria mėlynu van- 
kad nepamirš kauniečius deniu skersai jūrą link 

Rumšiškių. Linksmi drau
gai ir draugės čia provija 
visokius juokelius, o man į 
galvą lenda 
tys.

Atsimenu, 
mačiau šios

svetingumo. O savo suma
numu, taktu, mokėjimu prie 
svečių prieiti, juos įkvėpti 
meile šitam miestui yra Ja
nina Narkevičiūte, Kauno 
miesto majoro pavaduoto
ja. Ir tai sakau ne tik aš,

1 o ir kiti visi, turėję progą 
Kaune paviešėti — net ir

! anglai, net ir prancūzai bei 
| iš kitų šalių svečiai.

Vieną sekmadienio rytą 
skambina A.. Laurinčiukas.

—Ar norite vykti į pikni
ką?—klausia jis.

—Kur? Į kokį?..
—Ten k u r nors netoli 

Kauno. Mūsų sumanioji Ja
nina man sakė, kad, jei 
esate šiandien laisvi, kad 
atvežčiau jus į Kauną, o iš 
ten—visi į pikniką.

A. Laurinčiukas 
“Volgą”: vidutinė 
pasažierių mašina.. 
trise lekiame į Kauną. Al
bertas — puikus vairuoto
jas. Jau ir gyevndamas 
Niujorke jis gerai mokėjo 
“draivinti.”

Iš Vilniaus į Kauna kelias į “čia dabar Salomėjos Ne
geras, asfaltuotas, bet tai' ries poezijos ritmais ban-

visokios min-

1959 metais 
jūros dugną 

dar be vandens lašo. Atsi
menu. kai vanduo pradėjo 
čia iš Nemuno tekėti ir te
kėti. Ir šiandien štai jūra! 
Bet ji kitokia jūra: jos 
vanduo, atneštas Nemunu 
iš Baltarusiios. Merkiu ir

HES, Kauno jūra — ilgų 
metų lietuvių tautos puose
lėto troškimo realizavimas.

Pasiekiame įlanką, kurią 
tūli vadina “Bebrų įlanka.” 
Sutinka mus vietos kolūkie
čiai, Kaišiadorių rajono vei
kėjai. Vaikščiojame po gi
raitę pajūriu, šnekamės, 
džiaugiamės.

Kiek čia aukštai prala- 
vintų kultūriškų jėgų!..

Šeimininkai vaišina mus 
jūros pakraštyje ant van
dens pastatytoje svetainėlė- 
je.

Niekad šio neilgo, bet 
smagaus pikniko su kaunie
čiais ir rumšiškiečiais ne
pamiršiu !

Grįžtame atgal į Kauną 
, susirinku-

įsigijęs

Ir mes

įdaro gėlo vandens milži- C 
niška rezervuarą. Ir štai pas bangiečius, 
jūra! Jos vandenyje ne tik sius apvainikuoti pasiektą 
gali maudytis, plaukioti lai
vais: ištroškęs, jos vandeni 
gali ir gerti, ir juo laistyti 
darželyje gėles, kad jos žy
dėtų ir kvepėtu, ir. jei rei
kia. laukus, kad duotu di
desni derlių. Kauno jūros 
vandeniu gali girdyti ir 
žmogų, ir gyvulius, ir žemę.

Tik prieš anie du mėne
sius poetas E. Mieželaitis 

| palei šitą jūrą kalbėjo: 
a

“Bangos” choras, kurį 
sudaro radijo dirbtuvės 
darbininkai, pripažintas ge
riausiu choru visoje Lietu
voje. Jis—laureatas, 
bangiečiai suruošė, 
mes sakytume, balių
sidžiaugti pergale, ir ta pro
ga pakvietė mus dalyvauti. 
Šeimininkai puikiai mums 
padainavo, o mes nuošir
džiai juos sveikinome.

(Bus daugiau)

Ir čia 
kaip 

— pa-

tlrO
Kaunas. Monumentaliosios skulptūros ir vitražo galerijoje.

WATERBURY, CONN
Vasario 19 d. mirė Vin

cas Adomaitis, gyv. 51 Clo
ver St. Palaidotas vasario 
22 d. be religinių apeigų į 
Lietuvių Laisvas kapines, 
Waterbury, Conn. Laidotu
vių direktorius buvo Victor 
Stankevičius.

Paliko nuliūdime savo 
moterį Mary Adomaitis, sū
nus Edward, William ir 
Arthur, du posūnius, anū
kų ir kitų giminių. Du sū
nūs tarnauja kariuomenėje.

Vincas Adomaitis iš Lie- 
vos atvyko į šią šalį prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ir 
visą taika gyveno šiame 
mieste, dirbdamas dirbtu
vėse įvairius darbus. Pas
kutiniu laiku dirbo Scovill 
Mfg. Co., iš kur išėjo į pen
sininkus prieš anie 3 metus.

Per paskutinius dvejus 
metus Vincas negalėjo ma
tyti, nors bandė gydvtis. 
ėio pas daktarus ir padarė 
jam operaciia ant akiu, bet 
nieko negelbėjo, tik pinigų 
daug išeikvojo, o regėiimo 
neatgavo Buvo narvs Lie
tuviu Piliečiu Politinio klu
bo.. Vincas visa taika prisi
laikė nn‘e progresyviu žmo- 
nin. Priklausė prie Lietuviu 
Literatūros D-ios. Skaitė 
“Laisve” kol akimis matė, o 
kai nebegalėio matvti. tai 
prašė savo moteri. kad jam 
naskaitytu, kas yra rašoma 
“Laisvėje”.

Jis buvo laisvas ir susi
pratę* žmogus, ir visuomet 
lankvdavo mūsų parengi
mus iki jam laikas ir aplin
kybės leido.

San Francisco, Calif.
A (žymėjimas gimtadienio; 

ligoniai
Vasario 20 d. įvyko šauni 

I sueigėlė-pietūs pas B. ir V. 
Sutkus. Tai Benio Sutkaus 
75-kių metų sukakties pro
ga. Sutkaus geroji žmona 
Valė pasisiūlė sumokėti vi
sas sueigos bei pietų sve
čiams lėšas. Be to, dar pri- 
sidėjo “Laisvės” ir “Vii 
nies” vajų užbaiga, kur mū
sų Benis jau keleri metai 
savanoriai būna jų vajinin- 
ku.

Gimtadienio pokylis visa
pusiškai buvo šaunus, Be
nio ilgamečių draugų bei 
pažįstamų susirinko gražus 
skaičius palinkėti, padai
nuoti jam ilgiausių metų ir 
geriausios sveikatos. Nuo 
pokylio visas likęs pelnas, 
paties celebranto pasiūly
mu, eis “Laisvės,” “Vilnies” 

j ir kovotojams už taiką Viet
name paramai.

Į šį malonų pokylį buvo 
otvykę J. ir M. Alvinai iš 
Yucaipos. ir ant nelaimės 
juos pasigavo Kalifornijo
je šiuo taiku siautėjanti in- 
fluenzos epidemija. Alvi- 
nams apsistojus pas A. Nor
kienę, prisiėjo šauktis grei
tosios pagalbos, gydytojo, 
ir abiem gulti į lovą. Atvy- 
kusiems virš 500 mylių pa
linkėti savo ilgamečiam 
draugui geriausios sveika
tos ir dar ilgų metų, tai tik
rai buvo didelis nemalonu
mas. Labai gaila!

Nuo savęs ir kartu vardu 
visų Alvinų draugų bei pa
žįstamųjų reiškiu, kad drau
gams Alvinams pavyktų 
greitai nugalėti nelemtą li
gą. Beje, pokyliui besibai
giant, influenza paguldė i 
lovą ir V. Sutkienę, taipgi 
ir pas ja besisvečiuojančią

je. Jis turėjo širdies smūgį. 
J. Švinkimas buvo nuėjęs 
atlankyti, sakė, ked eina 
geryn, bet dar yra silpnas.

Kada buvo jaunas, jis bu
vo geras aktorius-mėgėjas. 
Kai Vilijos choras statyda
vo scenoje teatrus, jis vi
suomet vaidindavo kokią 
nors svarbesnę rolę, o labai 
gražiai atlikdavo tėvo rolę, i 

Vincas Krasnitskas irgi 
sirginėju. Buvo ligoninė
je, o dabar sugrįžo į na
mus, bet sveikata jo yra 
silpna. Vincas savo jaunys
tės dienas praleisdavo Vili
jos chore. Kadaise chorą 
mokydavo, nes jis moka 
smuiku groti, solo dainuo
davo, vaidindavo ir taip pat 
veikdavo kitose organizaci-. 
jose. Prieš daug metų, kai 
buvo .suorganizuota vaikų Mariją Radienę iš Yucai- 
mokyklėlė, jis juos moky- pos. 
davo dainuoti lietuviškas| 
dainas.

Leoną 
nelaimė, 
žino j an t 
biliumi kita mašina iš užpa
kalio smogė i jo automobilį 
ir sumušė, jį sužeidė leng
vai. Jis yra namie no dakta
ro priežiūra, bet dirbti ne- į 
gali. Jis vra narys Lietuviu ; sun]G padėtis.

Kuzmicką ištiko 
Vasario 19 d. va
jam savo automo-

Piliečių Politinio klubo Ir 
labai draugiškas žmogus, 
su visais gražiai sugyvena.

Linkiu jiems visiems ge
ros sveikatos, kad iie su
stiprėtu ir gėrėtųsi savo 
gyvenimu.

M. Svinkūniene

Vasario 5 d. mirė Agota 
Stankevičienė, 1 a idotuvių 
direktoriaus Victor Stanke- Į 
vičiaus motina. Palaidota 
vasario 8 d., Calvary Ce
metery. Paliko nuliūdime 
sūnų Victor, marčią, anū
kus, pusbrolį ir kitus gimi
nes.

Stankevičienė buvo mūsų 
kaiminka, gyveno 50 High
land Drive — toje pečio je 
gatvėje, kur mes gyvename.

Naujų metų pasitikime ji 
dalyvavo su mumis ir sakė, 
kad ji yra labai patenkinta. 
Ji sakė: kada turėsite kitą 
parengimą, duokite man ži
nią, aš vėl ateisiu. O jau da
bar jos nėra gyvųjų tarpe. 
Mirė labai staiga nuo šir
dies smūgio.

Ilsėkitės ramiai šios ša
lies žemelėje. Reiškiu gilią 
užuojauta likusiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje.

Stanley Valentinas serga, 
randasi St. Mary’s ligonine-

Kregždžių žirklės karpo 
Melsvą dangų,
Rodos, jis nukris tuoj 
Gabalais.
Aš tiesiu rankas —
Ir mano rankos
Dangų rems ir žemės

Susitept neleis.
Aš tiesiu rankas
Virš Pirčiupio 
Ir Osvencimo, 
Virš Mathauzeno, 
Virš mano Panerių.
Kad nekaltas kraujas 
Nebetemdytų žydrynės, 
Aš ja savo rankom 
Pritaikyt turiu.
Sako, kraują
Žemė jau seniai
Sugėrė.
Ar tikrai?
Man patikėt sunku,
Nors matau,
Kaip žydi margos gėlės 
Po kregždučių 
Karpomu dangum. ‘

J. Mockevičiūtė

Influenza Kalifor n i j o j e 
paguldė tūkstančius i lovą. 
Prisiėjo uždaryti mokyklas, 
nes dauguma studentų su
sirgo ir ju mokytojai gulė Į 
lovą nuo ligos. Jau 
žai nuo jos ir mirė.

Kalbant apie ligas 
gonius, prisiminė ir

| mielos Ksaveros Karosienės 
. Jos abu tė

vai Balčiūnai jau seniai 
serga ir jiems reikalinga 
nuolatinė priežiūra. Prie 
to, dar prisidėjo Ksaveros 
vienintelis brolis Bill, kuris 
pereitą rudenį atvyko iš ry
tinių valstijų pas tėvus Ka- 
lifornijon su labai silpna 
sveikata. Jam irgi labai 
reikalinga priežiūra ir pa
galba. Pati Ksavera sakė, 
kad ji dabar einanti visas 
seselės (nursės) pareigas ir 
atliekanti visą savo ir tėvų 
namų ruošą.

Apgailestavo ji. kad liko 
nerašyti jos praeitos vasa
ros kelionės įspūdžiai.

Linkiu Ksaverai ištver
mės, o jos ligoniams greito 
pasveikimo. Gal gi žavingo 
pavasario maloni, skaisti 
saulutė ir gaivinantis vėje
lis pagvvins, sustiprins jos 
mielus ligonius ir sunki jos 
pačios buitis su gražia pa
vasario pradžia žymiai pa
lengvės.

nema-

bei li- 
mūsų

PAGERBĖ ŽDANOVĄ
Maskva. — Vasario 25 d. 

sukako 70 metų nuo gimimo 
Andrejaus Ždanovo. Tary
biniai laikraščiai pagerbė 
jo gimimą. Ždanovas buvo 
veiklus komunistas, o karo 
metu Leningrado gynėjas. 
Jis mirė 1948 metais;



j Mt. ' LAlSVa
i—- -   - - . _ _ j .7 ■■..■••■_■■■ . - - ■ M-IU . - . .-I : ■■• i ■■■ . ......J . . - - I - ri mr.. . —u . T - JL ~ ~ f ..

Penktad., kovo (March) L 1966

Krislai iš Lietuvos Miami, Fla. PHILADELPHIA, PA. Hartford, Conn. Miami Springs, Fia. ,t
Nauji penkmečio 

uždaviniai
Visas pasaulis jau žino 

apie naująjį 1966-1970 me
tų penkmečio planą, kurio 
direktyvas dabar plačiai 
svarsto tarybiniai žmonės. 
Tuo planu siekiama dar la-; 
biau pakelti tarybiniu žmo-L.x. - _ x , . . 
nių gerovę, kultūrą, \oliau | 
plėsti pramonę, žemės ūkį, • 
mokslą, švietimą, meną, j 
Šiandien jau visas pasaulis; 
įsitikinęs tarybinių planųI 
realizmu. Niekas nebedrįs-; 
ta vadinti tų planų neįvyk
doma fantazija, kaip tai bu-iJL?. rvo pirmąjį penkmečio planą1 kltur-
paskelbus.

Naujajame penkmečio pla
ne Tarybų Lietuvoje numa
tyta, be kitų uždavinių,! 
plėsti prie t a i s ų gamybos, • 
elektronikos, radiote c h n i - 
kos ,elektroninę, staklių ga
mybos, o taip pat chemijos, 
maisto, žuvies ir lengvąją 
pramonę.

Bus organizuota 
televizorių ir buitinių šal-Į 
dytuvų gamyba. Numatyta 
pastatyti naują cukraus fab
riką Kėdainnuose, putliųjų' 
verpalų fabriką, dirbtinės! 
minkštosios odos gamyklą, i 
pirmąją Klaipėdos laivų re-' 
monto įmonės eilę žvejybos; 
laivynui remontuoti. Bus' 
užbaigta statyti didžioji i 
Elektrėnų jėgainė, Kėdai- i 
nių chemijos kombinatas, į 
kuro aparatūros gamykla, ĮN' 
medvilnės kombinatas 
trikotažo fabrikas.

trinkų šiurpių pasakojimų 
apie baisias žudynes ties 
Taurage ir Steponių miške, 
ties Rokiškiu. Liudininkais 

| buvo ne tik nužudytųjų gi- 
! minės, bet ir vienas šaudo- 
i masis. Tai buvo Pupienis, 
i kuriam sužeistam pasisekė

; P. Strumskis gyveno Šilutė- 
! je, prisidengęs svetima pa- 
I varde, kol pripuolamai jį su- 
Į tikęs rokiškėnas pažino, 
į Karo nusikaltėliai - žudikai 
teisiami Rusijoje, Ukraino
je, Latvijoje, Lenkijoje, Bel-

O kada.ponai žudikų už
tarėjai iš Toronto bando iš
aukštinti buržuazinės Lie

tuvos teismo ypatybes, rei- 
J<ėtų priminti tokius fak
tus, kaip suvalkiečių vals
tiečių sušaudymus. Nors tei-

Turiu pasakyti širdingai 
didelį AČIŪ draugui R. Mi- 
zarai už pastabą — pagyri
mą ir įvertinimą Krisluose 
Floridos lietuvių už jų darbš
tumą ir visuomeninę veik
lą. Nelengvai atsieina mū
sų Floridos senukams toji 
veikla, reikalaujanti daug 
darbo ir ryžto. Nors mes to 
darbo procese ir pasibaram, 
ir daug netikslumų turime, 
bet visuomeninėje veikloje 
gal sunku to išvengti. Vie
nok, pasibarę, pasibučiuoja
me, viską užmirštame ir vėl 
veikiame.

Va, kovo 6 d. vėlai po pie
tų Literatūros Draugija ren
gia žymiojo mūsų poeto Ju
liaus Janonio • paminėjimą. 
Čia bus ir užkandžių, ir 
prisiminimų apie poeto gy
venimą ir mums lietuviams 
vertę jo didžiai prasmingos. -------------------------... _............. I _ .

siamieji valstiečiai nebuvo kūrybos. Vėliau bus rodo- 
nužudę nė vieno žmogaus, 
smetoniškasis teismas ke-

. _ J turis valst i e č i u s (A. Pet- 
masme, ratlspa, p § a r ]< a uspa< b.

i Pratasevlčių ir K. Narkevi
čių) pasmerkė sušaudyti, o

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimui redaktoriaus drg. 
R. Mizaros raportas yra 
svarbus dokumentas iš pra
ėjusių metų įvykių, ne tik 
pasaulinių, bet ir lietuvių 
judėjimo. Perskaičiau po
rą kartų. Priimtoje rezo
liucijoje pasisakoma kitais 
metais sukelti dešimtį tūks
tančių dolerių laikraščio iš
laikymui. Išrinkimas drg. 
Vinco Čepulio garbės direk
toriumi, buvusio sekreto
riumi per daugelį metų, nu
sako jo nuopelnus mūsų ju
dėjimui. Tai gražus jo pa
gerbimas. Vincą pažįstu se
niai kaip nuoširdų darbuo
toją pažangioje visuomenė
je, dalyvautoją suvažiavi
muose ir tt.. Tai tykus, visų 
jį pažįstančių gerbiamas 
draugas, kelinti metai kan
kinamas ligos.

delphia 1965 metus baigė su 
$8,200,000 nepritekliaus.

Philadelphia Federation 
of Teachers, AFL-CIO, pre
zidentas John A. Ryan sa
ko, kad unija reikalaus $1,- 
000 algų pakėlimo pradi
nėms mokytojoms su pra
džia rudens sezono šiais 
šiais metais.

Prieplaukų darbin i n k a i 
vasario 26 dieną sulaikė 
iškrovimą-prikrovimą laivų 
Philadelphijoje. Prieplaukų 
unijos prezidentas sako, kad 
streikas yra negalus, prie
šingas sutarčiai, ir įsakė 
grįžti į darbą. Matysime, 
ar jo įsakymo darbininkai 
paklausys.

: nukankino dujų kameroje.
Ir Tauragės gimnazistai 

■ per išprovokuotą “sukili- 
i mą” nė vieno žmogaus ne; 
į tik nenužudė, bet ir nepa-' 
, žeidė, o vienuolika jų buvo i 
1 vadi namo j o “teismo” su
šaudyta. O kur keturių ko
munistų, grupės liaudiniu-1 

, _.ų ir daugelio kitų žmonių! 
sušaudymas? Tai darė jū-' 
su vadinamos, “nepriklauso-!

Numatyta padidinti pra-imos” buržuazinės Lietuvos1 
monės produkcijos gamybos i teismai. Rokiškyje stukte-1 
apimti maždaug 1.7 karto,1 Įėjo, o Toronte žirklės at-; 
elektros energijos gamybą ■ siliepė. .. 
1.7 karto, elektros variklių1 
gamybą 4 kartus, audinių! 
2, 5-2, 8 karto ir t. t.

Palyginti su ankstyves
niais planais, pramonės au
gimo tempas kiek sulėtina
mas, daugiau dėmesio ski- .... ..
1‘i^n_t . ^emės^ūkio ^gamybo> yjason (Misikonis).

I širdingą padėką giminėms 
I ir draugams už gėles ir pa- 
’ lydėjimą į kapines.

Afčiū drg. A. J. Pranai
čiui už pasakytas kalbas 
pas graborių ir ant kapinių, 
ačiū grabnešiams, laidotu
vių direktoriui Joe Kava
liauskui už mandagų patar
navimu. Dėkui LLD 10 kuo
pai už gėles ir visiems 
draugams, kurie prisidėjo 
su užuojauta arba patarna
vimu nuliūdimo valandoje.

Tėvelio mylimam laikraš
čiui “Laisvei” aukoju $5. 
Įteikiau drg. Pranaičiui už 
kalbas 
damas 
aukoja

J. Paliukonis

mas trumpas biografinis 
filmas apie poetą J. Janonį. 
Po to bus rodomi kalbiniai 
filmai, g auti iš Lietuvos, 
nušviečianti praeitos vasa
ros istorines šventes, susi
jusias su džiaugsmingu mi
nėjimu Lietuvoje 25-meti- 
nės sukakties nuo įsikūrimo 
tarybinės valdžios.

Daugelis mūsų per pasta-L Lintos valgyklų dai- 
į ruosius keletą metų patys I bininkų lai k i n a i. išvengė 
j asmeniškai aplankėme savois^lel <o bilade p įjoj. Uni- 
I gimtąjį kraštą ir savo aki-! 
i mis matėme ten vykstan- ■ 
I čias pakaitas.
I pastaruoju laikotarpiu 
j p a k a i t o s ž 
i šuoliais pirmyn, kad kas

Policijos komisionierius 
Leary pasitraukė iš savo 
pareigų Philadelphijoje, už
imdamas policijos komisio- 
nieriaus postą New Yorke. 
Ten gaus didesnę algą ir 
atsakomybę. Paskirta ko
misija suradimui Philadel- 
phijai kito komisionieriaus.

Philadelphia Teachers 
Association prašo 
Tarybos apsaugos 
dentų užpuolimų.

Mokyklų 
nuo stu-

ketvirtasK. Zalnieraitis 
mėnesis ligoninėje. Neteko 
kojos. P r aė j tįsią savaitę 
buvo operuotas ant akių. 
Gaila gero draugo, gaila jo 
gyvenimo draugės. Mūsų 
užuojauta abiem.

S. Matulienė parvyko iš 
ligoninės. Jos sveikata po 
biskį eina geryn.

Pilietis

pakėlimui. Numatoma nu-į 
sausinti 670,000 hektarų 
pernelyg drėgnų žemių.

Neramios sąžinės 
būkštavimai

Kiekviena nauja byla, ku
rioje atskleidžiami hitleri
ninkų sėbrų buržuazinių na
cionalistų kruvini darbai, 
jautriai atsiliepia pas tuos, 
kurių sąžinė neduoda ra
mybės. Lyg daužtelėjus į 
stalą atsiliepia žirklės, taip 
Rokiškio bylos aidai atsi
liepė torontiškiuose “žibu
riuose.” Ten griebtasi tei
sinti (1965.XII.9) ne tik Ro
kiškyje teistuosius žudikus, 
bet ir apskritai hitlerininkų 
bei jų sėbrų vykdytas ma
sines žudynes, kurių auko
mis žuvo 
žmonių.

Aiškiai 
mė, kad 
ims tiesti rankas “į atei
vius šiapus Atlanto.” Taip 
ir matyti, kad vagies kepu
rė dega, kad nusikaltėliai 
su kruvinomis rankomis ir j 
sąžinėmis bando pasislėptii 
už ateivi nugaros. O ta-1 
rybinij^teismas jau nekar-;

a pareikalavęs per Ta 
rybų Sąjungos ir JAV vy-; 
riausybę, tik ne ateivius, o j 
neabejotinai išaiškintus ka
ro nusikaltėlius, tokius ma
sinius žudikus, kaip Impu- 
levičių, Paškevičių ir pana
šius. Koktu skaityti, kada i 
žudikus, kurie dalyvavo dau
giau kaip 5,000 žmonių žu
dyme, šaudė vaikus ir mo
teris, vadina lietuviais ir 
tautiečiais.

'. Rokiškio atvirame teisme 
dalyvavę šimtai žmonių ke
lias dienas klausėsi liūdi-

Philadelphia, Pa.
Padėka

Vasario 15 d. mirė mūsų 
mylimas tėvelis Cha ries 

. Tariu

dešimtys milijonų

išreiškiama bai- 
tarybinis teismas

$10, bet jis pagerb- 
mano tėvelį tą $10 
“Laisvei”.
Edward Mason ir 

šeima

I Federal Medition Commis- 
Bet kadangi si°ner Robert Donnahoo,

• 1 įos riš nesutikimus su kompa- 
?e'ne?a milžino niJa -de'ybų keliu. Darbi-

x..... kad kas ™kai reikalauja algų pa-
, buvo šiemet, tai sekamais tolimo, kompanijos siūlomą 
j metais palieka tik miglota j Pakėlimą atmetė.

mus bus svarbu pamatyti ir metų pradžioje kelis
tiems, kurie lankėsi prieš kuopos nanus, Lais-
keletą metų. Gerai įsitėmy- ves skaitytojus, užklupo li
kite, kad ta svarbi popietė kuopos nariai mirė. v _ v
bus kovo 6 d. Socialio Klubo W Misikonis, ilgai sirgęs, lanskai buvo pažangus zmo- 

! patalpose, i
Koncertas

Antras labai svarbus šio 
žieminio sezono ] 
mas, tai Socialio Klubo ren-1 
giamas koncertas, žvaigžde 
kurio bus mylimoji Biruta 
Ramoškaitė-Mann. Kadan
gi Biruta pastaraisiais me
tais labai reta viešnia ne 
tik pas mus, bet ir pas 
šiauriečius, tai manau, kad 
kaip vietiniai lietuviai, taip 
ir šiauriečiai svečiai pasi
naudos proga pasigėrėti 
mūsų mylimos lietuviškos 
lakštutės žavingu čiulbesiu. 
Koncertas įvyks bal. 6 d., 
3 valandą popiet, Socialio 
Klubo patalpose.-

S. Zavis

l atmintimi, tad va tuos fil-

$

ves” skaitytojus, užklupo Ii-

Nashua, N. H.
Mirė M. Zalanskiene

Iš Nashua M. Virbickie- 
nė mums prisiuntė laikraš
čio iškarpą, kad ten tapo 
palaidota Mortos Zalans- 
kienės pelenai. Gaila, kad 
niekas apie tai neparašė.

Morta ir Klemensas Za-

mirė tragiška mirtimi, pri-jnės. Jie netoli nuo Nashua 
klausė LLD 10-oje kuopoje, turėjo Hollis farmą, su gra- 
buvo “Laisvės” skaitytojas, žiu sodu. Jie leisdavo pro- 
ramaus būdo, draugiškas, gresyviams sode laikyti 
Ar paliko kokių giminių, Į piknikus ir nieko neimdavo.• *11 | / Cl AA liv Ail LA A.AAAAAAA.LAj Į 11X111IX L t O J. JL 11 lvA\Ų X1V X1A A V4CV V V»

^aien^1-1 nežinau, parašys kiti drau- Jie buvo “Laisvės” skaity-

Londonas. — Sulaukęs 81 
metų amžiaus mirė lordas 
Laytonas.

Nuo Miamės miesto prie
miestis Miami Springs yra 
antroje pusėj Kanalo ar 
upes, Kuriame mes gyvena
me jau devynioliKti metai.

Pastaruoju laiku įvyko 
žmogžudyste. Mrs. Theresa 
Kix, Z8 metų amžiaus, Ki- 
chardo Rix žmona, Kuri bu
vo nepaprasta gražuolė, iš
eidama iš savo namų pasi- 
saKė savam vyrui, kad ei
sianti pamatyt ar dalyvau
ti juvelirų ir Kitų gražmenų 

i demonstravime. Bet ji į na
mus nesugrįžo per 17 dienų.

Vasario 25 d., po didelio 
lietaus, kuris pylė kaip iš 
kibiro per apie porą dienų, 
upėj išKilo nuo sąšlavų bio
tinis kubilas, apie 30 galio
nų. Viršus-dangtis pasirodė 
užcementuotas, ir komet 
dangtį nuplėšė, p a m a t ė 

lRixienės lavoną. Jos rankos 
ir kojos buvo surištos vir
vėmis. , x

Prad etas tyrinėjimas, 
ieškojimas pėdsakų. Visų 
pirmiausiai a p k lausinėjo 
jos vyrą Rixą, kuris pasisa- 

i-i ,xri ’ i kė savo žmonai kalėdomis laiku Wilson, . , , . .j nupirkęs dovaną — sevrolet 
I auto mašiną. Kad jis ją my- 

Margaitienė buvo pažan ■ Įėjo ir augina 1 metų duk- 
gi moteris. Ji į--’1-1—m • . ,
Moterų Apšvietos 1 
prie Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugijos, darbavosi 
organizacijų parengimuose, 
per daugelį metų skaitė 
“Laisvę”.

Laidotuvės buvo privatiš- 
kos. Palaidota Rose Hill ka
pinėse. Jos vyras 
atminčiai aujoja 
$15. Reiškiu jam 
džią užuojautą.

Parengimai
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų draugija rengia pietus, 
kurie įvyks sekmadienį, ko
vo 27 d., 157 Hungerford 
St. svetainėje. Pradžia 1 
vai. dieną

Bus skanūs pietūs, žaidi
mai ir įvairumų. Ši savišal
pos draugija jau daug metų 
gyvuoja ir veikia, ačiū 
darbščiai valdybai.

Laisvės choro komisija 
darbuojasi sudaryti įdomią 
programą pramogoje, kuri 
įvyks sekmadienį, balandžio 
17 dieną. Gaspadinės rūpi
nasi pagaminti ska n a u s 
maisto.

Mirė Margaitiene
Vasario 12 dieną, po ope

racijos, mirė Malvina Mar
gaitiene (Valiulis). Liūdin
čius paliko vyrą, dukrą, 
žentą ir anūkus.

Velionė paėjo iš Biržų ra
jono. Į šią šalį atvažiavo 
1907 metais. Gyveno Hart
fordo apylinkėje 45 metus 
vėlesniu 
Conn.

priklausė i ra. Taipgi buvo mesta nuo- 
klube, j žiūra ant vyriškų moder- 

j niškų drabužių ir batų 
j krautuvinink o viengungio 
Frank Traina, 28 metu am- 
žiaus, kurį policija ir areš
tavo. Anot spaudos, Traina 
policijai štai ką pasakojęs:

Ponas Rixas buvo jo arti
mas kaimynas ir geras 
draugas, tai su jo žmona 
Theresa jis nenorėjo meiliš
kų reikalų turėti. Bet The-

žmonos 
“Laisvei 
nuošir-

y K ; resa dažnai ateidavo į jo 
krautuvę ir melindavosi 
prie jo, sakydavo jam, kad 
jos vyras niekam tikęs ir ji
nai jo visai nemylinti. Vie
ną vėlyvą vakarą, kai buvo 
jau laikas uždaryti krautu
vę, jis geruoju prašė, kad 
Theresa išeitu lauk ir eitu 
į savo namus. Bet ji visai 

! neklausė. Tuo kart jis sme
igė jai kumščiu į žandą, ji 
parkrito ant grindų, pasi
leido srovėm kraujas iš 
burnos ir nosies. Traina nu
sigando, ar gal laikinai jam 
protas pamišo, jis griebė 
moteriškę už gerklės ir ją 
pasmaugė, o lavoną nuvilko 
į užpakaly krautuvės mažą 
sandėlį, ten ją laikė per 10 
dienų iki lavonas pradėjo 
pūti ir smirdėiZ Pasiprašęs 
mokyklos vaikėzą, kad jam 
padėtų tą statinę išmesti 
i kanala tiktai už kokiu 100 
pėdų nuo krautuvės. Tai 
tas vaikėzas ir išdavė visą 
paslaptį mokykloj ir visur.

Kokią baus m ę gaus 
Frankis Traina, kuris ir 
man buvo gerai pažįstamas, 
ateityje paaiškės.

Vasario 28 d. Mrs. There
sa Rix buvo iškilmingai vy
ro, visų giminių ir tėvų pa
laidota.

Wilson, Conn.
M. Margaitiene mirė va

sario 12 d., Hartford Hos
pital, po didelės operacijos. 
Sirgo per ilgą laiką, daug 
kartų buvo ligoninėje irJ 
Convalescent Home. Pasku-| 
tini kartą išbuvo apie pen- i 
kias savaites ligoninėj, nu
plovė jai abi kojas (turėjo 
“blood clog”) ir už savaitės 
po operacijos mirė. Palai
dota Rocky Hill kapinėse.

Margaitiene buvo progre- 
syvė, priklausė prie Moterų 
klubo, Lietuvos sūnų ir 
dukterų draugijos ir ilgą 
laiką dalyvavo Laisvės cho
re, kol sveikata leido.

Paliko nuliūdime mylimą 
vyrą Juozą Margaitį ir 
dukterį M. Labeskys (La- 
beckienę) su šeima.

M a r g a i t i s yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir pa
sidarbavęs dėl progresyvių 
organizacijų, kai buvo jau
nas. Dabar jau 87 m., pasi
likęs vienas, gyvena ant 
vietos, 18 Allen St., Wilson, 
Conn. Patarčiau draugams 
šios apylinkės laisviečiams 
aplankyti savo idėjos 
draugą, nes jo amžiaus 
draugų jau čionai nesiran- i 
da, o vienam nuobodu. Reiš
kiu jam nuoširdžią užuo-

gai. Mano užuojauta liku- tojai ir rėmėjai. K. Zalans- 
siems, o tu, drauge, ilsėkis kas jau seniau pasimirė, 
šaltoje žemėje. „ . . . .._ ___ Į Po jo mirties kokį laiką 

Lankant sergančią mote-!^nus bandė faimos leika- 
rį Bucks County ligoninėje, I us ^v.arH^.1’ ^eĮiau l?a^“ 
sutikau dvi lietuves, vieną -'^ave ir lseJ° į fabnką dnb- 
slaugę, kitą paprastą darbi- ll- rz , . . _ ..L*
ninkę. Paklausus, gal esą- Zalanskiene persikėlė 
te philadelphietės, atsakė, I gyventi į F loridą pas duk- 

- ■ • ’ ” ; terį ir žentą. Jie gyvena
Pensacola, Fla. Vėliau Mor
ta nusipirko savo stubą ir 
išgyveno apie 10 metų. Ten 
ji- ir mirė sausio 28 d. Jos 
palaikai buvo sukremuoti, 
nuvežti į Nashua, ir vasario 
5 d. ten palaidoti Lietuvių 
Kooperatyvo kapinė s e. Į 
jos laidotuves susiri n k o 
daug buvusių draugų, nes 
turėjo daug pažįstamų.

Kada mes gyvenome 
Nashvėje, ji lankydavosi į 
parengimus ir aukojo dar
bininkų reikalams, kiek ga
lėjo.

M. Zalanskiene (po tėvais 
Deimantukė) išgyveno 76 
metus. Paliko du sūnus ir 
dukrą. Dukra ir vienas sū
nus vedę, turi savo šeimas.

Ilsėkis, drauge, amžinai.
W. ir M. Viikauskai, 

Pinellas Park, Fla.

Philadelphia, Pa.
Serga

Drg. Zalneraitienė pra
neša, kad jos vyras Ch. Zal- 
ner vis dar serga ir yra 
Jefferson ligoninėje. Koja 
jau baigia užgyti, o ant 
antros žaizda gydoma. Bus 
reikalinga operacija ir ant 
akių. Linkiu pasveikti.

P. Valanti^ne

nė. Slaugė lietuvių kalbos 
nemoka, sako, jos tėvai at
vykę iš Lietuvos. Kita, ir
gi Amerikoje gimusi, lietu
vių kalbą gražiai vartoja. 
Sakė, kad jos motina daž
nai gauna laiškus iš Lietu
vos. Sako, progai pasitai
kius vyksiu į Lietuvą.

Miesto kontrolierius Alex
ander Hephill sako, Phila-

/z*-*'/ X'f

Elektrėnai. Taip atrodo šil ūminės elektrinės korpusai.

V. J. Stankus

Martin Egelevičius

PAGIMDĖ PENKIS 
VAIKUS

E. Londonas, Afrika. — 
Angliakasio žmona N. Gqu- 
zulu pagimdė tris mergai
tes ir du berniukus. Visi 
vaikai yra sveiki, nuo 4 iki 

’ų. Motina taip pat
sveika. Ji yra 37 metų am
žiaus.

n

TSRS ŠUNIS MATO 
TELEVIZIJOJE

Maskva. — Du TSRS šu- 
i s, kurie erdvių laive

Kosmos-110” skraio aplin
kui Žemę, mato per televi
ziją. Dr. B. Jegorovas sako, 
kad šunys elgiasi normališ- 
kai.

Maskva. — TASS sako, 
kad Nkrumaho nuvertime 
dalyvavo JAV Centralinė 
Žvalgybos agentūra.
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MIAMI, FLA.
Vasario 16 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos gražus pa
rengimas tikslu atžymėti 
įžymaus dramaturgo Bro
niaus Vargšo mirties 50 
'metų sukaktį. Gražiai, tin
kamai buvo suruoštas jo 
pagerbimas, t*

Programą vedė LLD 75 
kuopos organizatorius V. 

• Bovinas, jis paruošė ir la
bai tinkamą, trumpoje for
moje, paskaitą apie Bronių 
Vargšą, jo gyvenimą ir 
darbus. Paskaitą jis įteikė 
gerbiamai advokatei Masy- 
tei perskaityti; jinai labai 
tinkamai perteikė publikai.

Kiti programos dalyviai 
taip pat atliko savo užduo
tis pagirtinai. Aido choras, 
vadovybėje J. Veli č k o s, 
gražiai padainavo. Solistai: 
S. Vaineikis turi stiprų ir 
gražų balsą, jis visuomet 
patarnauja; M. Gabrėnie- 
nės dramatiškas soprano 
bals a s, rodos, kiekvieną 
kartą stipresnis; H. Miki- 
tienė visuomet palinksmina 
publiką savo gražiu balsų.

Labai graudų, jaudinantį 
“šmotelį” pateikė M. Gab- 
rėnienės auginamos našlai
tės anūkutės, viena, rodos, 
5 metukų, o kita 3. Tos 
mergaitės jau mokomos lie
tuviškai dainuoti, čia sudai
navo porą punktų “Močiu
te, širdele, tai tau, tai tau”.
Tos mažytės našlaitės suda
rė tokį sentimentą, kuris 
primena, k a d lietuvybės 
mokyti reikia iš pat mažys-

HARTFORD, CONN.
Mirus

Malvinai Margaitienei
Šioje liūdesio valandoje reiškiame užuojautą 

jos vyrui Juozui, taipgi dukrai ir žentui La- 
beskiams, anūkams ir visiems giminėms.
J. ir L. Žemaičiai
L. Butkevičienė 
J. ir M. Barnett
M. Raulinaitienė 
J. ir V. Kazlau 
O. Giraitienė
A. ir O. Latvin
F. Roman 
J. Margaitis

MIAMI, FLA.

Mirus

~ Antanui Zavišiui
Mirtis ištraukė mylimą draugą iš mūsų tarpo.

S. Zavišienė •
O. černiavičienė 
S. ir B. Zavis 
M. Simon
A. Bobelis 
Paul Urbonas 
A. ir S. Mason
F. Raščius
G. ir K. Benders
H. Zekonienė 
M. Kvietkas 
Julė Zulis
K. ir H. Daulenskas
P. ir A. Johns 
M. Green
R. ir A. Chiuladai 
Mr. ir Mrs. Aimantas 
Anna Kridziunski 
Marcella Stankienė 
M. Cvirkienė
J. ir S. Šukaitis 
Mr. ir Mrs. G. Suvak
J. W. ir S. Thomson
J. Svarstąs
J. ir M. Kanceris
J. A. Birštonas
J. šapalas
Olga Šimkienė 

tės. Tai didelis kreditas 
abiem Gabrėnams. Jie abu 
priklauso Aido chore, yra 
dailės ir kultūros mylėtojai.

Norėčiau tart kelis žo
džius apie advokatę Masy- 

j tę. Nežinau ar kita tokia 
i randasi mūsų pažangiojoje 
! lietuvių visuomenėje, kaip 
JMasytė. Ji eina pareigas 
i savo profesijoj. Ji turi ge- 
i ra nusistatymą politiniai, ji 
;yra meno mylėtoja. Ir kur 
tik koks reikalas yra, ji vi
sur tinkama ir sutinka pa
tarnauti. Taigi ir minėtoj 
sueigoj ji tinkamai patar
navo.

Nuoširdi padėka toms 
draugėms, kurios pietus pa- 

jgamino. Juos gamino: O. 
Šimkienė, M. Chuladienė,
E. Stankienė, N. Tamošiū
nienė, A. Bečienė.

I
Ačiū už dovanas d d. 

‘ Stankams, Adelei Pakalniš- 
kieneir"Dellai Reuther. Rei- 

' kia pasakyti, kad D. Reu
ther yra įžymi taikos mylė
toja ir daug dirba už pa- 

i saulinę taiką. Ji Gyvena 
i St. Petersburg, Fla.

Širdingas ačiū visiems 
j programos dalyviams, pri
sidėjusioms prie naudingo 

: darbo.

Keli žpdžiai iš LLD 75-os 
I kuopos susirinkimo, įvyku
sio vasario 23 d.

1

Jeigu ne malonus svečiai, 
■ kurie dabartiniu laiku čio- 

1 nai svečiuojasi, tai pietūs ir 
susirinkimas būtų buvę ma-

J. Beržinis
V. Vasil
M. Nikzentaitienė
M. Lukštienė
Mrs. Dagilienė
E. Geslar
O. ir G. Silks 
J. Kazlauskas

M. Kalvaitienė
G. ir S. Danis
M. ir Juozas Paukštaičiai 
Stasys Urbonas
A. Navorauskas 
Vera Smalstis
J. ir E. Sliekas 
J. Smalenskas 
E. Valatka 
V. ir M. Bovinai
J. Degutis
K. Anuškis
J. ir O. Balčiūnas
H. ir M. Clee
J. ir V. Zutrai
Kazys ir Nelė Tamošiūnai 
Petras Proksaitis
G. ir H. Mikitai
J. ir M. Koch 
Kazys Aleksynas
B. Alexandravičienė 
Walter ir Amelia Lack 
Amelia JVIillerienė 
Mary. Alatkus
A. Bečienė 
Ignas Urbonas 
A. ir M. Valiulioniai

Iš kur atsirado kavą!
Jeigu patikėsime senovės 

etiopu legenua, tai 4UU mili
jonų zinumų, Kurie Kasuien 
visame pasaulyje geria Ka
vą, niri uuti ueKingi uz šio 
gaivinančio gėrimu atradi
mą... ozKoms. melavimas 
suko, Kad 144O metais vie
nas piemuo pasteoejo, jog 
jo ganomos ožkos, pnsieuu- 
sios nedidelio lieKno mede
lio, augančio kalnų šlaituo
se, lapų, negali po to nurim
ti visą naktį, Hemuo apie 
tai papasakojo musulmonų 
vienuoliams. Pastarieji, no
rėdami palengvinti savo 
naktines budynes, k u r i ų 
reikalauja koranas, ryžosi 
patys išmėginti stebukliin- 
gojo medžio veikimą.

Garsas apie gaivinančias 

žai. Bet sveteliai viską pa
taisė. Dabar naujai atva
žiavusių yra iš Chicagos 
Urmonai, A. Jokubauskie- 
nė, Pažarskienė; iš Bing
hamton, N. Y., dd. Vaice
kauskai (pirmiau atvažia
vusių vardai jau buvo mi
nėti)

Pietus skaniai prirengė 
dd. Kancleriai, Tamošiūnie
nė ir Šukaitienė.

Minėtam susirinkime nu
tarta surengti pietus su 
programa kovo 16 d.; tai 
bus atžy mojimas Mo
ters Dienos. Ta diena ir jos 
atžymėjimas svarbus tuo,
kad dalykai rišasi su pasau
line taika. Taigi, visi malo
nėkite, įsitėmyti: įvyks ko
vo 16 d., Socialiu Klubo sve
tainėj, 2610 N. N. W. 119 
St. Bus ir graži meno pro- 

I grama. Visi gražiai pralei- 
! sime laiką tyrame ore, pa- 
I sišoksime prie geros mu
zikos,

Pietūs bus paprastu lai
ku, kaip 1 valandą.

Nuoširdžiai visus kviečia 
LLD 75 kuopos paskirti 
rengėjai.

E. K. S.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Charles Mason-Misikonis
Reiškiame širdingą užuojautą velionio sūnui 

Edward, marčiai Gladys, anūkams Linda ir 
Edward. Taipgi visiems giminėms, artimiesiems 
ir draugams, liūdintiems velionio.

R. ir H. Merkiai
P. Baranauskas
J. Stasiukaitis
A. Ramanauskas
Visalio
N. Griciūnienė
J. Imgraben 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mūsų Mylimų Tėvelių

Motina—Rožė Bataitis
Mirė Birželio-June mėnesį, 1963 m.

Tėvas—Petras Bataitis
Mirė Vasario-February 3, 1965 m.

Su liūdesiu širdyse prisimename Jus, 
mylimi Tėveliai, pažnai mes aplankome 
Jūsų kapus ir papuošiame gėlėmis. Lai 
būna Jums brangūs Tėveliai, lengva 
šios šalies žemelė. Amžinai ir ramiai 
ilsėkitės.

Gertrude ir Ann, dukros 
Peter ir John, sūnūs

—Bataitis
Dedham, Mass.

tuomet dar niekam nežino
mo augalo savybes pasklido 
arabų rytų šalyse, o iš čia 
—ir po visą pasaulį. Kadan
gi (žinoma, jeigu tikėsime 
vis cai pačiai legendai) visa 
tai atsitiko Etiopijos pro
vincijoje Kaioje, medį imta 
vadinti ‘kali", “koii” — 
i\.a va.

įMors dabar kava augina
ma visuose įtupimuose ra
jonuose, o uaugens vaiscy- 
uių jos gamyuus užmojais 
piaienKe mniopiją, visa 
Kas liudija, Kad Kavos tėvy
nė yra si senovės vaistyue. 
iki siu dienų didingi Abisi
nijos Kainyno siaitai pa
dengti Kavos miškų. Dau
gumai vietos gyventojų ka
vos rinkimas — pagrindinis 
darnas. Kada rugsėjo - lap
kričio menesiais\kavos me
džiai aplimpa ryškiai rau

donais vaisiais, ištisi kai
mai išeina į kalnui jų rink
ti. Didelė dalis surinktos 
kavos vingiuotais kalnų ta
kais pristatoma į miestus 
parduoti. Likusieji vaisiai 
paliekami savam naudoji
mui. Etiopai ne tik geria 

' kavą; mėgstamas nacionali
nis valgis yra sūdytos arba 
svieste keptos kavos pupe
lės.

Tačiau turtingi Etiopijos 
1 kavos miškai dar išnaudo- 
i jami labai menkai. Trukdo 
kelių nebuvimas, primity
vūs žemes ūkio padargai, 
ribotos vidaus rinkos gali-
mybės. Todėl imamasi prie
monių kavos gavybai gerin
ti: tiesiami keliai, išveda 
mos naujos kavos rūšys, at
lieka m i hidromelioracijos 
darbai, valstiečiams, norin
tiems auginti kavą, nemo
kamai skiriami žemės skly- 

I pai. Jau dabai* kava sudaro 
| pusę šalies eksporto. Įvyk
džius numatytas priemones, 
kavos eksportas padidės 10 

I kartų. Etiopija—kavos tė- 
įVynė—taps vienu svarbiau
sių šio vertingo produkto 
I tiekėjų pasaulinei rinkai.

Mr. ir Mrs. H. Burkart 
Mr. ir Mrs. Petkus 
B. Ramanauskienė
A. J. Pranaitis
B. Petkienė
F. ir P. Walantai

Iš Laiškų PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Gegerbiamieji: P r isiun- 
čiu jums čekį sumoje $10 
Tai bus auka laikraščiui 
“Laisvei” — atminčiai ma
no mirusio tėvelio, Paul 
Butkus (gyveno U p p e r 
Black Eddy, Pa.), kuris mi
rė 1965 m. vasario 17 d.

Mano motina, Mrs. A. 
Butkus, gyvenanti Clark, 
N. J., prenumeruoja jūsų 
laikraštį. Jai labai patinka 
skaityti “Laisvę”. Prašau 
pranešti man apie jos pre
numeratą.

Su geriausiais 1 i akėji
mais, Altą Chusid, Mt. Ver
non, N. Y.

K. Menkeliūnaitė 
rašo iš Milano
/

Savo laiške Konstancija 
skundžiasi, kad savaitę 
prieš Kalėdas, ji savo dar
želyje Milane, paslydo ir 
krisdama nusilaužė kaulą 
kairiosios rankos prie pe
ties. Pasėka: jai teko būti 
40 dienų gipse iki juosmens.

Tik neseniai gipsą nuėmė, 
ir atrodo, kad viskas eina 
gerojon pusėn.

Konstancija taipgi prime
na apie Virgilijų Noreiką, 
Lietuvos operos solistą, ku-, 
ris dabar Milane La Skalos 
operoje. Jis ten jau antrą 
kartą, ir dabar pasiųstas 
mainais šešiems mėnesiams. į 
K. Menkeliūnaitė rašo:! 
“Virgilijus jau buvo kelis 
kartus pas mus namuose, 
atvežė mums gražių ginta
rinių suvenyrų iš Lietuvos. 
Mes laukiame jo greitu lai-I 
ku pasirodant La Skalos! 
operoje. Jis puikus, drau
giškas žmogus... Labai ma
lonu išgirsti tiek daug nau
jienų iš jo apie dabartinę 
Lietuvą...

Konstancija prašo per
duoti nuo jos karščiausius 
linkę j iraus visiems d r a u - 
gams ir draugėms JAV.

Žinau, kad visų Konstan
cijos draugų vardu galiu iš
reikšti jai užuojautą dėl jos 
nelaimės ir džiaugsmą, kad 
ji visa tai sėkmingai pergy
veno ir vėl jaučiasi taip 
energinga, kaip buvo ikišiol.

Ieva

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departament a s 
numato daugiau perversmų 
Afrikoje.

PRANEŠIMA!
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, kovo 12 dieną, 2 vai.

Draugai ir draugės, susirinkime 
aptarsime svarbius mūsų visuome
ninės veiklos reikalus. Pakalbinkit 
savo pažįstamus įsirašyti j mūsų 
kuopą. Valdyba

Tą pačią dieną ir toj pačioj salėj 
įvyks ir LDS 5-os kuopos susirinki
mas. Prasidės 1:30 vai. — pusva
landžiu pirmiau LLD 10-os kuopos 
susirinkimo.

Nariai kviečiami pasimokei i duok
les ir šiuo tuo pasitarti. Valdyba 

(18-19)

CLEVELAND, OHIO
Pranešimas Motorų Klubui

CI. Liet. Mot. Klubo susirinkimas 
įvyks kovo 10 d., 11 vai. ryte, nau
joje vietoje — E. O. U. V. Club 
Hali, 12618 Shaw Ave. Įėjimas pro 
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 klubietės esate kviečiamos 
dalyvauti. Gal ką naujo girdėsime, 
gal kokių gerų nutarimų atliksi
me. Dabar jau visos esate pasil
sėjusios A. S. (17-18)

WORCESTER, MASS.
Prašome, kviečiame į mūsų ren

giamus pietus sekmadienį, Kovo- 
March 6-ą, 29 Endicott St., pirmą 
valandą dienos.

LSD Moterų Komisija

HELP WANTED FEMALE
RESP. GOVERNESS Type

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

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

(14-20)

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

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

(15-19)

MILLINER
Accustomed to fine work. 

Steady position.
Full or part time.

Apply Pesonnel Dept. 
WANAMAKER’S 

PHILADELPHIA STORE 
(15-19)

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)

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

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

(16-19)

HOUSEKEEPER
Needed in Motherless home. Live 
in or out. Able to stay in some 
nights if needed. 2 school age boys;

1 nursery school.
Call MU. 8-2343.

(18-20)

SURVEY TAKER
For large wholesale Meat 

Packing Plant.
$75.00 and Bonus and 

Fringe Benefits.
Call TR. 8-7100, Mr. Warren.

(18-19)

HOUSEKEEPER
Cook for 2 adults. Sleep in.

Own room, bath, TV. Non-smoker.
Thursday and every other 

Sunday off.
References. CH. 7-3191.

(18-22)

COCKTAIL WAITRESS
Over 21

Attractive. Experienced.
Call WA. 2-8543

(18-21)

TURN evening hours into dollars, 
by showing beautiful Costume 
Jewelry for Emmons Jewelers.

FL. 2-6761 or KI. 3-4425
or SA. 7-9085.

(18-20)

GIRL FRIDAY
Some typing required. Must have 
pleasant phone voice. Starting 
salary $250 mo. for 40 hr. week, 

with earnings up to$400 mo.
For personal interview 

call Mr. Wilkcnson. MI. 6-7884.
(18-20)

HELP WANTED MALE

DRIVER SALESMEN
Immediate openings for driver sales
men. Positions offer better than 
average earnings with security & 
hospitalization for entire family. 
Paid vacation, pension plan. Vaca
tions, 1 wk. after 1 yr., 2 weeks 
after 3 yrs, 3 weeks after 8 yrs., 
4 weeks after 20 yrs. Free insur
ance policy of $8,000, 1 personal hol
iday per yr. Ajply Mr. Gottschall, 
Stroehmann Bros., 1810 Ridge Pk., 
Norristown, Pa. (18-19)

M'AN. Injection molder trainee. 
South Hampton. Good pay.

Excellent benefits. Night work.
Excellent opportunity 

for mechanically inclined worker.
Call EL. 7-7750.

(18-20)
SURVEYOR—TRANSIT MAN

Experienced or will train.
Collegeville area.

Meixner Engineers & Surveyors.
275-9531

(18-22)

GIRLS
WANTED

Precision work, experience not 
necessary, many benefits.

Steady work.
Ask for V. M. Pidgeon
BULOVĄ WATCH CO.

75-20 Astoria Blvd.
Jackson Hts., N. Y.

An equal opportunity employer.
(18-20)

HELP WANTED MALE

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)

DRIVER—SALESMAN
For Dry Cleaning route.

Age 35-50.
Dial 589-6262 

for appointment.
New Jersey.

(15-19)

MOLDER
Bench and Side Floor.

Bronze and Alum. Foundry.
DA. 9-7850

( 15-18)

ELECTRICIAN
AND

HELPER
Residential and 

Commercial
PI. 4-5288

(16-18)

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

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

(16-18)

ELECTRICIAN
For smal shop in North Philadcl- 
phi & Kings of Prussia loc. Re
building and repair of Power Switch 
Board control circuit for Diesel Gen. 
Sets & so forth. Must be 1st class.

Ask for Mr. Wade. BA. 8-1480.
(18-20)

(■ . AUTO BODY
and 

FENDER MAN
Experienced only.

BELLMAWR AUTO BODY 
1-609-931-9199

(18-19)

ARCHITECTUAL DRAFTSMEN 
5 yrs. exp. Capable of handling all 

phases of work.
SEIDLE & SLOCUM, Architects. 

Office in Ardmore.
KI. 6-0423 for appt.

(18-19)

AUTO PARTS
Driver and Counter work.

Must be experienced.
Call GR. 4-0223.

(18-19)
----- ------------------------------------------------- —

MANAGER. Self Service Restaurant 
on Sproul Rd., Marple Twp. Seek
ing a young capable personable man 
to train for night Manager with 
bright prospect for promotion to 
Manager. Attractive salary, plus 
commission. Phone MO. 4-7728 

(18-21)

CAREER OPPORTUNITIES

For
ENGINEERS 
ASSOCIATE 
ENGINEERS 

AND TECHNICIANS
Also

MECHANICAL 
DESIGNERS 

DRAFTSMEN 
AND JUNIOR 
DRAFTSMEN

Company paid pension, insurance 
and hospitalization, good starting 
salary with planned increases.

Apply by letter or in person 
Sat., March 9 A. M. to 12 Noon

GRAHAM 
MANUFACTURING CO. 

INC.
26 HARVESTER AVE. 

BATAVIA, N. Y.
(18-20)

RENTALS
Room for Rent

Furnished room for rent in the 
North East. Prefer retired lady 
or working girl. Call. DE. 2-1434, 
between 1-4.

(18-19)

Room for Rent

Room and Board free in exchange 
for light housekeeping and etc. 

Call DE. 2-1434, between 1-4.
j * 1 i (18-19)
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J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS mausimais
Prieš pusantro šimto metų yjka padėtų Airijai išsiko- 

; voti nepriklausomybę.Vienas didžiausių vergi
jos naikintojų buvo Wen
dell Phillips, gimęs 1811 ! 
metų lapkričio 29 d. pirmo
jo Bostono majoro šeimoje, 
taipgi vienos pirmųjų Mas- 
sachuset t s apsigy venusių 
šeimų. * f WFIIr I

Jo tėvai gyveno ] 
pinčiai, tai sūnui buvo pro- i Didž i a u s i a s liaudžiai! 
gų pasiekti aukštus moks-1 priešas, Phillips sakė, yra į 
lūs. Jis patapo sugabus ad- pelno sistema, kurią būti- 

oratorius, nai reikia panaikinti. Didie- 
energijos oi’- ji “pinigų karaliai” palaiko

Darbininkai turi būt 
organizuoti

Apie Lenkijos žydų 
gyvenimą

Šiuo metuNiujorke (Ca
meo teatre) rodoma filmas 

' iš žydų gyvenimo pirmkari- 
| nėję Lenkijoje, pavadintas 
i “The Last Chapter”. Filmo

Puikiai pavyko 44Workerio” ! 
sukakties minėjimas

Po civilinio karo W. Phil- į siužetas nėra pažangus. Jį, 
lips daug laiko pašventė ak- matoma, ~
tyvioje veikloje už darbi- ninkai, 
ninku suorganizavimą į savo propagandą. Ten. be 

pasitu-J Pi,()fsąjungas.

tyvioje veikloje
parupino rengi- 

norėdami pravesti

v o katas, garsus 
neišsemiamos 
gan iza torius.

1837 metais 
su mokyklos 
Ann Terry 
jau buvo įsitraukusi 
va prieš negrų 
Tais pačiais metais ir W.

Mieste pasidairius
Majoras Lindsay puldi- daugiau kaip keturius co- f 

|nėja į Albany ir Washing- liūs lietaus. Rezultatas .
kad mažiau kalbama 

“bada”. Of v

toks,
apie vandens
jeigu taip laimingas būtų ir j" 
kovo mėnuo, tai vandens w 
krize bent laikinai visai 
praeitų. I

■ toną, ieškodamas miestui 
paramos. Deja, kol kas jos 
dar negavo. Plačiai kalba
ma, kad tuojau bus paskelb
tas taksų uždėjimo planas. 
Bus paliesti visi gyvento

jai, pirmoje vietoje dirban- 
visus didžiuosius k 1 ausi-! čiųjų masės. Pav., buvo pa
muš, kuriais šiandien rūpi-1 siūlyta, kad butų dviem 
nasi visa Amerika ir visas ]'procentais taksuojami M ali 
pasaulis, atidarys duris į ■ Stryto biržoje spekuliuoja- 
plačiausias • Amerikos žmo- ■ nu Šerai, bet tuojau birža 
nių mases. Aišku, kad kai j užprotestavo, ir -

laikraštis sako, kad mitin- programa bus priimta par
ge dalyvavo daugiau kaip tijos suvažiavime 
1,500 žmonių.

Kalbėtojas faktinai buvo 
tiktai vienas, būtent Ameri
kos Komunistų Partijos va
das Gus Hali. Jis savo ilgo- 

j koje kalboje dėstė kai ku
riuos naujosios programos 
punktus. Jo išvedžiojimų 

i publika klausėsi su didžiau
sia atidžia. Po jo kalbos ėjo 
jam klausimai iš publikos,' 
o tu klausimu žinoma, bu-

kalba perduoti publikai sa
vo partijos idėjas.

Na, o Komunistų Partija, 
pasirodo, ruošiasi plačiam 
veikimui. Tikimasi, k a d 
naujoji programa, kurioje 
yra išdėstyti atsakymai į j
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Reikia pasakyti, kad va
sario 25 d. įvykęs New Yor- 
ko pažangių žmonių 
rinkimas didžiulėje 
side Plaza salėje buvo 
nas iš gražiausių ir 

‘ dingiausių. Tai buvo 
mėjimas anglų kalba 
raščio “Worker” 42 

i gyvavimo sukakties. 
I prisipildė rinktinės 
i kos, kurioje labai didele da- 
! IĮ sudarė jaunimas. Pats

SUSl- 
River- 

vie- 
įspū- Rep.
laik

meti! vsaiko gir i a m a sionistai 
Į (kraštutiniai nacionalistai) 
į ir hasidistų religinė sekta.
Pristatoma, jog tik tos rū
šies žydų vadai atstovavo 
jų tautos kultūrai ir pro
gresui. Tautinė bile tautos 
kultūra nėra vienoda: yra 
pažangi ir reakcinė. Tą kul
tūrą, kuriai atstovavo rabi
nai, sinagogos, sionistai ir 

; hasidistai—pažangia vadin
ti negalima, ji yra perdėm 

tiesa, nebuvo ; reakcinė.
Be kitu Lenkijos miestu 

gerai j parodoma ir senesniojo lai

korporacinę galią savo ran
kose. Jie tuo gali ir valdžią 
kontroliuoti. Toji galia pri
valo būt panaikinta, jeigu- 
norime turėti tikrąją de
mokratiją.

Phillips, 
marksistas, bet jis daugeliu 
atžvilgių mokėdavo 
orientuotis bendroje klasių I ko Vilniaus žydu gyvenimo 

jis pašventė visą savo gy-1 kovoje. Jis nurodydavo Pa- 
venimą kovai prieš negrų 
vergija, prieš algine vergi
ja nrieš korporacinio turto 
galią.

Civiliniam karui kilus jis 
buvo vienas organizatorių 
ir vadovų, kurie žymiai pa
dėjo prez. Abraomui Lin- 
kolnui karą laimėti.

Marksas ir Engelsas 
giria Phillipsą

Tuomet, kai vergiją palai
kančios valstijos, sudariu
sios savo konfederaciją, pa
skelbė kara laisvoms vals
tijoms, padėtis buvo kritiš
ka. Reikėjo milijoninės ar
mijos, kad galėtų federan- 
tus sumušti. Reikėjo karui 
mobilizuoti viską.

W. Phillips panaudojo 
tam visas savo jėgas ir ga
bumus. Organizavo civili
nius žmones karo pastan
goms, rekrutavo nauj u s 
kareivius frontui, savo kal
bomis sukeldavo kareiviuo
se didžiausia entuziaz m a 
narsiai kovoti.

Marksas ir Engelsas la
bai gražiai apie jį keletą 
kartų atsiliepė. Philipso 
kalba, Marksas kartą pasa
kė, daug svarbesnė, kaip 
armijos išleisti atsišauki
mai. Net jo priešai pripažįs
ta, kad jis yra vienas ge
riausių oratorių' su geleži
niu būdu, galinga energija 
ir tyriausiais įsitikinimais.

žeme negrų milijonams
Pietinėse Valstijose neg

rai buvo beveik išimtinai 
žemės ūkio d a rbininkai, 
plantacijų savininkų vergai.

W. Phillips skelbė, kad 
civilinį karą baigus planta
cijų savininkai turi būt nu
savinti ir jų žemės turi būt 
išdalintos negrų milijo
nams.

Prez. Linkolną užmušus, 
kai vice prezidentas John- 
sonas paveldėjo prezidento 
vietą, netrukus Phillips jį 
aštriai kritikavo už patai
kavimą buvusiems vergų 
savininkams, pradedantiem 
atsigauti ir vėl negrus pa
vergti. Jokio kompromiso 
jis buvusiems vergų savi
ninkams nepripažino. Jų 
politinė ir ekonominė galia 
privalo būt sunaikinta.

Phillips reikalavo visuo
tinio balsavimo, kuriame 
galėtų dalyvauti visi ly
giai, baltieji ir negrai, mo
kantieji rašyti ir beraščiai, 
vyrai ir moterys. Tik tuo- 

»met bus demokratija išlai
kyta.

Jis reikalavo, kad Ame-

jis susituokė 
bendraklase 

Greene, ^kuri 
į ko- 

vergiją.

, ir gąsdina, 
kad tokie taksas išvarytų iš 
miesto daug firmų bei įmo
nių.
nedarbą! v

Majoro planuojama nau
jų taksų sistema viešai dar 
nepaskelbta.

liucionistų (negru vergijos 
naikintojų). Nuo to laiko

keli epizodai. Tačiau Vil
nius visur vadinamas len
kišku vardu “Wilno” ii’

vyžiaus Komuną, įsteigtą 
1871 metais, kaip tinkamą 
pavyzdi darbo žmonėms nu
galėti kapitalistinį išnaudo-[miestas. O juk Vilnius jau 
jimą.

Kovojo iki paskutinės 
gyvenimo dienos

1884 metų vasario 2 d., 
po vienos savaitės ligos, jo 

į širdis sustojo. Mirė bekovo- 
1 damas iki paskutinės gyve
nimo dienos.

Garbingai jis buvo palai
dotas Bostono Old Granary j 
Burying Ground kapinėse, 
kur amžinai ilsisi didieji 
Amerikos revoliucijos pa
triotai—Samuel Adams, Ja
mes Otis, taipgi negras 
Crispus Attucks, revoliuci-

■ jos pradžioje pirmasis žu
vęs susirėmime su anglais 
okupantais.

Prieš pusantro šimto me
tu gimęs Bostone. Wendell 
Phillips Jungtiniu Valstijų 
istorijoje suvaidino svarbų 
vaidmenį, kuris niekad ne
bus pamirštas.

Kova tebėra nebaigta
82 metai praslinko nuo 

šio žvmaus kovotojo mir
ties. Per tą laiką nemaža 
pažangos pasiekta, daug 
kovų laimėta. Moterys jau 
turi balsavimo teises. Dar
bininkai turi savo teises 
ganizuotis į profesines 
jungas

Bet kova dar tebėra 
baigta. Pietinėse valstijose 
negrai dar neturi pilnų tei
sių, nors ir ten daug atsiek
ta. Rasinė diskriminacija 
dar tebėra visoje šalvie ne
išrauta iš šaknų. Vienoje 
vietoje nugalėta,, dar kito
je vietoje, žiūrėk, bujoja.

Toli gražu nenugalėtas 
darbo žmonių išnaudoji
mas. o korporacinis kapita
las šiuo metu yra kelerio
pai tvirtesnis, kaip jis buvo 
nrieš šimtmetį. Šis kapita
las pasidarė imperialistinis, 
nuolat grasinąs pasauliui 
naujais karais. Karas Viet
name darosi kaskart pavo
jingesnis pasaulinei taikai.

or- 
są*

ne

Vėl nemokamai atliko
Broliai Aleksandras ir 

Juozas Nevinskai, neseniai 
“Laisvės” name nemokamai 
atlikę daug darbo, prieš sa
vaitę laiko vėl nemokamai 
atliko nemažą plumbingo 
darbą.

Nestinga jiems sugabumo 
ir dar labiau—gero noro.

Kaip gera įstaigai tokių 
draugų turėti! SV

dar šia 
vasarą, mes pasistengsime 
plačiai mūsų skaitytojus su 
įa supažindinti.

įdomu, kad visa šio masi
nio mitingo programa bu
vo CBS tc’evizuoiama. 4no 
būdu milijonai amerikiečių 
turės progą su ja susipažin- tetas dėl Amerikos politi- 
ti.

Iš LLD185 kuopos >
Kreipiame visų kuopos 

narių dėmesį, jog mūsų 
mėn. susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 8 d., 2 vai.

i.' O tas, girdi, padidintu Į50 pi*P- Visi ragmami da-
lyvauti, nes susirinkimas 
bus labai svarbus.

Vieta: Laisvės salė, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Vietiniu Advokatu Komi- € *■
Valdvba

kos Vietname pareiškė, kad 
yici ncicjįaiuo d’!

turi būti nutrauktas. Sako-1
L "Tenka manyti, kad k_a(1 Komitetas Savo ?

Susirinkime buvo renka- kalas Yia nelegalus ii
mos aukos “Workerio” pa
ramai.

MIRĖ
Kovo 2 d. mirė seniau gy

venusi Brooklyne Stella Bi- 
dermanienė, sula u k u s i 84 
metu. Paskutiniais keliolika 
metų velionė gyveno pas 
dukterį Gigą Poughkeepsie, 
N. Y. Liko trys dukterys: 
Stella, Olga ir Malvina; vi
sos vedę ir turi savo šei
mas; taipgi liko sūnus Ru
dolfas su šeima, kuris gyve- ♦ 
na Cannecticut valstijoje. 
Velionės vyras mirė, rodos, * 
prieš 5 metus.

Stella Bidermanienė gy
vendama Brooklyne laikėsi 
pažangiųjų žmonių linijos 
ir veikė pagal išgalę.

Šiuomi išreiškiu velionės 
dukroms ir sūnui bei jų šei
moms širdingiausią užuo
jautą.

į Šiaurės Vietnamo sostinės 
. Ko

mitetas pagiriamas už pa
stangas baigti šitą karą.

‘i/ . , , . T i-- vo daue*. Gus Hali yra pili- auku buvo sudėta apsčiai, siaur®s Vietnamo so
la uoja as aip . n i) r j kalbėtojas, gilus mark- e’al keletas tūkstančiu dole- Hanoi padėkos laišką.

rm n a t n a (I ml’ VinillC 1511 ’ o <■ __  ____ ______ ••_________

25 metai kai yra T. Lietu
vos sostamiestis. Filmo 

! meistrai to nežinoti negalė-i 
jo, nes parodyta ir keli šių I 
dienų nauji Varšuvos pa-; 
statai. Tas reiškia, 
mas baigtas ne prieškari
niais laikais. Aišku, jog ta 
aliuzija jie norėjo pasige- West 43 St., 
rinti lenkų šovinistams, ku
rie ir dabar sako: “Wilno 
nasze” (Vilnius mūsų).

Filmo meistrai kaltina 
Kremlių (t.y. Tarybų Są
junga) už tai, kad jis “ne-

sistas. Jis moka populiaria Hų.

KONCERTAS JAU ČIA
Jam viskas

jog f ii- certas Įvyks

Ren
i

Vinie Burrows, aktorė.

Miesto policijos departa
mente eina perorganizavi
mas. Kai kurie viršininkai 
atleidžiami iš pareigų, kiti 
skubinasi išeiti į pensiją ir 
patys rezignuoja. Matyt, 
naujasis komisionierius no
ri savo “kabinete” turėti 
savo pasekėjus. O gal ma
joras Lindsay jam yra įsa
kęs departamentą pertvar
kyti.

Vasario mėnuo mūsų 
miestui ir apylinkei buvo 
laimingas tuo, kad gavome

paruošta. Kon
kovo 6 dieną, Apie asmenų ir teisių ap

gynime laimėjimus ir pro
blemas po glaudų žodį tars 
įžymūs toje srityje darbuo
tojai :

Prof. L. Pettibone Smith.
Dvasiškis Lee H. Bali.
Laikraštininkai CarlMar- 

zani ir Alex. L. Crosbv.
Tikimasi, jo*? ir publika, 

lietuviai ir kiti, nesuvils 
rengėju nei programos at
likėjų. Puikioii Town Hall 
savo pastogėje sutalpins 
šimtus klausovu. vietinių ir 
iš toliau. Iki pasimatymo!

Kvieslys.

2 valandą.
Vieta: Town Hall, 113

New Yorke 
(tarpe Broadway ir 6th 
Ave., pusė bloko nuo Times 
Square). Įžanga po 81 ir $2.

Meno programoje:
Ukrainiečių choras, vado-

padėjo žydams gintis”, kai j vas Frank Ilchuk. 
hitlerininkai juos užpuolė | 
Varšuvos segreguo tame 
kvartale (geto). Tačiau geto 
likvidavimo metu Raudono-1 
ji Armija nuo Varšuvos bu- I 
vo dar gana toli, tad kaip ji 
galėjo žydams nadėti?

Žiūrint iš pažangiųjų po
zicijų, šis filmas yra men
kos vertės.

Lietuvių choras Aidas, 
vad. Mildred Stensler.

Gvendolvn Belle, solistė.
Ispanų šokėjai.
Ukrainiečių šokėjai, vad.

Fred Klimovich.

P. M. §

•?

M-s

Miami, Fla.
“Laisvės” vajui praėjus
Noriu pareikšti padėką 

draugams, kurie man pa
gelbėjo laike valaus. Ypa
tingai esu dėkinga Jonui 
Smalenskui. su kurio pagal
ba. iau kelinti metai mia- 
imečiai stovi laimėtojų eilė
se. Taipgi ačiū Marytei 
Bružas ir Ben Browne. 
Jiedu užprenumeravo po 
du skaitytojus į Lietuvą. 
Kiti draugai, — Ignas Ur
bonas, N. Paukš t i e n ė, N. 
Sereika ir kiti pagelbėjo su 
atnaujinimais. Nereikėjo 
važinėti j namus.

Už vajų laimėtą dovaną 
$35 paskiriu “Laisvei.”

Jei kurie norėtų, aš visa
da mielai sutinku pasiųsti 
atsinaujinimus, arba kas 
nori užrašyti “Laisvę” į 
Lietuvą, aš su mielu noru 
patarnausiu. Daugelis ne
įsivaizduoja, kaip žmonės 
Lietuvoje labai džiaugiasi 
gave iš Amerikos laikraštį, 
vpatingai dabar, kai mūsų 
turistai yra Lietuvoje 
vede naujų pažinčių.

Noriu priminti, kad 
cialio Klubo svetainėje
nas Smalenskas turi įren
gęs nemažą knygynėlį. Ja
me galima gauti pasiskai- 
tvti labai gerų knygų. Drg. 
K. Petrikienė šiam knygy
nėliui padovanojo porą la
bai vertingų knygų, ir ža
da. dar daugiau atsiųsti. 
Taigi, draugai, naudokitės 
knygynu.

Margaret Valilionienė

proga
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

Kviečia visus j pobūvį

Sekmadienį, Kovo 13 Mareli
3-čią valandą po piety

Laisvės salėje
102-021 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Įėjimas nemokamas
Programa bus įvairi—bus kalbu, deklamacijų, dainų. 

Aido Choras ir Aido moterų choras dainuos. 
Po trumpos programos, bus vaišių.

Kviečiame visus.

ATSILIEPIMAI APIE DU SOVIETINIUS FILMUS
FATHER OF A SOLDIER

“Rusų Zorba”
—Cue Mag.

“Įžymus paveikslas su tradiciniu 
rusišku vaidinimu.”

NY Her. Trib.
“Jaudinantis pastatymas“

—NY Her. Trib.
* * * į, * Nepaprasta! Sergo Za- 
khariadze, tai jo šalies Laurence 
Olivier, puikiai vaidina!

—NY News

BALLAD OF LOVE 
“Nepraleiskite progos nepamatė. 
Nepaprasta?”

—NY Times 
“Laimėtojas bet kur! 
Nepamirštamai gražus ...
Galite stebėti su pasigėrėjimu.” 

—NY Post
“Geras paveikslas, kuris lupi 
širdžiai malonaus pasakyti!

—NY Her. Trib.
* * * į * “Did’nga poetiška koky
bė!” —N Y News

Dabar Rodoma REGENCY THEATRE B’way ir 67th St. 
SC. 4-3700

,1

uz-

So-
Jo-

Iš ALDLD 1-osios
I

I ALDLD 1-oji kuopa savo 
mėnesinį narių susirinkimą 
turėjo vasario 28 d. Jis bu
vo neilgas, bet įdomus.

Pirmininkas Valys Bun
kus pranešėj jog nejudomų 
spalvotų paveikslų rody
mas, kurį atliko Jonas Siur- 
ba (vas. 27 d.), buvo sėk
mingas. Publika rodymu 
buvo patenkinta, ir kuopai 
liks dar ir nelno.

Dabar prieš kuopos akis 
stovi kitas pasimotas di
delis darbas: mitingas-kon- 
certas proletariniam poetui 
Juliui Janoniui pagerbti jo 
70-ųjų gimimo metinių pro
ga.

Šis parengimas turi būti 
tikrai iškilmingas. Tenka 
rūpintis programa. R. Mi- 
zara pranešė, kad jis ruo
šia apie J. Janonį kalbą-re- 
feratą. Bet kas daugiau?

Buvo svarstyta, kiek da
bar Juliaus Janonio eilių

kuopos susirinkimo 
yra apvilkta muzika? Ar 
jas visas bus galima šiame 
parengime padainuoti? Kas 
jas dainuos?

Aišiku, be aidiečių, be Ai
do Choro vadovės, Mildred 
Stensler, talkos nieko nepa
darysime. Todėl V. Bunkus 
tarsis su Mildreda ir pra
šys, kad ji su aidiečiais sto
tų mums talkon. Apie kitus 
programos dalyvius bus pa
skelbta spaudoje vėliau.

Mitingas-koncertas Juliui 
Janoniui pagerbti bus ba
landžio 3 dieną “Laisves” 
salėje, Ozone Parke.

Finansų sekretorius pra
nešė, jog kuopa narių turi 
daugiau kaip 70. Jie moka- 
si savo narinius mokesčius 
už šiuos metus.

Protokolų raštininkas M. 
Stakovas sakė, jog pas jį 
viskas okei.

Narys, jau nebejaunas

GERIAUSIOS PREKĖS (PIRKINIAI) ŠIAIS METAIS DOVANŲ 
JCSŲ GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS, GYVENANTIEMS USSR 

Jūs galite pirkti pas PODAROGIFTS, INC.

Jūsų patogumui, PODAROGIFTS, INC., išstato “Laimėtojus“ 
iš javirių tarptautiškų parodų:

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

Peržiūrėkite tvirtus MOTORCIKLUS “IZH-PLANETA”; Naujai paga
mintų TELEVIZORIŲ; FOTO KAMERŲ su vėliausiais pagerinimais, 
stipresniais stiklais. Ekonomiški ŠALDYTUVAI, Elegantiški PUTRI
NIAI PALTAI ir KEPURES, pagaminti iš garsių rusiškų futrų. 
AUDEKLAI Įvairiausiomis spalvomis ir raštais. Žinomi rusiški SKA
NĖSIAI, minkštas kaviaras, krabų konservai “CHATKA” ir “AKO” 
ii' kiti skanūs valgiai.
ŠITĄ VISKĄ GALIMA PIRKTI PAS MUS!

Visos nupirktos jūsų prekės bus pristatytos jūsų giminėms už SPECI
ALIAI ŽEMAS KAINAS. NERIBOTA Iii: ~ ...........
USSR MUITAI IR NEMOKAMI KITI USSR
PODAROGIFTS, INC., garantuoja greitą ir 
praneša Jums apie dovanų pristatymą.

PRAŠYKITE mūsų naujų katalogų, kuriuose 
mūsų platų pasirinkimą industrinių ir valgomų produktų.
DOVANŲ CERTIFIKATAS tai geriausias būdas užsakyti dovanas 
jūsų giminėms, gyvenantiems USSR.

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

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

TORG” dėl užsakymo dovanų, kurios nepaskelb
tos kataloge. ——

• NUOSTABU. KĄ CERTIFIKATAS GALI 
NUPIRKTI JUMS.

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

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

Phone: Code No. 212 — 228-9547

KIEKYBE. NEMOKAMI 
MOKESČIAI.
akuratną pristatymą,

mes išaiškiname apie

ir

r




