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Apie Mažąją enciklopediją. 
Bus ir didelė.
Minėsim Moters dieną.
K. Bielinio turtai.
Sakoma: buvę $40,000!..

Rašo R. Mizara

Vilniaus “Tiesa” praneša, 
kad jau išėjo iš spaudos “Ma
žosios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” I-asis tomas.

Knyga didelio formato. Ją 
sudaro 735 puslapiai; juose 
telpa apie 6,000 straipsnių, 
daug iliustracijų.

Sis tomas apima A—J rai
des. Telpa platus Lietuvos ap
rašymas; bendradarbi a u j a 
daugiau kaip 800 autorių. Iš 
viso ši (Mažoji) enciklopedi
ja turės tris tomus. Leidžia 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mija (vyr. redaktorius akade
mikas J. Matulis).

Tikimės, kad leidėjai nepa
mirš ir mūsų — prisius redak
cijai. O tuomet mes galėsime 
plačiau apie šį didžiulį kultū
ros darbą parašyti. 0

Motery kova prieš j žmones masiniai reikalaus Sniego audra padarė
karų Vietname

universiteto, New Haven, 
Conn. Tarp kitko jis sakė:

Prezidento Johnsono kal
ba už taiką yra tik propa
ganda... Kada JAV bu
vo susilaikę nuo bombarda
vimo Šiaurės Vietnamo, tai 
tada jos daugiau bombar
davo Pietų Vietnamo liau- 
diečius... Šiaurės Vietna
mas vadovaujasi ne prezi
dento žodžiais, bet darbais... 
Washington© žodžiai už tai
ką nesuderinami su milita- 
riniais veiksmais.

New Yorkas. — Visoje 
šalyje didėja moterų, kurių 
sūnūs yra JAV armijoje, 
kova prieš karą Vietname. 
Committee for Sane Nuc
lear Policy suruošė de
monstracijas Forest Hill, 
Jamaica, Springfield Gar
den ir Kew Garden mies
to dalyse. Nuo kelių šim
tų iki tūkstančio moterų 
demonstravo ir reikalavo 
baigti karą.

Moterys nešiojo plakatus 
smerkdamos siuntimą JAV 
militarinių jėgų į Vietna
mą. Tarp jų buvo: “JAV Į Washingtonas. — Saudi 
kalba už taiką, o gyvenime ■ Arabijos karalius Faisalas 

pasakojo, būk Jemeno res-
Tarp kalbėtojų buvo Dr. publikoje įsigalėjo komunis- 

Lynd, profesorius iš Yale te i.

plečia karą.”

: Montrealyje bus TSRSpraėjusią vasarą man vie
nas įžymus asmuo Vilniuje sa
kė, kad, kai baigs spausdinti 
Mažąją enciklopediją, tuojau 
bus imtasi už Didžiosios, kuri 
apims kelioliką tomų.

— Mes niekad nuo Didžio
sios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos išleidimo neat
sisakėme. — priminė tasai 
mokslo vyras.— Jos leidimas 
susitrukdė tik dėl tam tikrų, 
sakyčiau, nelemtų aplinkybių. Jis statomas 16,000 kvadra

paviljonas
Montrealis. — 1967 me

tais Montrealyje įvyks Pa
saulinė paro d a. Ji bus 
Notre Dame saloje.

Tarybų Sąjunga jau pra
dėjo savo paviljono darbus.

Airiai išsprogdino 
Nelsono paminklą

Dublinas.—Manoma, kad 
Airių Respublikonų Armi
jos nariai, kurie kovoja už 
atgavimą nuo Anglijos še
šių šiaurinių Airijos ap
skričių, išsprogdino admi
rolo Horatio Nelsono viršų- . . .. . . . - - --- \ W

tinių mastų plote. Jame bus tinę dalį'paminklo, nublokš- 
antra |r ^ino svetainė įtalpai 600 

či mačiau ir Kiruejad H1U- v . iii i -i a n
Aido chorą dainuojantį amonių, valgykla 1,100

Praėjusį sekmadienį ; 
kartą mačiau ir girdėjau mū
są . . .
Town Hali, Manhattane. Abu
du kartu choras paliko gilų 
įspūdį klausytojuose, 
progą dainuoti šios salės es
tradoje — savaime yra garbė!

O sekamą sekmadienį, kovo 
13 d., tas pats Aido choras 
dainuos Tarptautines Moters 
dienos minėjime—Ozone Par-

žmonių.
Paviljono pastatymui ir

Turėti t įrengimui bus išleista $6,
000.000. Rugpiūčio mėnesį
TSRS paviljone 
tik r o s dienos
TSRS sąjunginių 
kų reikalams.

bus tam 
skiriamos 
respubli-

darni jo statulą.
Tas paminklas stovėjo 

Airijos sostinės Dublino 
Jo obeliskas yra 

, o viršu- 
Nelsono

baigti karą Vietname
Madison, Wis.—Glen Al

len, veikėjas iš Nat i o n a 1 
Committee to End the 
Vietnam War, sako, k a d 
penktadienį ir šeštadienį, 
kovo 25-26 dienomis, visose 
Jungtinėse valstijose žmo
nės demonstruos už karo 
baigimą Vietname.

Jis sako, kad demonst
racijas šaukia daugiau kaip 
šimtas įvairių nacionalinių 
ir lokalinių organizacijų, jų 
tarpe: Vietnam Peace Pa
rade Committee, Freedom 
Democratic Party, Demo
cratic Students for Peace, 
Juan Mari-Bras, of Uuerto 
Rican Independence Move
ment, Vietnam Day Com
mittee, katalikų La Piera, 
darbo unijos: Drug & Hos

pital Workers Local 1199, 
Retail, W h o 1 e s ale & De
partment Store Workers, 
Fur Workers Joint Board 
ir daugelis kitų.

Įvyks gatvėmis maršavi-
-r

baisių nuostolių
mai, po atviru dangumi ir 
svetainėse daugybė susi
rinkimų. Worcesteryje kal
bės senatorius Wayne sios sniego audros. Dauge- 
Morse, New Yorke — pro- lyje miestų jie neteko elek- 
fesorius Dr. Linus Pauling tros šviesos ir šilumos. Snie

go pusniai suparalyžiavo 
susisiekimą. Daug i a u s i a 
nukentėjo žmonės Dakotų, 
Minnesotos ir Nebra s k o s

ir daug kitų kalbėtojų.
Užsienyje

Tomis pat dienomis kito
se šalyse įvyks demonstra
cijos prie Jungtinių Valsti
jų ambasadų: Japonijoje, 
Kanadoje, Prancū z i j o j e , 
Italijoje, Vakarų Vokieti
joje, Jungtinėje Arabų

Chicago. — Vidur i n ė s e 
valstijose šimtai tūkstan
čiu žmonių kenčia nuo bai-

Šiaurės Dakotoje žuvo 
daug galvijų. Central Live
stock Ass’on skelbia, kad 
šimtai galvijų užšalo, dar 
daugiau jų buvo sužeista,•’ d 1 ° d ' v I J I 1

Respublikoje ir daugelyje | kiti iš bado taip nusilpnė-
kitu šalių.v v

Demonstracijų 
valandą paskelbs 
miesto organizatoriai.

Washingtonas. — Sena
torius Wayne Morse pa
reiškė, kad jis visomis jė
gomis kovos prieš išrinki
mą į Kongresą tų kandida
tų, kurie remia Johnsono 
karo politiką Vietname.

diena ir 
kiekvieno

jo, kad negalės iki pavasa
rio išgyventi.

Gubernatorius W. G u y 
pakvietė Nacionalinei Gvar
dijai į pagalbą privačių

sun k v e ž i m i ų savininkus 
gatvių ir kelių nuvalymui 
nuo sniego, kurio vietomis 
iškrito iki 3 pėdų, o pus
niai sudaro nepereinamus 
kalnus.

Pietų Dakotoje padėtis 
panaši. Duluth, Minnesotoj, 
miestas neturi šviesos, Na- * 
cionalinė gvardija gelbėja 
atsteigti susisiekimą. Mis
sissippi valstijoje žuvo apie 
60 žmonių, nes ten pirm 
sniego audros praūžė torna
das. Labai šalta, šaltis apie 
25 laipsniai žemiau nulio.

Po sniego audros žmo
nėms gresia potvynių ne
laimė. Georgia valstijoje 

, jau tirpsta sniego kalnai ir 
1 Flint upė išėjo iš krantų.

Kuboje teisia 
suokalbininkus

Ar tai ne gražu ?Ar tai ne 
garbinga?!.. v

Aną dieną Manhattane at
sitiktinai sutikau asmenį, ku
ris papasakojo įdomių, tiesiog 
stebinančių, dalykų.

Šnekėjome “apie politiką”, 
nes mano pažįstamas, rodosi, 
yra socialdemokratas ar jiems 
artimas,—nenorėjau per daug 
klausinėti. Užkliuvo mums ir 
neseniai Niujorke miręs Kip
ras Bielinis, socialdemokra
tas- vaduotoj as.

Ar jūs žinote, — kalbėjo 
mano pažįstamas,— kiek Kip
ras Bielinis paliko turto?

— Nežinau,— atsakiau. — 
Tik truputėlį kur tai girdėjau, 
kad jis buvo bagotas vyras.

— Bielinis paliko apie 40 
tūkstančių dolerių, jei norite 
žinoti, — pabrėžė žmogus. — 
Vis kišo į bankus ir kišo. Ir jis 
atrodydavo suvargęs, tarytum 
prašytų iš kitų dovanėlių...

— Bet gi Bielinis rinko au
kas, ar ne ?

— Rinke, bet vis laisvini
mui,— atsako žmogus.— Da
bar socialdemokratai kvaršina 
galvą, kaip Bielinis taip greit 
pralobo? Kaip stebuklas.

Auga Vak. vokiečių 
reakcininką jėgos

Bona. — Vakarų Vokieti
jos vidaus ministras Paul 
Lucke paskelbė, kad Vaka
rų Vokietijoje, 1965 metais, 
nacistai atliko 521 išstoji
mą prieš žydus ir garbini
mą Hitlerio.

Jis sako, kad jų jėgos au
ga. Nacistai turi 113 įvairių 
organizacijų, kurios 1965 
met. padaugėjo apie 30,000 
narių. Jie leidžia savo laik
raščius ir žurnalus, kurių 
pereitais metais cirkuliaci
ja padaugėjo 227,000 eg
zempliorių.

centre.
.103 pėdų aukščio, 
j e buvo 2 0 pėdų 
statula.

Velykų dienoje 
50 metų nuo airių 
už laisvę, kuris į 
metais. AngĮaUtą sukilimą 
kraujuose skandino. Ma
nom &d airiai tos su
kakties belau k d a m i ir iš
sprogdino paminklą.

sukanka 
sukilimo 
ko 1916

krauna kiti vaduotojai, jau
nesni už velionį!..

Va, kodėl tarp “veiksnių” 
eina tokia aštri kova už “va
davimą”! Kiekvienas nori pa
sidaryti pinigo.

Rytą Vokietijoje 
stoka darbininką

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinėje respubliko
je (Rytų Vokietijoje) yra 
stoka darbininkų, tai trau
kia iš Lenkijos.

Oderio upė dalina Gubi-. 
no ir Zaorzelec miestus, jų 
vakarinė dalis yra R. Vokie
tijoje, o rytinė—Lenkijoje. 
Iš lenkų miestų daug darbi
ninkų kasdien vyksta į vo
kiečių miestus darbui.

Nemažai lenkų išvyko 
darbams ir į kitus Vokieti
jos miestus.

Pasakotojo žinios apie Bie
linio paliktą turtą manyje su
kėlė visokių minčių.

Kipras Bielinis karo metu 
pabėgo iš Lietuvos į nacių 
Vokietiją, ir jau buvo nebe
jaunas. Iš ten jį Washingto- 
no valdžia parsivežė į JAV 
kaip’ “tremtinį”, kaip “visiš
kai biedną, suvargėlį.” Ame
rikoje Bielinis jokio visuome
niškai naudingo darbo nedir
bo, —* užsiėmė tik vadavimo 
bizniu! Ir, žiūrėkite, kiek iš 
to biznio jis pelnė!.. Galime 
įsivaizduoti, kiek pelno susi-

— Kam gi Bielinis savo tur
tą paliko? — klausiu pažįsta
mo.

— Smulkiai atsakyti nega
liu. Bet žinau, kad paliko sa
vo giminėms, kurių jis čia kur 
turi; paliko ir kai kuriems so
cialdemokratams.

— O “Keleiviui”?
— Abejoju, — atsako žmo

gus.
Nepavydžiu nei vienam, ku

riam teks K. Bielinio turto da
lis. Bet dabar jau aišku, ko
dėl jis, nieko naudingo ne
dirbdamas ir šitaip lobdamas, 
nenorėjo tarti žodžio už so
cialistinį liaudžiai rytojų ?

JAV JAU PRIPAŽINO 
GANOS VALDŽIĄ

Washhingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
jau pripažino Ganos milita- 
ristų valdžią, kurie nuver
tė legališką prezidento K. 
Nkrumaho valdžią.

Bostonas. — Sustrei
kavo spaustuvininkai ir su
laikė nuo išėjimo dienraš
čius “The Globe” ir “The 
Herald,” “The Traveler” ir 
“The Record-American.”

Kubos generolams 
nepavyko

Havana, -r- Tuk prieš po
rą savaičių Jungtinių Vals
tijų vyriausybės aplinkraš
tis statė klausimą: “Ar ir 
1966 metais bus generolų 
metai?”

Mat, 1 9 6 5 metais eilėje 
valstybių žmonių išrinktas 
valdžias nuvertė generolai 
ir pasuko tų šalių politiką 
Vakarų imperialistų vagon.

Kuboje militaristai tą pa
tį ruošė, bet savisauga su
sekė juos ir suėmė karinin
kus Rolando Cubelą Seca- 
des, kuris buvo gaujos va
das, Romaną Guin Diazą, 
ių sėbrus: Alberto Blanco 
Romariza, Jose Louis Gon- 
zalas Gallarettą. Juan Alsi
ną Navarrio, Angelo Her
rero Veliz ir Gpil 1 e r i n o 
Cunil Alvarezą.

Kubos vidaus ministerija 
ir dienraštis “Granma” 
rašo, kad suokalbi n i n k a i 
pradėjo veikti 19 6 4 metų 
gruodžio mėnesį. Jie veikė 
išvien su Kubos pabėgėliais, 
gyvenančiais Jung t i n ė s e 
Valstijose, ypatingai su jų 
vadu Manuel Artima, kuris 
anais metais vadovavo in
vazijai į Kubą.

M. Artima ir Rolandas 
Cubela Secades pereitais 
metais Madride, Ispanijoje, 
tarėsi ir, sakoma, ten jie 
nuo JAV ambasadoriaus J. 
A. Noel gavo $100,000 vei
kimui. Ten su jais tarėsi 
Luis Etirique Traenco ir 
Carlos Tepedino, kurie yra 
JAV Centrinės Žvalgybos 
Agentūros nariais, rašo 
Kubos dienraštis.

Suokalbyje svarbią rolę 
vaidino Odon Alvarez de la 
Campa, kuris Madride pa
bėgo iš Ispanijos ambasa
dos, taipgi Augustin Alva
rez Machado, CIA agentas.

suokalbis
I ■’

Suokalbininkai planavo 
pirmiausia nužudyti Kubos 
premjerą Fidelį Kastro, pa
grobti galią į savo rankas 
ir panaikinti Kuboje dabar
tinę santvarką.

Negauna Johnsono 
atsakymo

New Yorkas. — Atletas 
Robertas B1. Nichols, Ant
rojo pasaulnio karo vetera
nas, ir jo sandraugai pa-

Havana. — Kovo 7 dieną, 
La Cabana tvirtumoje, pra
sidėjo teismas suokalbinin
kų, kurie planavo nužudyti 
Fidelį Rastrą ir pagrobti į 
savo rankas galią. ;

Valstybės pro k u r o r a s 
Jo^gę Segura reikalavo 
mirties Rolandui Cubelas, 
kaip gaujos vadui, karinin
kui Guinui, kaip JAV Cent
rinės Žvalgybos Agentūros 
agentui, kuris šnipavo apie 
Kubos gynybos jėgas nuo 
19 6 3 metų, ir dar porai 
suokalbininkų.

Propaganda prieš 
Kiniją

Washingtonas.— Pirmiau 
JAV militaristai ir politi
niai vadai kalbėjo, būk Ki
nija dar per daugelį metų 
neturės pakankamai atomi
nių bombų, taipgi priemo
nių jų pristatymui į kitas 
šalis.

Dabar JAV Gynybos sek
retorius R. McNamara pa
keitė toną. Jis jau pasa
koja, kad Kinija už poros 
metų galės atominėmis 
bombomis pulti savo kai
mynus per 700 mylių nuo 
Kinijos sienos.

Yra didelis karo 
pavojus su Kinija

DAUGIAU IR ŽIAURIAU 
PUOLA š. VIETNAMĄ
Saigonas. — Dabar kiek

viena dieną apie šimtą JAV
Washingtonas. — 'Sena-. didelių bombon e š i ų bom-

siuntė prezidentui Johnso- torius J. W. Fulbri d g h t, j barduoja geležinkelius, ku-
nui paklausimą: Senatinio komiteto užsienio

Prezidente, kaip suprasti reikalais pirmininkas, sako, gia su Kinija, 
jus, kuomet kalbate, jog kad yra didelis karo pavo-
skirsite bilijonus dolerių 
Vietname auginimui javų, 
tiesimui kelių, gerinimui 
žmonių gyvenimo, o dabar 
jūsų įsakymu JAV bombo
nešiai degina javus, ardo 
kelius, sprogdina namus, 
žudo civilinius žmones?

Bet jis ir jo sandrau
gai nesulaukia atsakymo. 
“Timeso” koresponde n t a s 
kalbėjosi su Nicholsu ant 
Judson Memorial bažnyčios 
laiptų. Nichols yra religin
gas žmogus.

ANGLŲ KOMUNISTŲ 
DIENRAŠTIS

Londonas.—Anglijos Ko
munistų partija per dau
gelį metų leidžia “Daily 
Worker).” Jo redaktorius 
George Matthews sako, kad 
laikraščio cirkuliacija yra 
60,000 kasdien.

Dabar laikraštis keičia 
vardą iš “Daily Workerio” 
į “The Morning Star.”

Bona. — 1965 m. Vakarų 
Vokietijoje žymiai padau
gėjo kriminaliniai prasikal
timai. i ,

rie Šiaurės Vietnamą jun-

jus tarp Kinijos ir Jungti
nių Valstijų.

Jis sako, kad kaip Kini
jos, taip ir JAV valdžios va
dai jau priėjo išvados, kad 
bėgyje metų iškils karas 
tarp šių Šalių.

| Senatorius vėl įspėja, kad 
JAV valdininkai ir milita- 
ristai nesupranta, kokias 
pasekmes karas duotų.

JAV BOMBONEŠIAI 
PUOLĖ š. VIETNAMĄ 
Saigonas. — Virš 70 JAV 

dideliu bombonešių bombar
davo Šiaurės Vietname ge
ležinkelį į šiaurę nuo Ha
nojaus, kuris Šiaurės Viet
namą jungia su Kinija.

Taipgi bombardavo tas 
vietas, kur numatoma, kad 
yra raketų įrengimai šau
dyti į lėktuvus.

MATĖSI SU KARDINOLU 
MINDSZENTY

Budapeštas. — Austrijos 
kardinolas Konig lankėsi 
Vengrijoje. Jis per 5 valan
das kalbėjosi su kardinolu 
Mindszenty, kuris nuo 1956 
metų sėdi pasislėpęs JAV 
ambasadoje.

Washingtonas.—JAV vy
riausybė susirūpino, kad ki
ti NATO nariai nepasektų 
Prancūzijos ir nepareika
lautų savo teritorijoje ka
ro bazių kontrolės.

EXTRA!
Washingtonas. — Kovo 7 

dieną JAV Aukščiausiasis 
Teismas pasisakė už 19 6 5 
metų Voting Rights Alctą. 
Tai smūgis pietinių valsti
jų reakcininkams, kurie vi
sokiais valstijų įstatymais 
neprileido prie balsavimų 
pusės piliečių — negrų, 
meksikiečių ir neturtingų
jų baltųjų.

Reiškia, dabar už balsa
vimų teise pasisakė JAV 
Aukščiausiasis Teismas—vi
si trys valstybės organai.

Pietinių valstijų reakcio
nieriai vartojo “poll tax,” 
raštingumą ir kitas diskri
minacijas prieš negrus, kad 
neprileisti prie balsavimo. 
Ypatingas jiems įrankis bu
vo “poll taxes”—tam tikri 
mokesčiai už balsavimą, — 
reikalavimas turėti turto,, 
kad galėtum balsuoti.
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Perversmas Ghanoje
NETENKA NEI SAKYTI, kad perversmas Gha

noje nustebino milijonus žmonių. Atrodė, jog Ghanos 
prezidentas Kwame Nkrumah yra savo šalyje įtakingas 
žmogus; visoje Afrikoje jis buvo įtakingas taip pat. Jo 
politinis kursas buvo teisingas ir geras: jis stovėjo už 
socializmą, žinoma, tik rytoj, ne tuč tuojau, kadangi 
Ghanoje dar yra žmonių labai atsilikusių gyvenime, ne
mokytų, beraščių, dar gyvenančių primityvų gyvenimą.

Kariuomenė? Prezidentas Nkrumah nekreipė di
desnio dėmesio į kariuomenę, kurioje, pasirodo, veikė 

' amerikiniai ir kitų kapitalistinių šalių šnipai jau per ilgą 
laiką. O kariuomenė, jei ji nebus pridabota, jei nebus 
į ją kreiptas atitinkamas dėmesys, gali kažin ką pada
ryti. Tik pagalvokime, kiek kariuomenės vadovai, viso
kie ponaičiai karininkai, pridarė žalos Lotynų Amerkos 
šalims — Argentinai, Brazilijai ir kitoms, smukesnėms. 
Kiek ten perversmų jau yra buvę ir kiek dar bus, kol 
liaudis pilnai susipras!

Afrikoje taip pat: Ghana juk ne pirmoji šalis, kur 
generolai su karininkais padarė perversmus.

New York Times korespondentas Akroje, Lloyd Gar
rison, aną dieną smulkiai aprašo visa tai, kaip sąmoks
lininkai Ghanoje dirbo perversmui įvykdyti. Jau prieš 
keletą mėnesių nedidelės jaunesniųjų karininkų grupelės 

'šen ir ten tarėsi, sąmokslavo, organizavosi—žinoma, la
bai atsargiai, labai slaptai.

Praėjusiais metais prezidentas Nkrumah pašalino 
iš vietos kariuomenės štabo viršininką generolą Joseph 
A. Ankrahą. Pašalino, bet jo neareštavo ir “paliko die
vo valioje,”—nesistengė patirti, ką jis veiks. O Ankrahas 
“veikė.” Apie jį sukosi visi sąmokslininkai. Jis labai 
įsižeidė už tai, kad jį pašalino iš aukštos vietos. Jis nu
sitarė prezidentui atkeršyti.

Ir štai, išgirsta sąmokslininkai, kad Nkrumah vyksta 
į Kiniją ir į Vietnamą. To jiems tik ir tereikėjo. Jie 
pasiryžta padaryti perversmą valdžioje, kada Nkruma
ho nebus namie.

Jie suveda kariuomenės būrius į Akrą, į šalies sos
tinę. Jie praneša, kad darysią perversmą—tarp kitko 
ir dėl to, kad esą prezidentas norėjęs siųsti Ghanos ka
riuomenės dalinius? į Vietnamą. Baisus melas, bet kas 
jį atmuš? Sąmokslininkams viskas gera ir naudinga, 
kas tik jiems padeda įvykdyti gyveniman jų kėslus.

Na, ir prasidėjo prezidento palociaus šturmavi- 
mas; prasidėjo kruvinos skerdynės, kuriomis džiaugsis 
tik imperialistai, socializmo priešai, žuvo nemaža žmo
nių. Daug buvo sužeistų. Daugelį sukišo į kalėjimus. 
Tamsi naktis užgulė jauną, pažangią Ghanos respub
liką.

NESAKOME, KAD PREZ. NKRUMAH buvo an- 
. gėlas. Ant kiek jis sugebėjo apjungti Afrikos tautas, 
susilaukusias tautinės nepriklausomybės, ant tiek jis, ro
dosi, turėjo ir silpnų pusių. Ar jam reikėjo pasistatydin
ti sau paminklą? Ar reikėjo taip grubijoniškai puoselė
ti asmenybės kultą? Nejaugi jis nesuprato, kad visa 
tai pykdys Ghanos žmones?

Ir matome tai: kai tik Nkrumaho valdžia buvo nu
versta, žmonės pirmiausiai griebėsi versti Nkrumaho 
paminklą, stovintį prie parlamento rūmų.

PER PASTARUOSIUS tris mėnesius Afrikoje įvy
ko šešiose valstybėse militariniai perversmai. Ir jų tiki
masi dar daugiau. Ar tai eina naudon liaudžiai ? Žino
ma, ne!

Militariniai smurtai, persversmai, kaip ir fašistiniai, 
nėjo, neina ir neis jokiai tautai naudon. O žalos kiekvie
nai gali padaryti daug.

Pavojus dar tas: jauni leitenantai ir generolai, at
sistoję į valstybių priešakį, kad tik kiek, gali pradėti 
karus prieš kitas valstybes, prieš savo kaiminkas. O tai 
reikštų baisų dalyką tokioms šalelėms, kaip jaunos res
publikos Afrikoje. .

GHANOS PREZIDENTAS Nkrumah buvo energin
gas kovotojas už Afrikos valstybių apvienijimą, bendrą 
darbą. Afrikoje buvo sukurta Afrikos Vienybės Orga
nizacija (Organization of African Unity). Į organiza
ciją buvo įstoję 36 valstybės. Tai nemaža jėga, ir jeigu 
ji būtų sugebėjusi vieningai veikti, kokius didelius darbus 
būtų atlikusi!

Bet štai įvyksta valstybių, kurios priklauso Orga
nizacijai, užsieninių reikalų ministrų konferencija. Gha- 
noje tik ką buvo padarytas perversmas, ir todėl konfe
rencija iš karto negali susivokti, ką daryti su ja: priim
ti jos senąją delegaciją, ar naująją, paskirtą kontrrevo
liucionierių? Po ilgų debatų pripažįstama kontrrevoliu
cinė valdžia.

Tuojau iš konferencijoj pasitraukia Egiptas, Mali,

LIETUVOJE MIRĖ 
AKADEMIKAS D-RAS 
PRANAS MAŽYLIS
Pasiekusioje mus Vilniaus 

“Tiesoje” (kovo 2 d. laidoj) 
skaitome nekrologą:

Vasario 28 d., eidamas aš
tuoniasdešimt antruosius me
tus, po sunkios ligos mirė Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos akademikas, Kauno Vals
tybinio medicinos instituto 
Akušerikos-genekologijos ka
tedros vedėjas, profesorius, 
Lietuvos TSR nusipelnęs mok
slo veikėjas, Lietuvos TSR nu
sipelnęs gydytojas Pranas 
Mažylis.

Pranas Mažylis gimė 1885 
m. sausio 24 d. Rokiškio ap
skrityje, Skapiškio valsčiuje, 
šilaikiškių, kaime, valstiečių 
šeimoje. Baigęs 1904 m. Lie
pojos gimnaziją, jis buvo įs
tojęs į Peterburgo universite
tą, bet prasidėjus 1905 m. re- 
voliucijiai, mokslą metė ir iki 
1908 m., būdamas LSDP eilė
se, aktyviai dalyvavo revoliu
ciniame judėjime įvairiose 
Lietuvos vietose, platino so
cialdemokratinę literatūrą, 
ruošdavo susirinkimus ir mi
tingus, rašė atsišaukimus, or
ganizuodavo žemės ūkio dar
bininkų streikus. 1905 metų 
gruodžio mėn. už revoliucinę 
veiklą buvo suimtas ir kalina
mas Kauno ir Ukmergės kalė
jimuose. Paleistas už užstatą 
iš kalėjimo, gyveno nelega
liai, pasivadindamas įvairiais 
slapyvardžiais, ir dirbo toliau 
pogrindinį revoliucinį darbą.

Dėl nuolatinio persekiojimo 
1908 m. emigravo į užsienį, 
kur išgyveno 10 metų. Kroku
voje jis įstojo į universitetą, 
medicinos fakultetą. Būdamas 
studentu, dirbo demonstrato- 
rium ir asistentu anatomijos 
katedroje. 1913 m. baigęs 
universitetą, dirbo 4 metus 
Krokuvos ligoninėje chirurgi
jos ir akušerijos-ginekologijos 
skyriuose. < ,

1914 m. pavasarį Pr. Ma
žylis dalyvavo V. Kapsuko or
ganizuotame Krokuvoje gyve
nančių lietuvių politinių emi
grantų — social d emo kratų 
pasitarime su V. Leninu.

1918 m. grįžęs į Lietuvą, 
dirbo gydytoju Panevėžyje, 
vadovavo apskrities ligoninei. 
1920 m. Pr. Mažylis persikėlė 
gyventi į Kauną. 1922 m. or
ganizavo Kauno universiteto 
akušerijos-ginekologijos kate
drą ir kliniką bei akušerių 
mokyklą; katedrai ir klinikai 
prof. Pr. Mažylis vadovavo 
iki mirties.

Atkūrus Lietuvoje tarybinę 
santvarką, 1940 m. Pr. Mažy
lis, dirbdamas aukštojoje mo
kykloje, aktyviai dalyvavo vi
suomeninėje veikloje. Hitleri
nės okupacijos metais iš uni
versiteto buvo pašalintas. 19- 
44 m., tik išvadavus Kauną, 
jis „vėl grįžo į Kauno univer
siteto medicinos fakulteto 
akušerij os-ginekologi j os kate
drą ir kliniką.

Prof. Pr. Mažylis, kaip žy
mus medicinos mokslo ir 
praktikos specialistas, 1946 
m. buvo išrinktas Lietuvos T- 
SR Mokslų akademijos akade
miku. Būdamas pirmuoju Lie
tuvos TSR Sveikatos apsaugos 
ministerijos mokslinės tarybos 
pirmininkų, profesorius Pr, 
Mažylis vadovavo respublikos 
gydytojų moksliniam darbui. 
Jis daug nuveikė, tobulinda
mas gimdymo pagalbą. Dau
giau kaip per 50 gydytojo vei
klos metų Pr.' Mažylis išgel
bėjo gyvybę tūkstančiams mo
terų ir vaikų, sugrąžino jiems 
sveikatą.ir gyvenimo džiaugs
mą. Pr. Mažylis paruošė ke
lias kartas gydytojų ir aku
šerių-ginekologų, kurie tęsia 
jo darbą įvairiose gydymo įs
taigose. Daugelis jo mokinių 
apgynė, kandidatines ir ruo
šia daktarines disertacijas.

Greta gydytojo ir moksli
ninko'darbo, velionis žymią 

Tanzania, Guinea, Alžyras ir Kenija. Spėjama, kad pasi
trauks ir daugiau.. Ką gi tai reiškia? Tai reiškia pa
čios organizacijos smukimą. /

Imperialistai daro visa, kad tik sukaldytų Afrikos 
tautų vienybę, kad tik neprileistų jokioms valstybėms 
žengti į socializmą.

laiko dalį skyrė visuomeninei 
veikalai. Keturis kartus jis 
buvo renkamas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
Kauno miesto DžDT deputa
tu. Jis buvo talentingas mok
slinių žinių skleidėjas, kovin
gas ateistas, Lietuvos TSR “ži
nijos” draugijos narys.

Komunistų partija ir Tary
binė vyriausybė aukštai įver
tino prof. Pr. Mažylio darbą. 
Jis buvo apdovanotas Lenino 
ir Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinais, Sveikatos apsau
gos žymūno ženklu bei Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Garbės raš
tais. Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas 
jam suteikė Lietuvos TSR nu
sipelniusio mokslo veikėjo ir 
Lietuvos TSR nusipelniusio gy
dytojo garbės vardus.

Šviesus plačios erudicijos 
mokslininko, žymaus klinicis- 
to, gilaus humanisto, akty
vaus visuomenės veikėjo, nuo
širdaus pedagogo prof. Pr. 
Mažylio paveikslas visuomet 
liks gyvas mūsų atmintyje.

Profesoriaus P. Mažylio 
palaikai buvo iškilmingai 
palaidoti š. m. kovo 2 d. Pe
trašiūnų (arti Kauno) kapi
nėse.

IŠĖJO ŽURNALO 
“ŠVIESA” NUM. 1-AS

Išėjo iš spaudos LLD lei
džiamo bertaininio žurnalo 
“Šviesa” numeris 1-as,—už 
sausį, vasarį ir kovą. Nu
meris turiningas, įdomus. 
Suminėti straipsniai:

“Amžiai, užsikloję velėna, 
prabyla į mus” — A. Tauta
vičius; “Kultūrininkai už 
taiką Vietname” — R. Ba- 
raniko; “Albertas Vijukas- 
Kojalovičius” — Pr. Juoza
pavičiaus; “Kovo Aštunto
sios proga”, rp Ievos Miza- 
rienės.; “Liaudiška daina 
niekados nemiršta” — J. 
Gasiūno; “Plati ir graži jo 
kūrybos upė” — Mykolo 
Sluckio; “Atsiminimas apie 
Leoną Prūseįką”—S. J. Jįu 
kubkos; “Juozas ir Marijo^ 
na Strižauskai” — Prano 
Buknio; “Gyvybės atsiradi
mo klausimas” — d-ro A. 
Petrikos; “Pokalbis apie ta
lentą, liaudį ir laiką” — A. 
Lieps no nio; “Ką žinome 
apie universitetų atsiradi
mą”—J. J.

, Telpa nemaža gražių eilė
raščių.

GENEROLAS URBŠAS 
APIE KAUNO 
GRAŽINIMĄ

Kaune ruošiamasi pasta
tyti Leninui paminklą — 
1970 metais sukaks šimtas 
metų, kai Leninas gimė. 
Kauniškis generolas A. 
Urbšas tuo klausimu rašo:

Kauniečiai jau seniai puose
lėjo mintį — gražiausią savo 
miesto aikštę papuošti monu
mentaliu paminklu didžiajam 
proletariato vadui, Tarybų 
valstybės įkūrėjui Vladimirui 
Leninui, Džiugu, kad tai bus 
įgyvendinta, pažymint Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos 50-ąsias m e t i n e s ir 
Lenino“ 100-ąsias metines.

Taip jau susiklostė, kad Ju
liaus- Janonio-!-aikštė, esanti 
Kauno centre, taęo kauniečių 
visų šventinių _ demonstracijų 
vieta, čia kalino darbo žmo
nės raportuoja Komunistų 
partijai apie -savo ' pasiektas 
darbo pergales. Greta Ju
liaus Janonio aikštės yra ir 
kita brangi Kaupo darbo žmo
nėms vięta. čia, prie Isto
rinio muziejaujs, sienoje yra 

įmūryti kritusių kovoje už 
Lietuvos darbo žmonių laisvę, 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje vadovų, taurių komunis
tų K. Požėlos, J. Greifenber- 
gio, K. Giedrio ir R. Čarno 
palaikai. Netoliese didingai 
iškilęs paminklas V Leninui 
tarsi simbolizuos didžiąsias 
marksizmo - leninizmo idėjas, 
kurios sunkiais fašistinio tero
ro metais, Lietuvos Komunis
tų partijai vadovaujant, vedė 
mūsų respublikos liaudį į ko
vą prieš buržuazinę santvar
ką, padėjo pasiekti socialisti
nės santvarkos pergalę ir da
bar nužymi kelią į komunisti
nį rytojų.

Tikiuosi, kad skulptoriai ir 
architektai, kurie dalyvaus 
paskelbtame konkurse pa
minklui didžiajam Leninui 
Kaune sukurti, įdės į šį dar
bą visą širdį.

JANONIS BUS 
PAGERBTAS 
LABAI PLAČIAI

Įžymaus lietuvio^role- 
tarinio poetoTūfctus Jano
nio 70-metinio gimtadienio 
proga bus ruošiami minėji
mai ne tik Tarybų Lie
tuvoje, o ir kitose tary
binėse respublikose. Visas 
balandžio mėnuo bus 
pavadintas Juliaus Janonio 
mėnesiu—poetas gimė 1896 
m. balandžio 5 d.

Vilniaus “Tiesai” iš Mask
vos pranešė, kad vasario 25 
d.—

Rašytojų sąjungoje, pirmi
ninkaujant poetui Stepanui 
Ščipačiovui, įvyko TSRS są
jungos jubiliejinės komisijos, 
skirtos pažymėti J. Janonio 
gimimo metinėms, posėdis.

—Kada pirmą kartą susipa
žinau su šiuo talentingu jau
nuoliu, — pasakė S. ščipačio- 
vas, — buvau sukrėstas jo po
ezijos ir jėgos., . Pervertinti J. 
Janonio reikšmę tarybinėje, o 
ypač lietuvių literatūroje — 
sunku. Dvidešimtmetis jau
nuolis buvo kovotojas, revo
liucionierius, įžvelgęs artėjan
čią socialistinę revoliuciją. Jo 
kūryba vertai įėjo į pasauli
nės proletarinės literatūros lo
byną.

Posėdyje buvo nutarta J. 
Janonio jubiliejų plačiai pa
žymėti Maskvoje ir Rusijos 
Federacijos miestuose, kuriuo
se J. Janonis gyveno.

Komisijos sekretore B. Za- 
leskaja supažindino su jubilie
jinių vakarų planu. Balandžio 
12 dieną Maskvoje, Čaikovs
kio vardo salėje, įvyks iškil
mingas vakaras, kuriame da
lyvaus sąjunginių respublikų 
poetai ir rašytojai, koncertuos 
Lietuvos meno saviveiklos ko
lektyvai. Po to jubiliejinis va
karas įvyks viename iš Pa- 
maskvės miestų, bus sureng
tas susitikimas su žurnalo 
“Družba narodov” redakcijos 
kolektyvu. Balandžio 15-16 
dienomis Voroneže, kur gyve
no poetas, įvyks vakaras, da
lyvaujant Lietuvos rašytojams. 
Kiek vėliau iškilmingi vakarai 
numatomi surengti Leningra
de ir Puškino mieste. ' Bus pa
dėti vainikai ant J. Janonio 
kapo.

šiame pokalbyje dalyvavo 
Lietuvių literatūros tarybos 
prie TSRS Rašytojų sąjungos 
pirmininkas L. Ozerovas, poe
tai ir vertėjai — leningradie
tis N. Braunas, .maskvietis A. 
Klionovas, TSRS Rašytojų są
jungos valdybos sekretoriaus 
pavaduotojas tarybinių tautų 
literatūros reikalams S. Jev- 
genovas, E. Mieželaitis ir Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
nuolatinis atstovas Maskvoje 
S. Jaruševičius.

Kaip smagu, kaip miela, 
kad proletarinis, poetas, Ju
lius Janonis, taip gražiai, 
taip iškilmingai bus pagerb
tas ne tik Lietuvoje, o ir 
Rusijoje, ii* kitur.

Amerikos lietuviai taip 
pat ruošiasi šį jubiliejų at
žymėti pagal savo išgales. 
Balandžio 3 dieną Niujorke 
(Ozone Parko rajone) įvyks 
iškilmingas mitingas -Kon-

Penkt., kovo (March) 11, 1966

Nuotraukoje rašytoja Ieva Smonaitytė.

PHILADELPHIA, PA.
Palaidojome Joną Sidabrą

Kovo 3 d. nuo J. Kava
liausko šermeninės važiavo 
virš 20 mašinų į Fernwood 
kapines, palydėdami J. Si
dabro palaikus. Apie J. Si
dabrą verta prisiminti ne 
vien dėl to, kad jis buvo Ju- 
žintiškis, bet ir kaipo rete
nybę, kaip labai patvarų 
vyrą. .

J. Sidabro gimtinė Dau- 
liūnų kaimelis, Rokiškio ra
jonas. Dauliūnų kaimelis 
buvo vargingų valstiečių 
kaimelis. Bet iš ten kilo 
pora žymesnių anų laikų 
vyrų.

J. Sidabro kaimynai ir gi
minaičiai buvo Juozapas 
Sirvydas ir Antanas Berno
tas, kurie . 50 metų atgal bu
vo žymūs tarp lietuvių. J. 
Sirvydas mirė dar smeto- 
nuotais laikais Lietuvoje, o 
A. Bernotą nužudė smeto
niniai hitlerininkai 1940 m.

J. Sidabras į šią šalį atvy
ko 1910 m. pas A. Bernotą. 
Apsivedė su dailia mergai
te atvykusia iš Šiaulių, 
Prakseda Kulnaite. Augino 
du sūnus — Walterj ir Ed
vardą. Jonas buvo visai ne
raštingas, bet neapsakomai 
darbštus ir ištvermingas. 
Veik visą gyvenimą dirbo 
cukraunėje, kur tik tvir
čiausi vyrai tegalėjo atlai
kyti tų laikų darbo sąlygas. 
Jis suprato, kaip sunku bū
ti visai neraštingam. Dar
be jis buvo visuomet pirmū
nas ir užveizdų gerbiamas. 
Bet dėl neraštingumo neti
ko lengvesniam darbui. Tas 
jame didino troškimą, 'kad 
nors jo vaikučiai įsigytų 
aukštesnį mokslą. Prakse
da ir Jonas labai siekėsi dėl 
to. Ir jiems pavyko. Abudu 
sūnūs pasiekė aukštą mok
slą, abu inžinieriai.

Kelerius paskesnius me
tus Joną kankino širdies 
priepuoliai. Pirmą ataką 
gavo darbe dirbdamas. 
Kiek laiko atgal net tris 
mėnesius išbuvo ligoninėje, 
kol sutvirtėjęs grįžo namo. 
Daktarai manė, kad jau ga
lės vaikščioti. Bet štai va
sario 28 diena buvo jam pa
skutinė diena!

Širdies priepuolių, kurie 
ant syk atneša mirtį, tūli 
seneliai nesibaido. Jie ma- 

certas, kurį ruošia ALDLD 
1-oji kuopa.

Miamio, Floridoje, lietu
viai taip pat ruošiasi, rodos, 
balandžio 6 d., pagerbti po- 
etą-kovotoją, susipažįstant 
su jo nuveiktais darbais. 

no, geriau kaip kad beope- 
ruodami supiausto ir po il
giausių kančių turi mirti. 
Bet Jonui ir jo žmonai teko 
susidurti su blogiausia pa
dėtimi. Per ketvertą metų 
žmonos akys ir širdis sekė 
Joną kiekvieną minutę, nes 
nežinai, kada ir kur gali 
pulti ir mirti. Jis mirė nuo 
ketvirto priepuolio.

J. Sidabras išgyveno veik 
vienoje vietoje 56 metus. 
Turėjo daug prietelių lietu
vių ir kitataučių. Mirusį 
pas J. Kavaliauską šerme
ninėje aplankė labai daug 
žmonių. Vien tik gyvų gė- 
'lių sunešė virš 75 didelių 
buketų. Išlydint atsisveiki
nimo žodį tarė R. Merkys.

Joųa&S' paliko . liūdesyje 
žmoną • Praksedą, sūnus 
Walterį ir Edvardą, sūnų 
žmonas ir penketą anūkų.

J. Sidabras priklausė prie 
dvejų pašalpinių klubų, ku
rie pirma jo “mirė.” Visą 
gyvenimą jų šeima laikėsi 
prie pažangesniųjų. Palai
dotas kaip laisvas pilietis.

Po laidotuvių žmona išvy
ko pas sūnų į Louisianos 
valstiją.

Linkiu tvirtybės velionio 
šeimai.

Južintiškis

AMŽINOJI UGNIS
Prie didvyrio kapo, berželiai, 
žaliom viršūnėlėm svyruokit, 
Ant didvyrio kapo, ugnelė, 
Negęski ir amžiais liepsnoki.
Keliai, vieškelėliai sudulko, 
Gimtoji žemelė sutrinko. 
Ir vieną kareivį iš pulko 
Piktoji kulka išsirinko.
Akis ne motulėrUžmerkė, 
Rankas ne sesutė sudėjo. 
Geroji saulutė jo verkė, 
Skaisčioji aušrinė liūdėjo.
O Volga pro mažą namelį 
Į jūrą skubėdama plaukė. 
Motulė ant kranto žalio 
Sūnelio sugrįžtančio lauke.
Pamatė jos skausmą aušrinė, 
Švelniai pabučiavo motulę 
Ir atnešė liūdnąją žinią: 
— Sūnelis žemelėje guli.
Parišusi juodą skarelę, 
Geroji motulė išėjo.
Aušrinė jai nušvietė kelią, 
Lig Nemuno kranto lydėjo.
Ant kauburio mažo suklupus, 
Ji žemę karštai apkabino... 
Ir šaukė sūnelį jos lūpos, 
Ir sielvartas smiltis drėkino.
Ir Nemuno krantas nušvito, 
Kdi galvą pakėlė geroji... 
Kur ašaros motinos krito — 
Ugnis suliepsnojo šventoji.
Ant didvyrio kapo, ugnelę, 
Negęski, negęski, negęski. 
O Volga! Į mažą namelį 
Mūs amžiną meilę nunęški!

P. Gaulė
Iš “Liet. Pionieriaus”
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A. B. Salietis

Amerikos Komunistų Partija naujai išdėsto 
savo siekius ir uždavinius

(Kelios pastabos apie tos partijos naujosios 
programos projektą)

Amerikos K o m u ni s t ų 
Partija kviečia visus su 
jos naująja programa, ku
rios projektas šiomis dieno
mis pasirodė 128 puslapių 
knygoje, susipažinti ir ją 
plačiausiai diskutuoti. At- 
s i 1 i e p i m ų jau pasirodė. 
Ypač New Yorko spaudoje 
buvo gana plačiai paliesti 
komunistų vado Gus Hali 
vieši pasisakymai apie nau
josios programos projektą.

Nors, tiesa, šiuo tarpu 
Komunistų partija nariais 
neskaitlinga (pasak Hali, 
partija teturi apie 12,000 
narių), bet jos įtaka Ame- 
r i k o s gyvenme jaučiama 
daug plačiau ir giliau. Ar
gi reakcininkai ne kiekvie
ną liaudies protestą prieš 
skriaudas ir neteisybes bei 
išstojimus prieš karą ir už 
taiką ne apšaukia “komu
nistų konspiracija”? To
dėl jos pas irodymūs su 
nauja programa, atviras, 
viešas naujas išdėstymas 
jos siekių ir idėjų yra di
džiulės svarbos įvykis.

Patys komunistai savo 
programą vadina “ameriki
niu keliu į socializmą.” Jie 
tiki, jog tai vienintelis ir 
neišveng i a m a s šiai šaliai 
kelias į šviesią, prabangią, 
laimingą ateitį.

Jie savo naujosios pro
gramos įvade sako:

“Kaip ir visi kiti ameri
kiečiai, mes didžiuojamės 
mūsų darbininkų, farmerių 
ir mokslininkų, kurie sukū: 
re produktyviškiausią pra
monę ir gausingiausią ag
rikultūrą pasaulyje, geniju
mi ir gabumais. Mes di
džiuojamės mūsų tautos 
demokratiniu - revoliuciniu 
paveldėjimu, labai turtingu 
liaudies kovomis. Ir būtent 
todėl mes, kaip ir kiti ame
rikiečiai, esame giliai nepa
sitenkinę ta spraga, kuri 
yra tarp mūsų šalies pa
jėgumo ir aktualaus atsie- 
kimo. Kadangi Jungtinės 
Valstijos turi visas priemo
nes sukūrimui laimingo, 
prabangaus gyvenimo vi
siems, tai spragai nėra jo
kio pateisinimo. Bet daly
kas tame, kad šitos priemo
nės yra mažos finansinių- 
industrinių monopolijų sau
jelės panaudojamos savo 
pačios pelnams, o ne visuo
menės gerovei?

Tai va jums tos spragos 
pašalinimui ir sukūrimui 
gražaus ir gerbūvingo gy
venimo visiems Amerikos 
žmonėms kelrodis formoje 
naujos programos. Supras
kite ją, įsisąmoninkite jos 
dėsnius ir imkitės juos vyk
dyti gyveniman!
Mūsų “visuomenė krizėje”

Naujosios programos pir
mutinis skyrius tiesiog ir 
pavadintas: “Visuomenė 
krizėje.” Jame nurodoma, 
kad pirmoje vietoje ir pa
čią didžiausią krizę mes 
randame mūsų šalies užsie- 
n i n ė j e politikoje. Krizę 
gimdo ir revoliucija techno
logijoje, kuri meta milijo
nus darbininkų laukan iš 
darbo. Krizę atidengė neg
rų liaudies sukilimas, kuris 
parodė mūsų visuomenėje 
viešpatavimą didži a u s i o s 
neteisybės, paniekinimo ir 
pažeminimo. Krizę sudaro 
reakcinių jėgų užmojis su
naikinti demokratiją.

Kas liečia užsienio poli

tiką, tai komunistai teigia, 
kad ji turi būti kategoriš
kai, griežtai pakeista. Jie 
sako: “Mums reikalingas 
ne gudresnis šaltojo karo 
vedimas, bet jo užbaigimas. 
Mums reikia ne sugabesnio 
dabartinės užsienio politi
kos pritaikymo, bet griežtai 
naujos užsieninės politi
kos.”

Programoje plačiai išdės
toma, kaip mūsų nūdienį 
gyvenimą vairuoja ir kont
roliuoja didžiosios monopo
lijos. Pav., visą mūsų eko
nomiką dominuoja penki 
šimtai korporacijų. Ne kas 
kitas, o kaip tik šitas mo
nopolijų vie š p a t a v i m a s 
šiandien grūmoja ne tik 
Amerikos žmonėms, bet vi
sam pasauliui viską naiki
nančiu termobranduol i n i u 
karu. Tai grėsmė, kuri nu
stelbia visas kitas šių laikų 
problemas.

Ir štai programa perei
na prie savo antrojo sky
riaus, pavadinto “Pasauli
nė padėtis.”

Pasaulinis jėgų balansas
Šiame skyriuje komunis

tų programa nuodugniai iš
analizuoja visą pasaulinę 
padėtį ir daro išvadą, kad 
mes gyvename revoliucijų 
eroje, — tokių revoliucijų, 
kokių pasaulis dar nebuvo 
matęs. Šita era prasidėjo 
su Spalio socialistine revo
liucija Rusijoje 1917 metais. 
Susikūrimas ir išsilaikymas 
socialistinio pasaulio paska
tino pavergtųjų tautų ir ko
lonijų žmones sukilti ir ko
voti už savo tautinę laisvę 
ir nepriklausomybę. Impe
rializmas yra bendras socia
listinių ir kolonijiniu revo
liucijų priešas. Ir štai ko
kios aptimistiškos progra
mos išvados:

“Jėgų balansas pasaulyje 
keičiasi. Naujosios socialis
tinės ir antikolonijinės re
voliucijos jėgos stiprėja, o 
senosios kapitalizmo ir im
perializmo jėgos silpnėja.” 
Jungtinių Valstijų politika 
priešinga tam pasikeitimui. 
Dar daugiau ir blogiau: 
“Jungtinių Valstijų politi
ka siekia toms naujoms jė
goms užstoti kelią. Tuo 
būdu toji politika pasidarė 
kontrrevoliucijos nagaika ir 
kanuole.”

Programoje lygi namas 
Hitle r i o “antikomunizmo” 
šūkis su nūdieniu Jungti
nių Valstijų vadovybės to
kiu pat šūkiu. Ką tai reiš
kia pačiai Amerikai? Pro
gramoje skaitome:

“Kaip Hitlerio “antiko
munizmas,” pridaręs tiek 
žalos pasauliui, baigėsi ka
tastrofa pačiai vokiečių 
tautai, taip Jungtinių Vals
tijų “antikomunizmo,” ku
ris užtrauks nelaimę ant vi
so pasaulio žmonių, jeigu 
nebus sulaikytas, auka bus 
pati amerikiečių tauta.”

Todėl, šio skyriaus pabai
goje sakoma, kad “aukš
čiausia šios eros tiek Ame
rikos žmonėms, tiek žmo
nėms viso pasaulio užduotis 
yra kovoti prieš pasaulinio 
karo, prieš branduolinio ka
ro grėsmę ir laimėti taikaus 
sug*yvenimo galimybę. Mes, 
komunistai, esame įsitiki
nę, kad šią kovą galima lai
mėti. Mes esame pasirengę 
sudaryti su visomis taikos 

jėgomis bendrą reikalą tai 
kovai laimėti.”
Kelias, kuriuo reikia eiti
Trečiasis programos sky- 

r i u s pavadintas “Kelias 
priešakyje.? Jame randame 
atsakymą į daugybę klau
simų. Pirmiausia nurodo
ma į didelius šioje šalyje 
pasikeitimus, tarp kurių 
mūsų šalies negrų galingas 
pasijudinimas ir sukilimas 
yra pats svarbiausias. Ne
pasitenkinimo ženklų ne
trūksta ir darbininku o s e . 
Kilimas technologijos kelia 
nerimą darbininkų masėse. 
Vidurinėje klasėje, intelek
tuali j oje taipgi pastebimas 
didelis persiorientavi m a s . 
Mūsų jaunoji karta irgi vis 
daugiau ir daugiau įsitrau
kia į kovas.

Tų visų sąjūdžių bei iš
raiškų formos yra kuo įvai
riausios. Amerikos komu
nistai visus juos sveikina ir 
juose dalyvauja.

Kol kas, sako programa, 
tie sąjūdžiai vyriausiai pa
sireiškia dviejų senųjų par
tijų rėmuose. Tuose sąjū
džiuose nuoširdžiausiai da
lyvaudami, komunistai per- 
sergsti mases, kad jos ka
žin ko iš demokratų ir res
publikonų, net iš tų, kurie 
kalba “liberališkai,” nesiti
kėtų. Komunistai ragina 
mases pilnutinai pasitikėti 
ir pasiremti tiktai savo jė
gomis.

Komunistai darbuojasi už 
bendra visų pažangiųjų jė
gų veiklą greitaisiais klau
simais. Jie stengiasi su
stiprinti komunistines ir 
visas kairiąsias jėgas tuose 
sąjūdžiuose. Jie propaguo
ja naujo politinio susigru- 
pavimo idėją. Jie j pažan
giųjų jėgų koaliciją (bend
ra veikla) žiūri kaip į pir
mąjį žingsnį link plačios 
masinės liaudies partijos 
Amerikoje.
Darbininkų klasės vaidmuo

Kalbėdami apie Amerikos 
darbininkų klasę ir jos vaid
menį visose kovose už pa
žangą ir naują rytojų, ko
munistai savo programoje 
sako, kad jie didžiuojasi ta 
savo klase. “Vyriausias 
monopolijų priešas,” jie sa
ko, “yra darbininkų klasė. 
Amerikos darbininkų klasė, 
su savo priešakiniais bū
riais — darbo unijomis—tu
ri ilgą ir garbingą kovų už 
progresą istoriją.” Jie 
griežtai atmeta plačiai po

Į mokyklėlę.

puliarinamą pasaką, kad 
darbininkų klasė mažėjan
ti, netgi einanti prie išny
kimo. Jie nurodo, kad šian
dien keturi iš kiekvienų 
penkių amerikiečių, gyve
nančių iš naudingo darbo, 
yra alginiai darbininkai. O 
tai jie sudaro didelę Ame
rikos gyventojų daugumą. 
Netiesa ir tas, kad būk tur
to paskaidymas vedąs prie 
ekonominio žmonių sulygi
nimo. Iš tikrųjų kaip tik 
priešingai. Ta šalies turto 
dalis, kuri eina į vieno gy
ventojų procento “kišenę,” 
būtent į monopolijų rankas, 
nuolatos didėja, auga, n to
ji dalis, kuri eina j darbi
ninko “kišenę” formoje al
gos, mažėja. Rezultatas: 
šiandien Amerikoje net 40,- 
000,000 žmonių gyvena di
džiausiame skurde!
Kiti gyventojų sluoksniai

Programa kalba ir apie 
mūsų žemės ūkio padėtį. 
Visiems žinoma, kad mūsų 
šeimos dydžio ūkiai yra 
sublokšti į didžiausią krizę 
ir kad jie tūkstančiais pra
rijami stambiųjų kapitalis
tinių ūkių. Komunistai rei
kalauja, kad valdžia suda
rytų sąlygas tokiems far- 
meriams pasilikti žemdir
biais, kurie nori jais būti.

Komunistai karštai svei
kina tuos intelektualus, ku
rie vis daugiau ir plačiau 
isitraukia į visokias kovas 
už pažangai ypač šiandien į 
kovą prieš karą, už taiką, 
už civilines laisves ir t. t.

Komunistai savo progra
moje prisimena ir smulkų- 
kųji biznį, kurį taip begai- 
lestingai triuškina stambu
sis kapitalas, tos milžiniš
kos; monopolijos. Jie sako, 
kad kovoje prieš monopoli
jas darbinih'kai. intelektu
alai, negrų masės ir smul
kieji biznieriai gali ir tu
rėtų sudaryti bendrą fron
tą.

Na, o mūsų šaunusis jau
nimas, kuris pastaraisiais 
laikais stovi beveik visose 
kovose už taiką, už demo
kratines laisves pirmosiose 
gretose, nusipelno specialų 
dėmesį.

Šio skyriaus poantraštėje 
“Link naujos liaudies par
tijos” naujoji Komunistų 
Partijos programa disku
tuoja visas galimybes ir jė
gas, neišvengiamai vedan
čias prie tokios partijos su
sikūrimo — dar gal ne šian
dien, dar gal ne rytoj, bet 
einama, bet turės būti pri
eita. Uoliai ir nuoširdžiai 
dalyvaudami visuose kon
fliktuose tarp reakcijos ir 
pažangos, tarp darbo ir ka
pitalo, visuose sąjūdžiuose 
ir išstojimuose komunistai 
turi stengtis ir stengiasi ši
tą naujos, trečios liaudies 

partijos idėją puoselėti, ug
dyti, populiarinti. Tokia 
partija negalės susikurti 
taiktai iš kol kas silpnų, 
mažų kairiško nusistatymo 
politinių grupelių. Naujos 
masinės liaudies partijos 
kūrimo procese svarbus 
vaidmuo priklauso sukilė- 
liškoms jėgoms senose par
tijose, ypač demokratų par
tijoje, kurioje, kaip žinia, 
daug politinių vilčių sudėję 
yra mūsų organizuoti dar
bininkai.

“Mes siekiame sukūrimo 
naujos politinės daugu
mos,” sako komunistai. “Pir

mas, kad tokia politinė dau
guma galėtų pasipriešinti 
monopolijų viešpatavimui ir 
kovotų už reikšmingas re
formas, antras, kad iš šito 
konflikto pakiltu politinė 
dauguma už socializmą. Nes 
mums socializmas reiškia 
kulminaciją, aukšč i a u s i ą 
demokratinės kovos už ge
resnį gyvenimą pasieki
mą.”

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Dar apie Misikonį

Vasario ’5 dieną tragiš
kai mirė Charles Mason 
(Misikonis). Buvo pašar
votas pas laidotuvių direk
torių J. Kavaliauską, 1601 
So. 2nd St. Palaidotas 
Fernwood kapinėse, kur jo 
žmona ilsisi, mirusi 1959 m.

Didžiai nuliūdusius pali
ko sūnų Edwardą, jo žmo
ną Gladys, anūkus Lindą ir 
Edwardą, keletą giminių iš 
žmonos pusės, daug draugų 
ir draugių.

Jo karstą nuošė daugelis 
vainiku, kas liudija, kad jis 
turėjo daug draugu. Tarp 
vainikų buvo ir DLD 10-os 
kiionos gražiu geliu pintinė. 
Charles lankė parengimus, 
skaitė “Laisve.” paremdavo 
ja aukomis, kiek galėdavo.

Iš Lietuvos paėjo Kauno 
rėdybos, Ukmergės apskri
ties Žemaitkiemio apylin
kės, Kapustėlių vienkiemio. 
Turėjo sesutę. Buvo vargin
gos šeimos sūnus. Į šią šą
li atvyko pirm Pirmojo pa
šau1 inio karo. 1920 metais 
apsivedė su Onute Valaity
te. Susilaukė sūnaus, gra
žiai, pavyzdingai užaugino. 
Sūnus gražiai tėvą palaido
jo.

Pas graborių ir kapinėse 
atsisveikinimo kalbas pasa
kė A. J. Pranaitis. Skait
lingas būrys palydovų buvo 
pakviesti pas graborių Ka
valiauską ir atiti n k a m a i 
pavaišinti.

Lai Charles ilsisi amžinai. 
Sūnaus šeimai reiškiu už
uojautą.

P. Walantiene

Waterbury, Conn.
Susirinkimas ir moterų 

diena
LLD 28 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, ko
vo 20 d., 103 Green St. sve
tainėje. Pradžia 1 valandą 
dieną.

Visus draugus ir drau
ges kviečiame dalyvauti, 
nes kuopos susirinkimai 
įvyksta kas trys mėnesiai. 
Susirinkimas bug svarbus, 
turėsime daug reikalų. Na
riai gaus knygas, kurios yra 
atėję.

Mirtis skaudžiai palietė 
mūsų kuopą, nes netekome 
trijų narių, tai didelė spra
ga. Būtinai turime pasi
darbuoti ir gauti naujų na
rių.

Po susi rinkimo įvyks 
tarptautines moterų dienos 
minėjimas. Malonu pra
nešti, kad turėsime dvi 
viešnias iš New Yorko, tai 
Ievą Mizarienę ir Nastę 
Buknienę. Pag eidaujama, 
kad M. Svinkūnienė, kaip 
natūraliste, pademonstruo
tų daržovių maisto svarbą, 
jų reikšmę žmogaus svei
katai.

Turėsime ir užkandžių. 
Kviečiame atsilankyti kaip 
vietinius, taip ir iš toliau, 
dalyvauti moterų dienos mi
nėjime. Įėjimas nemoka
mas.

Klem. Yankeliūnienė

Maynard, Mass.
Vasario 26 d. mirė Do

mininkas Kaziukonis, su
laukęs 92 metų. Paliko vie
ną sūnų ir dvi dukras. Vi
si yra vedę ir turi savo šei
mas. Gimęs L i e t u v o j e ,- 
Dzūkijoje, netoli Pirčiupio, 
kuris jam buvo gerai žino
mas kaimas. Šioje šalyje 
pragyveno virš 60 metų ir 
visą laiką gyveno Maynar- 
de. Dirbo labai pavojin
gą darbą American Pow
der Co., kur išdirba para
ką, kur ne vienas darbinin
kas prarado savo gyvastį. 
Bet Kaziukonis išdirbo ten 
ilgus metus laimingai, iki 
ši velniška pragaro dirbtu
vė buvo uždaryta ir darbi
ninkai paleisti “ant dievo 
valios.” Bet čia buvo dar
bininkai susior g a n i z a v ę 
profesinę sąjunga, kuri iš
kovojo iš kompanijos šiokią 
tokią “almužną”. Visiems 
darbininkams, kurie dirbo 
iki galo, tai mokės tūkstan
ti dol. pomirtinės ir kelis 
dolerius mėnesiui iki mir
ties. Kaziukonis gaudavo 
po $25 kaip ilgiau išdirbęs^

Velionis buvo, geras žmo
gus. Lai būna jam lengva 
ilsėtis Amerikos žemėje am
žinai.

J. Gaidys

BERŽAI
Tie beržai — 
Tikri padaužos. 
Jie dainuoja 
Žemei miegant, 
Vienmarškiniai braido, 
Mindo 
Savo lapų 
Gelsvą sniegą.

Jie basi, 
Bet nesiskundžia 
Vėjui siaučiant, 
Vėtrai dundant.
Jie dainuoja 
žemei miegant, 
Snūduriuoja — 
Žemei bundant.

J. Mockevičiūte

Brockton, Mass.
Mirė lietuviai

Vasario 28 dieną savo na
muose mirė “Laisvės” skai
tytoja Anna Juodeikienė 
(Ehdico). Pašarvota buvo 
Jakavonio šerm e n i n ė j e. 
Prie karsto buvo daug gra
žių gėlių ir daug žmonių 
lankėsi šermeninėje.

Laidotuvės įvyko kovo 3 
d., palaidota Melrose kapi
nėse. Į kapines palydėjo 
daug žmonių. Paliko nu
liūdusius dukrą Mrs. He
len Kedian, pas kurią ve
lionė gyveno, sūnų Stepo
ną ir jo šeimą, kurie gy
vena Berkeley, Mich.

Sūnus draugiškas, moka 
lietuviškai skaityti, tai pra
šė motiną “Laisvę” j a m 
siuntinėti. Sakė, kad jeigu 
pats daug nepasinaudos, tai 
duos kaimynams.

Vasario 26 d. staigiai su
sirgo Frances Sikorskienė, 
Adomo Sikorskio žmona. 
Ji gavo šoką. Buvo nuvež
ta į Brocktono ligoninę, 
kur po 24 valandų mirė.

Buvo pašarvota Jakavo
nio šermeninėje. Buvo daug 
gražių vainikų ir daug žmo
nių lankėsi atiduodami jai 
paskutinę pagarbą. Kovo 1 
dieną palaidotai Melrose 
kapinėse. Atsisveiki
nimo kalba pasakė Jurgis 
Šimaitis. Nuo kapinių visi 
palydovai buvo paprašyti 
pas Jakavoni, kur atitinka
mai pavaišinti.

Frances Lietuvoje paėjo 
iš Vartų kaimo. Bartinin
kų apylinkės, Vilkaviškio 
rajono. Į Ameriką atvažia
vo 1912 metais, i Worces- 
terį, ir ten ištekėjo už Ado
mo Sikorskio.

Paskui ilgai gyveno Hud
son, Mass., kur dalvvavo 
pažangiu lietuviu veikloie, 
nriklausė prie anšvietos ir 
našalpos draugijų, skaitė 
“Laisvę.” Užaugino ir iš
mokslino du sūnus ir duk
terį. 
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Nuliūdusius paliko savo 
mylimą vyrą Adomą, sū
nus Stasį ir Praną su jų 
šeimomis, dukra Frances H. 
Bernad, broli Petra Jurki- 
ną, gyvenantį Worceste- 
ryje-

Didelis ačiū
Adomas Sikorskis širdin

gai dėkoja visiems ir vi
soms už gelių vainikus, už
uojautą, lankymąsi į šerme
ninę ir palydėjimą į kapi
nes.

George Shimaitis

Iš Lietuvos
ATŠVENTĖM ARMIJOS 

DIENĄ
Vasario 23 d. Salomėjos 

Neries mokykla atšventė 
Tarybų armijos dieną. Mo
kinių buvo pilna salė, į ku
riuos prabilo generolas, 
žmogus senyvo amžiaus, 
kuris yra matęs Leniną. 
Mokiniai atidžiai klausėsi 
įdomaus pranešimo.

Po to mano klasės moki
niai dalyvavo meninėje pro
gramoje. Paruošiau monta
žą su dainomis ir šokiais. 
Bendradarbės buvo sužavė
tos.

Dabar jau ruošiamės Mo
ters dienai.

Vilniuje prasidėjo gastro
lės kanadiečio solisto Rulo 
su dideliu pasisekimu.

V. G.
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Rojus Mizara

Seną jame Kaune, Suvalkijoje
(Tęsinys iš 18 “L.” num.)
Keletui naktų apsistoję 

“Lietuvos” viešbutyje, mes 
iš Kauno darėme maršru
tus į visas puses. Svarbu 
buvo susitikti ir su kai ku
riais kauniečiais, susipažin
ti su jų darbais. Reikėjo 
nors akimirkai užeiti ir pas 
mūsų bendradarbį Praną 
Stiklių.

Su buvusiu amerikiečiu 
rašytoju K. Vairu-Račkaus- 
ku norėjau kiek nors ilgiau 
pasišnekėti apie jo rašomą 
Jono Šliupo biografiją. Bet 
K. Vairas buvo susirgęs, ir 
mes jį tegalėjome aplankyti 
tik Kauno tarybinėje klini
kinėje ligoninėje. Trumpai 
pasišnekėj ę, pali n k ė j o m e 
rašytojui greit pasveikti ir 
baigti pradėtą darbą.

Sužinoję, kad Kačerginė
je, savo viloje, ilsisi-vasaro- 
ja lietuvių literatūros klasi
kas V. Mykolaitis-Putinas, 
važiuojame jį aplankyti.

Sustojame pas dailininką 
A. Žmuidzinavičių, gyve
nantį jau 9-ąjį dešimtmetį 
vyrą, seniausią dailininką 
Lietuvoje,—TSRS Liaudies 
dailininką.

Baigiamas remontas ir 
čia, šiose salėse, bus įruoš
tas A. Žmuidzinavičiaus 
memorialinis muziejus, ku
riam vadovaus tapytojas P. 
Porutis, jaunas dailinin
kas. Abudu šeimininkai 
mums čia rodo, aiškina.

O aš negaliu nuleisti akių 
nuo A. Žmuidinavičiaus. 
Jis vis toks pat greitas ir 
šnekus, kaip buvo prieš 
apie 55 metusVilniuje, kur 
aš jį pirmą kartą sutikau 
Lietuvių Dailės parodos sa
lėse.

Vadinasi, Kaunas turės 
dar vieną muziejų — ir ne 
bet kokį!..

iliustravusi daugiau kaip 
•250 knygų! Ji, pagaliau, ne 
tik grafikė, o ir tapytoja.

Dailininkė gimė 1912 m. 
Andrioniškio miestelyje, 
Utenos apskrityje. Studija-, 
vo Kauno Meno mokykloje, 
o vėliau Paryžiuje. Buvo 
apdovanota medaliais. Ta
rybiniais pokario metais 
dailininkė ryžtingai dirba 
ir dirba. Čia pat ir josios 
vyro — Petro Tarabildos— 
dirbtuvė. Jis taip pat grafi
kas ir piešėjas. 1

gžjffiį

Pėnkt., kovo (IMarch) 11, 1966

Mes pas Anelę Mironaitę, 
liaudies dailininkę. Ji čia 
mums rodo savo darbus,

Rašytojas pasistatęs savo ' Savo talento išdavas: kili- 
vasarnamį tarp aukštų me
džių kalnelyje. Aplink vilą 
vieta daili ir erdvi, yra kur 
p a s i vaikščioti, pasimankš- 
tyti. Profesorius sirguliuo
ja, dažnai tenka jam pri
gulti, ilsėtis. Ir kai mes 
nuvykome, radome rašyto
ją besiilsintį. Jam atsikė
lus, susėdome visi prie ka-

mus, drobeles ir kitokius 
audinius, jos genijaus su
galvotus ir čia pat išaustus. 
Ji nusiveda į kitą kambarį 
ir sėdasi prie savo staklių, 
pradeda austi.

—Ar jūs tikėsite, — kal
ba dailininkė,—kad pas ma
ne buvo užėjęs iš Paryžiaus 
atvykęs rašytojas Sartras,

vutės, kurią ant greitųjų Į ir jis, stebėdamas maneau-
užvirė rašytojo žmona.

—Kas yra, profesoriau?
—Nežinau, — atsako jis. 

Va, dažnai kosčiu, ir kas 
tokio mane lyg varžo; kai 
kada suskausta šonus... 
Na, ot, taip ir gyvenu. Blo
ga dirbti.

Rašytojas skundžiasi, kad 
čia, Kačerginėje, ruošiamos 
motorciklininkų lenktynės - 
varžybos. Ir jos tiek daug 
pridaro triukšmo, čia gyve
nantiems nervų gadinimo, 
kad sunku ir apsakyti.

—Kaip gi dalykai stovi su 
“Sukilėlių” antruoju tomu?

—Ne tik jūs apie tai tei- 
raujatės, — atsako rašyto
jas. — Neseniai tuo pačiu 
klausimu rašė man iš Var
šuvos. Gavau laišką ir iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų; rašo apie 80 metų am
žiaus lietuvis išeivis, klaus
damas, kada jis gaus “Su
kilėlių” antrą dalį... Ką 
gi! Baigsiu rašyti, kai svei
kata ir laikas leis.

Kalbėjome su rašytoju ir 
apie mus pačius, apie tai, 
kad mūsų amerikiniai lie
tuvių laikraščiai atsilikę 
nuo Lietuvos spaudos ir 
kalba, ir kai kuriais kitais 
dalykais.

—Ne .visiškai su jūsų nuo
mone sutinku! — sako ra
šytojas. — Skaitau jūsų 
“Laisvę,” skaito ir mano 
žmona, ir, žinote: jūsų kal
ba, išskyrus kai kuriuos 
“amerikonizmus,” gera kal
ba, liaudies kalba, skaityto
jams supran t a m a. Mūsų 
žurnalistai, man rodosi, per 
daug toli nuėję su savo vi
sokiais naujadarais... Jie 
daug ko iš jūs galėtų pa
simokyti.

Profesoriaus paplakšnoji- 
mas mums per petį, iš tik
rųjų, buvo nelauktas.

Ir mes, pagaliau, palinkė
ję rašytojui sveikatos, at
sisveikinome. Grįžtant at
gal j Rauną, Marija Maci
jauskienė sakė:

—Ar jūs žinote, kad My
kolaitis-Putinas buvo ir ma
no profesorius? Ir koks jis 
buvo puikus ir žmogus, ir 
mokytojas!..

džiant, sakė: “Nor ė č i a u 
žiūrėti ir žiūrėti, kaip jūs 
dirbate...” Jam iš tikrųjų 
atrodė viskas, ką čia darau, 
didele naujiena.

Dailininkė apdovanojo 
mus kai kuriais savo dar
bais.

Iš jos vykome pas kitą 
dailininkę — pas respubli
kos nusipelniusią dailininkę 
Domicėlę Tarabildienę.

Ši nedidukė miela grafi
kė mus priėmė savo namuo
se, kurie kaip muziejus — 
sienos nukabintos kūriniais.

—Pasirinkite, kurie jums 
geriausiai patinka, ir vež- 
kitės, — tarė dailininkė.

Iš karto “pasirinkti” ne- 
drįsome, bet kai dailininkė 
pakartodama ragino, tai 
taip ir padarėme, labai nuo
širdžiai jai padėkodami.

Dailininkė daugiausia dir
ba iliustruodama knygas — 
užsakymų gauna ne tik iš 
Lietuvos. Viso ji jau bus

Mūsų mieloji šeimininkė 
Janina Narkevičiūtė su gy
dytoja Tamara Tyzenhau- 
zen ir eile kitų kauniečių 
išvyko atostogų kažkur pa
lei Juodąją jūrą. Ir štai 
kas dedasi: tuomet, kai dau
gelis Lietuvos žmonių vyks
ta į Krymą arba į Kauka
zą, ar kur nors į kitas res
publikas, iš ten žmonės at
vyksta j Lietuvą — j Drus
kininkus, į Palangą. Ar tai 
ne gražu?

Panorome nors vieną dieną 
pavandravoti po Suvalkiją- 
pasiekti Virbalį ir Kybar
tus, pamatyti vietas, kur 
augo ir brendo mūsų mielas 
draugas Leonas Prūseika.

Kapsuke susitikome su L. 
Žėčiumi, jaunu veikėju — 
Kapsuko rajono pirmuoju 
sekretoriumi. Čia pat buvo 
ir Černiakovskio v. kolūkio 
pirmininkas V. Adomavi- 

' čius.
Kapsuko miestas daro 

mielą įspūdį. Jis nedidelis 
—tik apie dvidešimtpenkių 
tūkstančių gyventojų. Čia 
yra fabrikų, tačiau jie ne
nustelbia miesto grožio. 
Kapsukas atrodo, kaip apie 
tokio pat didumo miestas 
būtų kur nors pietiniame 
Illinojuje arba lowos valsti
joje: švarūs, gražūs gyve
namieji namai, mokyklos, 
parkas. Viskas baltuoja.

Vadovai mus pavežiojo 
po miestą. Užėjome ir į vai
kų darželį pasveikinti jau
nuosius tarybinius Lietuvos 
piliečius, laimingai leidžian
čius “laisvalaikį” puikioje 
priežiūroje.

\.—Kada pasivysite Šiau
lius? — juokais klausiu va
dovu.

Jie taip pat ir mano klau
simą juokais nuleido, nieko 
neatsakydami.

(Bus daugiau)

1

Beveik prieš trisdešimt metų pasirodė pirmosios vaikiškos 
knygutės su kaunietės dailininkės D. Tarabildienės iliustra
cijomis. šimtai tūkstančių mažylių iš šių paveikslėlių pradė
davo pažintį su įvairiais gyvenimo reiškiniais, jie turtindavo 
vaiko vaizduotę, padėdavo formuoti pirmuosius estetinius 
įgūdžius.

Dailininkės D. Tarabildienės piešinius dažnai spausdina 
Maskvos, Leningrado, Kijevo, Rygos, Talino leidyklos.

Nuotraukoje: dailininkė D. Tarabildienė.

Naujienos iš Šiaulių
žiemos švente

Daug gražių tradicijų su
kuria liaudis. Viena iš jų— 
Žiemos šventė. Ji ir įvyko 
Šiauliuose, sutraukusi tūks
tantines žmonių minias. 
Ant Taksos ežero įvyko ra
jono kolūkių arklių lenkty
nės. Geriausiai 1,600 metrų 
distanciją įveikė Gilvičių 
tarybinio ūkio važiuotojas 
Bronius Riauta. Vėliau va
saros pliažo maudykloje 
ant ledo įvyko motociklų 
varžybos. Bubiuose — slidi
nėjimo, turistų varžybos, 
pasivažinėjimas rogutėmis. 
Miesto čiuožykloje karna
valas, salėse — koncertai, 
pasilinksminimai. Šventėje 
dalyvavo apie 30,000 žiūro
vų ir svečių.

Įkurtuves
Kiekvieneriais metais ra

jono ūkiuose vis išauga 
nauji mūriniai gyvenamieji 
namai kolūkiečiams, darbi
ninkams. Štai neseniai dvi
aukščiuose namuose įkurtu
ves šventė Bubių žuvinin
kystės ūkio darbininkai Ru
daitis, Prokopas, Kaunaitis 
ir kt.

Naujus namus po 8-12 bu
tų perdavė vartojimui ir 
Gilvyčių, Kuršėnų tarybi
niai ūkiai ir kt.

Apie ką tik svajojo bur
žuazinės Lietuvos vadovai, 
tai dabar tarybų valdžia 
įgyvendina praktikoje. Tik 
ji viską duoda darbo žmo
gui, tik ji gerovei skiria vi
sas lėšas ir išgales.

A. Martinionis

Iš Lietuvos

paveikslų per savo ilgus kūrybines veiklosApie du tūkstančius metus nutapė. _ , . TSRS
Liaudies dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Juose dailininkas labai subtiliai pavaizdavo 
gamtos grožį, parode žmones. A. Žmuidzinavičiaus sukurti paveikslai šiandien puošia dau
gelio šalies muziejų sales.

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius
Čiau kūrinių nereikės niekur vežioti, nes 
Čiurlionio vardo dailės muziejaus filialas, 
čiaus paveikslų. Įrengti naująjį muziejaus filialą padeda pats dailininkas.

Nuotraukoje: matome TSRS Liaudies dailininką Antaną Žmuidzinavičių prie jo darbų, 
ruošiamų ekspozicijai. _ ~ /

daug savo paveikslų padovanojo valstybei. Ta- 
dailininko gyvenamajame name bus Kauno M. K. 
Čia bus eksponuojama apie 8 0 0 A. žmuidzinavi

“Grįžom į Tėvynę, grįžom 
pas savus”

/

Tokio pavadinimo laidą 
organizavo Vilniaus televi
zija, kurią žiūrėjo visa Lie
tuva. Jos metu kalbėjo ir 
rodė į gimtąjį kraštą iš 
JAV, Argentinos, Brazili
jos, Urugvajaus ir kt. kraš
tų sugrįžę lietuviai. Pokal
bį pradėjo ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto pir
mininkas generolas Karve
lis. Papasakojęs apie tuos 
sunkius išeivių vargus, pa
lietė pažangiųjų Amerikos 
lietuvių veiklą, kuriems 
brangi Lietuva. Keliais žo
džiais priminė, kad tautos 
atplaišos — dipukai ir “va
duotojai” — mėgina apjuo
dinti lietuvių darbo vaisiais 
gražinamą kraštą.

O toliau kalbėjo grįžusieji 
pas savus. Dabar vieno in
stituto mokslinis bendra
darbis D. šova papasakojo, 
kaip baigęs Chicago j e aukš
tąją mokyklą turėjo tar
nauti alinėje. O dabar jis 
dirba mokslinį darbą, rašo 
disertaciją. Rašytojas Mor
kus kalbėjo, kaip jis įsivaiz
davo Tėvynę ir kaip nuste
bo radęs elektrifikuotus 
kaimus, išvystytą pramonę. 
Toliau kalbėjo jaunas vai
kinas Kairys, kuris mokosi 
sporto mokykloje, gerai 
mokosi. Kiti pasakojo, kaip 
dirba, kaip studijas tęsia 
Lietuvos aukštosiose mo
kyklose, ko negalėjo pada
ryti būdami emigracijoje. 
Kauno Politechnikos insti
tuto studentas Žilinskas į šį 
vakarą atvyko su visu an
samblio kolektyvu. Jis — 
jo dalyvis, važinėjęs su 
gastrolėmis po Demokrati
nę Vokietiją, Jugoslaviją, 
Čekoslovakiją ir kt. Jis stu
dijuoja radijo techniką.

Vakaras - susitikimas su 
televizijos žiūrovais praėjo 
šiltai ir įdomiai. Baigėsi 
dideliu instituto liaudies 
dainų ir šokių ansamblio 
koncertu.

Philadelphia, Pa.
Įspūdingos Prieškarines 

Prakalbos
Moterų Judėjimas už Tai

ką kovo 4 dieną, Benjamin 
Franklin viešbutyj, suren
gė prieškarines prakalbas, 
kuriose svarbiausiu kalbė
toju m buvo kovingas sena
torius, iš Oregon valstijos, 
Waynp Morse.

Nors oras buvo lietingas, 
bet publikos, nežiūrint į tai, 
susirinko tiek daug, kad 
Ballroom svetainėje ji ne
tilpo, prisigrūdusių stovėjo 
ant laiptų, o daugelis grįžo. 
Dėl pajuokos buvo būrelis 
ir pikietninkų karo vanagų, 
su pajuokiančiomis iškabo
mis, kurios nedarė jokios 
įtakos ant publikos, atsilan
kiusios išklausyt kovingo 
senatoriaus prakalbos.

Senatorius Morse, per dvi 
. valandas, tarkavo preziden- 
i to Johnsono ir jo pagalbi

ninkų nešvarią politiką ir 
vedamą purviną karą Pietų 
Azijoj. Senatorius pabrėžė, 
kad prezidentas su kitais 
vadovais sužiniai slepia nuo 
Amerikos žmonių teisybę ir 
giriasi, kad partizanai jau 
traukiasi ir kad mūsų pusė
je netolima pergalė. Bet tai 
dūmimas Amerikos žmo
nėms akių.

Kuo daugiau prezidentas 
siunčia mūsų jaunimo į ka
ro nasrus, tuo daugiau mū
sų jaunimo užmuša, o per
galės nesimato jokios, nes 
Pietų Vietname nėra val
džios, kurią vietos gyvento
jai remtų ir palaikytų. A- 
merikos valdžios vardas 
Pietų Vietname nupuolęs 
iki žemiausio laipsnio. Ne 
tik vietos gyventojai nepa
sitiki Amerikos valdžia, bet 

. ir suverbuota kariuomenė 
bėga pas Viet Cong ir nusi
gabena Amerikos ginklus 
su savim. Kuo ilgiau Ame
rikos valdžia, tai yra pre
zidentas Johnsonas tos poli
tikos laikosi, tuo daugiau A- 
merikos prestižas puola, o 
laimėti karą, kada žmonėse 
nėra pasitikėjimo,— tai ab
surdas. Mūsų prezidentas 

Į turi sustabdyti bombarda- 
Ivimą Šiaurės Vietnamo ir 
pripažinti Pietų Vietnamo 
partizanus, ir su pagalba 
Genevos konferencijos turi 
būt padaryta taika.

Nereikia manyti, kad mes 
vieni tik galingi. Esame ga
lingi, bet negalime nugalėti 
tautos su 10 milijonų gyven
tojų. Šiame kare ne tik žu
dome savo sūnus, bet mal
daujame, su visokiais vilio
jimais, kad ir kitos šalys 
ateitų mums į pagalbą. Ar 
toks maldavimas suteikia 

.mus garbę - ir stiprumą? 
Ne! Tai parodo mūsų silp
numą ir mūsų nesąmonin
gumą.

Kas bus, jei mūsų prezi
dentas platins karą toliau 
ir įsivels į karą Kinija ir 
Tarybų Sąjunga. Kokia 
proga tada bus karą laimė
ti, jei mes negalime nugalė
ti tautos su 10 milijonų gy
ventojų?

Gyvenimo įvykiai, gyve
nimo patyrimai sako, kad 
ginklais idėjos negali užka
riauti . Todėl užmirškime 
karus ir eikime prie sugy
venimo su kitomis tauto
mis, nežiūrint, kokią gyve
nimo tvarką jie turi pasi
rinkę !

Tokio sambūrio, tokių iš
kilmingų prakalbų man pir
miau neteko girdėti*

Drąsuolis

New Haven, Conn.
LLD 3-čios ir LDS 5-tos 

apskrities valdybos turės 
pasitarimą vasarinių pa
rengimų reikalais. 1965 me
tų pasitarimai davė nau
dos, tai manoma to pasiek
ti ir šiemet.

Sutikau žmogų, kuris pir
miau prastai galvojo apie 
Lietuvą. * Kalbamės, ir nu
stebau, kad jis jau kitaip 
kalba apie Lietuvą. Pa
klausiau, ar susirašo su sa
vo giminėmis Lietuvoje, ar 
gauna laiškų. Atsakė, kad 
gauna ne tik laiškų, bet ir 
laikraščių. Jis pridėjo: Pir
miau klydau, nes klausiau 
tų, kurie melus skleidžia. 
Mano giminės man atidarė 
akis.

Panašiai man sakė ii’ ki
tas jaunas lietuvis. Kaip 
atrodo, tai susirašymas su 
giminėmis daug reiškia.

J. Kunca

Rochester, N. Y.
Vasario 27 d. įvyko Ge

dimino draugystės pietūs. 
Diena buvo graži, tai tu
rėjome daug svečių ir vieš
nių, net valgio pritrūkome. 
Atsiprašome tas drauges 
ir draugus, kurie negavo 
valgyti. Bet čia ir draugų 
kaltė, kad iš anksto neįsi- 
gija bilietų, o dėl to rengė
jai ir nežino, kiek valgio ga
minti.

Bet šiaip viskas buvo ge
rai: parengimas pavyko, li
ko pelno. Dabar draugija 
išmokėjo visas skolas, ir vėl 
yra gerame stovyje. O tai 
todėl, kad visi ir visos vel
tui dirbo. Dirbo ir Mote
rų klubas, kad tik draugija 
gerai gyvuotų, kad turėtu
me gražią svetainę.

Dabar valdyba yra nauja 
ir gerai dirba. Nariai yra 
labai dėkingi.

Parengimo gaspadinės bu- , 
vo: O. Balčiulienė, H. Vely- 
kienė, K. Žemaitienė, M. 
Žemaitienė, L. Bekis, V. 
Greibienė ir A. Uisavičienė. 
Draugas R. Barauskas vel
tui padarė bilietus ir dirbo. 
Rinkevičiai 
Visiems ir 
dus ačiū.

dirbo už baro 
visoms nuošir-

L. Bekešiene

Baltimore, Md.
Per daugelį metų buvo 

bandomą suorg a n i z u o t i 
miesto policmenus į uniją, 
bet vis nepavyko. Dabar 
AFL-CIO organizat orius 
P. J. Ciompa sako, kad ne
trukus policmenai susiorga
nizuos į uniją, nors miesto 
valdininkai tam ir neprita
ria.

llll

Marylando valstijos sei
melis priėmė bilių, kad ke
lyje susimušus automobi
liams, vairuotojų kvapas - 
būtų ištirtas, ar negirti. 
Kurie nesiduos tiriami, tų 
leidimas vairuoti (laisniai) 
bus ątimtas.

Valstijos seimelio deputa
tas Irwin F. Hoffman su
manė bilių, kad valdžios 
inspektoriai patirtų ir, jei 
surastų netinkam a i s , to
kiems uždraustų automobi
lius parduoti.

Praėjusi vasara buvo la
bai sausa. Miesto vandens 
rezervuaruose ir vėl susi
kaupė vandens — jie pakilo 
3 bilijonais galionų.

Jonas Balsys
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Penkt, kovo (March) 11, 1966

Ketvirtas laiškas

Meksikos žmonių buitis
A xtosstaxsaessfe.

Praeitame straipsnyje pa
žvelgėm į Meksikos Miesto

> ir Vilniaus išvaizdas; taip
gi šiek tiek susipažinom su

/ meksikiečiais. Dabar reikė
tų šį tą pasakyti apie jų 
buitį.

Gamtos turtais — mine
ralais, metalais ir kitais po

leminiais turtais -— jie gali 
’ pasigirti. Gribštelėjęs į kal

no krūtinę, ten visko rasi; 
tik reikia tuos gamtos tur
tų šaltinius išvystyti. Ta
čiau tinkamos agrikultūrai 
žemės tose vietose, kur man 
teko matyti, jie mažai turi. 
Čia žemė kalnuota ir iriga- 
cija labai reikalinga. O iri- 
gacija kainuoja brangiai. 
Nesigilinsiu į jų ekonomiją, 
tik šį tą priminsiu, ką skai
čiau jų anglų kalba leidžia- 
niame laikraštėlyje — “The 
News.”

Jį leidžia tūlas meksi
kietis Romulo O. Farrilk 
ir jo sūnus. Ten patėmijau, 
straipsnį “Meksika turi 
plėsti naminę rinką.” Jį ra
šo ne koks radikalas, o 
stambus bankierius, Manu
el Palavcini.

Tarp kitko, jis sako: “Mes 
turime vystyti naminę rin- kur čia galima gauti pašta- 
ką tautoje, kurioje pusė ( ženklių. Jis man sako: “Ve 
mūsų piliečių negali pasi- čia, antros durys kairėj, 
naudoti produktais, kuriuos Bet vargiai ten ką rasi da- 
mūsų industrija pagamina. Į bar. Visi dabar išėję į si- 
Meksika turėtų taip sutvar-! estą (pogulio) porai treje- 
kyti ekonomiją, kad ir mū-; tu i valandų.” Teisybė! Mes 
sų ūkininkų masėms indust-; abu patikriname. Ir ten 
rinės gamybos produktai i nieko nėra.
būtų prieinami. Šiandien 20 j Klausiu, iš kur jis. “Wa- 
milijonų mūsų žmonių gy-1 shington, D. C.,” jis man 
vena didžiausiame skurde, atsako.

Kas čia ambasadoriumi?
” jis man atsako.

la—mūšyje kritusiųjų var
dai. Ant viršaus aukštas, 
apvalus bokštas, apie 75 pė
dų aukščio. To bokšto vir
šūnėje stovi auksinis ange
las, išskleidęs sparnus ir 
laikąs vienoje rankoje kar
dą, antroje—laurų vainiką. 
Šiaurrytiniame tos aikštės 
šone randasi du brangūs 
pastatai: Jungtinių Valstijų 
ambasada ir Maria Izabel 
viešbutis.

Užeiuu pažiūrėti į mūsų 
ambasadą. Gražus dešimt- 
aukštis stiklo ir alumino 
pastatas. Jis juosia gal po
ros hektarų želmenyną ir 
gėlių darželius. Aplink tą 
ketvirtainį parkutį — išti
sas pastato vainikas. Kiek
viename jo aukštyje randa
si daugybė visokių raštinių, 
kabinetų ir kitokių kamba
rių.

Aš ten buvau užėjęs apie 
2 valandą popiet. Beveik 

į visų raštinių ir kabinetų 
durys atviros ir niekur ne
simato nė “gyvos dūšios.” 
Tik viename kambaryje pa
mačiau apyjaunį vyruką, 

I kažką knibinėjantį apie ra- 
1 dijo aparatą. Klausiu jį,
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vena didžiausiame skurde. 
Nežiūrint to, kad per pra
eitą keturiasdešimtmetį mes “Freeman, 
padarėme progresą, šian- ,“Ne Orvill Freeman, agri- 
dien pas mus dar vis tiek. kultūros direktorius. Čia 
per daug lėbaujančių tur- kitas Freeman, diploma-

M tuolių, kuomet didelė di- tas.
* džiuma kenčia skurdą, ne-| 
!! pakenčiamą biednystę.

S
' k Toliau jis sako: “Nežiū-

* rint apčiuopiamo progreso, 
šiandien valdžios ir jos ad-

/ ministratyvinių funkcijų iš
laikymo našta krinta tik 
ant 20-ies nuošimčių meksi-

, kiečių.” Suprask, 80% vos 
palaiko kūne gyvybę. Jie 
per biedni mokėti taksus. 
Valdžia dar iš savo iždo tu
ri juos remti. Tas bankie
rius sako, kad agrikultūra 
turėtų būti mechanizuota, 
jei norime, kad žmonių gy
venimo lygis būtų pakeltas. 
Bet kaipgi tu, žmogus, ma
žus sklypelius žemės, kur 
pilna ežių, tvorų, rubežių, 
sumechanizuosi? Mechani
zuotai agrikultūrai reikia

1 kolūkių.
To laikraštuko editoriale 

sakoma, kad daugiau kaip 
50% meksikiečių teuždirba 
mažiau nei 500 pesų (40 
amerikinių dolerių) į mėne
sį. Tik 3% šalies gyvento
jų tegauna po 3,000 pesų 
(240 amerikinių dolerių) 
per mėnesį.

Čia, matote, ne kokių ten 
radikalų propaganda — tai 
bankieriaus - laikraštininko 
pareiškimas.

/ Dabar eikime į miestą pa
sidairyti. Žiūrėsime, ką mes 
ten pamatysime.

Pasidairius plačiau
Daug girdėjau apie Plaza 

de Indipendencia, — nepril 
klausom y b ė s aikštę. Čia 

i stovi tas garsus paminklas 
didvyriams. Jo pedestalis— 
didelis granito keturkam
pis, apie 40 pėdų kiekvienas 
jo šonas. z Ant kiekvieno 
kampo—žalvarinės statulos, 
reprezentuojančios pergalės 
deives. Po kiekviena statu-

“Kiek čia tarnautojų?” aš 
jį klausiu. “Apie 200,” jis 
man atsako.

Matau, jis žvilgterėjo į 
laikrodį. Gal ir jis nori ei
ti pogulio ? Tai aš įąm pa
dėkojau ir išėjau.

Išeinant pro didžiuosius 
ambasados vartus, matau ir 
U. S. mariną stovintį, ap
sirengusį prašmatna uni
forma ir spoksantį į pra
einančių merginų blauzdas. 
Pamaniau sau: “Būčiau vi
są ambasadą išnešęs, ir nie
kas nebūtų patėmijęs.”

Neiškenčiau ir jo neužkal
binęs. Paklausiu, iš kurios 
jis valstijos? Jis, lyg su
trikęs, nedrąsiai šyptelėjo 
ir sako: “Iš South Caro
lina.” Pamaniau “gal ra
sistas,” ir tuo mūsų pokal
bis baigėsi.

Tame pačiame gatvės šo
ne stovi kitas didžiulis, 21 
aukšto, stiklo ir alumino 
pastatas. Tai garsusis Ma
ria Isabel viešbutis. Turi 
500 kambarių ir paskendęs 
medelyne. Iš trijų šonų jį 
supa gelių darželiai, raiz
ginys autostradų ir pasi
vaikščiojimo takelių. Iš 
pietrytinio šono jį juosia 
garsioji Paseo de Reforma.

Čia sargai prie didžiųjų 
vartų, liokajai prie prieki
nių durų ir būriai visokių 
kitokių patarnautojų. Uni
formų prašmatnumu kur 
kas pralenkia mūsų mariną.

Užeinu į svečių saloną, 
vadinamą “Upper Lobby,” ir 
pasijuntu lyg pasakiškame 
užkerėtame palociuje. Kuo 
ne pusės ajsro grindis den
gia minkštai raudonas ki
limas. Balto marmuro ko
lonos laiko skoningai, artis
tiškai išdekoruotas lubas. 
Apie 80 pėdų pločio lėkšti

salone,” jis man

laiptai, irgi dengti minkštu 
raudonu kilimu, veda į že
mutinį svečių saloną. Laip
tų turėkliai žvilgančio žal
vario ant juodo marmuro 
pedestalių.

Rytiniame salono šone še- 
šerios keltuvų durys ir ei
lė kabinetų aptarnauto
jams: bagažų nešikų kapi
tonui, kambarinių kapito
nui ' ir kitiems. Abiejuose 
tuose salonuose patarnau
tojai, kaip bitės, tik laksto, 
tik skuba ten ir atgal, klau
sinėdami svečius, kuo jie 
gali patarnauti.

Priėjęs prie langelio, kur 
nuomoja kambarius, klau
siu, kiek kainuoja kamba
rys vienam į dieną? Gaunu 
atsakymą: “14 ir 16 dole
rių į dieną. Yra ir branges
nių.” Klausiu, kur galima 
gauti paštaženklių? “že
mutiniame 
atsako.

Nueinu 
laiptais j 
Ten irgi 
jantis vaizdas! Ir čia rau
doni kilimai, marmuro ko
lonos, paauksuoti - pasidab
ruoti liktoriai. Iš ten dau
gybė paauksuotų durų veda 
į įvairias įstaigas: valgyklą, 
barrūmį, “laundže” ir su
venyrų krautuvę. Galop su
venyrų krautuvėje gavau ir 
paštaženklių.

Užeinu į valgyklą. Čia ir
gi viskas prašmatna. Pi
giausi pietūs — 4 ameriki
niai doleriai, pigiausias gė
rimas — butelis alaus — 
pusantro dolerio. Aukščiau
sioms kainoms ribų nėra — 
mokėk kiek kišenė išneša.
• Lyginant su Miami Beach, 
amerikiečiams gal ir neat
rodo per brangios kainos; 
bet meksikiečiams — tik

tais plačiaisiais 
žemutinį saloną., 

ne mažiau žavė-

milijonieriai tegali čia lan- nU atmeta, 
kytis. (Tąsa 6 pusi.)

UŽUOJAUTA

Frances Sikorski
Brockton, Mass.

Mirus mielai Frances, mes draugai, reiškiame 
širdingą užuojautą velionės vyrui Adam Sikorski, 
taipgi sūnums ir jų šeimoms, dukrai ir jos šeimai.

F. ir K. čereškai
F. ir A. Markevičiai
Al. ir J. Skirmont

Sinkevičienė
Baron
Shimaitis
Kaminskienė
Urbonas
Gutauskienė
Ustupas

An. Chestnut
M. Valant

M.

C.
M.

MIRUS

Stasiui Penkauskui
(Lawrence, Mass.)

Mirė veikėjas, nepavargęs. Jį liga pakirto. Vei-
kė ligi jo gyvybė, kaip ledas sutirpo. Priėjo galą ke-
lionės, liko jo visos neužbaigtos svajonės.

G. V. Kvetkas K. Kazlauskienė
A. Jankus E. Belikevičienė
S. Šukienė S. Einingis
O. J. Graham N. Grigaliūnienė

x A. Kandraška Dr. ir E. Repshis * r
S. J. Rainard J. Straus
J. Valinčauskas P. Žukauskienė

Kita medalio puse
Išėjęs iš to prabangaus 

viešbučio, autobusu grįžtu 
ne į pačių biednųjų, bet jau 
į biednesnį kvartalą.. Čia 
jau kita medalio pusė. Ei
nu San Juan gatve pietų 
link. Šaligatviai platūs, pil
ni žmonių. Pusamžė mote
riškė sėdi ant šaligatvio, į 
sieną nugara atsirėmusi. Ji 
indėniškos išvaizdos. Prie
šais save ji turi pasitiesusi 
meksikonišką storą gūnią. 
Ten sėdi trys maži vaiku
čiai. Ji ant tos gūnios tu
ri išdėsčiusi savo prekes: 
keletą suvytusių oranžių, 
pustuzinį pajuodusių bana
nų ir keletą popierinių mai
šelių lukštentų ir nelukš
tentų pynacų. Vaikučiai 
lukštena tuos pynacus ir 
deda į maišelius. Motina, 
ašaromis pasruvusiomis aki
mis, maldauja praeivius 
pirkti tas jų prekes. Mažai 
kas kreipia į jos prekes ar 
į ją pačią dėmesį.

Truputį paėjėjęs, matau, 
ateina iš priekio irgi panaši 
verslininkė. Trys maži vai
kučiai seka į jos sijoną įsi
kibę. Ketvirtą, į skarą įsi
sukusi nešasi, dešine ranka 
prilaikydama. Kairiąja ran
ka laiko savo prekių mai
šelį, permestą per patį. Aš 
pradėjau tą vaizdą filmuo
ti. Moteriškė, matyt, įsi
žeidė. Pro šalį eidama, 
stuktelėjo man į alkūnę ir 
dingo minioje.

Susigėdau. Juk negavus 
sutikimo nemandagu sveti
mą žmogų fotografuoti. 
Norėjau ją atsiprašyti, bet 
ji jau buvo dingusi minio
je. Kitai panašiai versli
ninkei norėjau duoti keletą 
pesų ir neimti iš jos pre
kių. Ji nepriėmė. Tos mo
terys, matyt, turi savigar
bą. Almužna — tai pylimas 
druskos į biednystės žaiz
dą. Jos su panieka almu-

K. Butkienė
F. Kaulakis
K. Kmarienė
A. Pakulis
A. Wallant
An Waitekunas
S. Grakauskienė
W. Wenzell

IŠ Hudson, Mass.:
C. K. Urban
A. Urban
A. Markūnas
A. Shay

Philadelphia, Pa.
Vasario 27 dieną Ona ir 

Kazimieras Zalnier a i č i a i 
minėjo auksinę (50 metų) 
vedybų sukaktį. Ona plačiai 
philadelphiečiams žinoma, 
veikli pažangietė. Jos gy
venimo draugas tykus žmo
gus, sutikime gyvena su vi
sais.

Tačiau auksinė vedybų 
sukaktis nelinksmina. Kazi
mieras ketvirtas mėnesis li
goninėje, neteko kojos, per
gyveno akies operaciją, ne
žinia ar 
gydoma, 
mas.

kita koja bus pa- 
Nelinksmas liki-

skina mūsų drau- 
Laisvės” skaitytojus.

Mirtis 
gus, “ 
Vasario 28 dieną mirė Jo
nas Sidabras. Palaidotas 
Fenwood kapinėse.

Tą pačią dieną mirė Jos
eph Bruzgis. Palaidotas 
Holy Cross kapinėse.

Pradžioje metų pažengie- 
ji lietuviai pergyveno ne
mažai liūdesio, netekdami 
gerų bičiulių. Likusiems rei
kia linksmesnių valandų, 
žiema baigiasi, pavasaris 
čia, tuojau ateis vasara, ir 
štai ruošiama linksma po
pietė su iš Lietuvos gauto
mis plokštelėmis, judomais 
paveikslais. Bus užkandžių, 
pokalbiai.

Ir tas įvyks kovo 27 die
ną, 2-rą valandą, 6024 No. 
Wayne Ave. Prašome pasi
žymėti dieną ir laiką ir 
skaitlingai dalyvauti.

Prieplaukų darbininkų lo- 
kalo 1291 penkių dienų 
streikas pasibaigė. Teisėjas 
Ralph C. Body nuteisė uni
ją pasimokėti po $100,000 
už kiekvieną streiko dieną. 
Lokalas pabaudos nemoka, 
apeliuoja į aukštesnį teis
mą. - P.

CLEVELAND, xOHJO
Liūdnas prisiminimas
1965 m. sausio 24 dieną 

mirė mano mylimas brolis 
Juozas Stripinis. Tai buvo 
skaudus smūgis, nes jį la
bai mylėjau, buvo susipra
tęs darbininkas.

Dar nenudžiūvo ašaros, 
kaip gaunu kitą žinią, kad 
mirė brolis Pranas Stripi
nis. Vėl ašaros, vėl širdies 
skausmas, o už kelių savai
čių mirė brolio sūnus Sta
sys Stripinis. Taip vienas 
po kito buvo skaudūs smū
giai.

Mirusių, niekados neuž
miršiu. Ilsėkitės, mielieji.

Julia Werner 
jūsų sesuo

GUBERNATORIUS 
PRIEŠ DARVINĄ

Arkansas valstijoje (JAV) 
uždrausta dėstyti mokyklo
se teoriją apie žmogaus 
evoliuciją iš beždžionės. Dėl 
to prieš kelis mėnesius kai
myninėje Oklahomos vals
tijoje ėmė šaipytis iš ar- 
kansiečių.

Valstijos visuomenė pra
dėjo kampaniją, kad drau
dimas būtų panaikintas. Iš 
pradžių atrodė, kad Ar
kansas valstijos įstatymų 
leidybos susirinkimas ištai
sys klaidą 1966 metais. 
Kur tau! Valstijos guber
natorius Orvalas Febus pa
reiškė neįeisiąs panaikinti 
įstatymo, nes tai atversiu 
duris “laisvamanybei.” “Be 
to, — pareiškė gubernato
rius, — aš nesuprantu evo
liucijos teorijos. Biblija sa
ko, kad žmogus atitrem- 
tas į žemę. Man to visiš
kai pakanka.”

5 psl

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED FEMALE
RESP. GOVERNESS Type

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

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

(14-20)

WAITRESS 
Experienced on food and cocktails. 

Night work.
Good pay. Apply: 

GREEN TREES 
3300 Arch St., Phila.

(19-22)

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)

HOUSEWORK
Sleep in. Thursday and every 

other Sunday off. Cook & lite house- 
wprk. Other help. 2 days. Like chil
dren, ages 9, 7, & 3. Recent referen
ces. $60 week. MU. 8-8593.

(20-22)

HOUSEKEEPER. Child care & ge
neral housework, 2 school children. 
Mature, pleasant woman, live in. 
Own room and bath. Pleasant sur
roundings, close to transportation. 
Main line. $50 per week. Phone MI. 
9-3458. (20-22)

HOUSEKEEPER. Cook. 2 in fam

ily. Sleep in. 5 days. Girl. going to 

Europe, needs replacement. Call — 

LI. 8-0552. (20-21)

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. Wilkenson. MI. 6-7884.
(18-20)

Addis Ababa. — Iš Afri
kos vienybės konferencijos 
astuonių valstybių užsienio 
ministrai pasitraukė) pro
testuodami prieš priėmimų 
Ganos militaristų delegaci
jos.

Akrą. — Vakarų Vokie
tija reikalauja išduoti ka
ro kriminalistą Dr. Horstą 
Schumanną, kuris Osvenci
me žudė žmones darydamas 
praktikas.

Londonas. — Tirštų rūkų 
metu du naftolaiviai susi
dūrė Anglų kanale. Graikų 
laivas “Panachaikon,” 34,- 
500 tonų įtalpos," šaukėsi 
pagalbos.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

širdingai prašom ir kviečiam 
atsilankyti į mūsų rengiamus 
pietus sekmad., kovo (March) 
13-tą d.,' Lietuvių svetainėje

Endicott St., 1-mą valandą.
LDS Moterų Komisija

29

CLEVELAND, OHIO Z 
Klaidos Pataisymas 

Clev. Liet. Moterų Klubo susi
rinkimas jvyks balandžio 14 d., o ne 
kovo 10 d.

.■ A. Salin (19-20)

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)

ELECTRICIAN
For smal shop in North Philadel- 
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)

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) 
AUTO MECHANICS (2)

HELPERS (1).

Frames
106 E.

Call NE. 4-5974 day. 
Or VI. 4-7785 night.

(19-20)

Top Pay. No lay offs.

Auto Service 
Venango St.

ROOFERS

Shinglers, Asbestos siding, 
new work.

Top wages.
Own equipment.

CL. 9-9590
(19-21)

INSTALLERS
Chain link fence. Experienced with 

Driver’s license. Steady work. Ap
ply—

2085 E. Boston St., 8 to 2 PM.
GA. 5-7972. (20-22)

MECHANICS &
MECHANICS HELPERS

For fleet maintenance. All diesel 
units. Good working conditions. Be
nefits. Also tank trailer washers.

Call NI. 4-8600. (20-24)

PLASTIC FABRICATION. Center 
City Plastic firm has opening on 
2nd shift for man to learn plastic 
laminating and coating. Must have 
good mechanical aptitude. Good start
ing rate. Call to arrange interview. 
Mr. McKenna. WA, 3-1900. (20-21)

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)

HELP WANTED MALE

MAN. Injection molder trainee.
South Hampton. Good pay.

Excellent benefits. Night work.
Excellent opportunity

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

w (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)

Užrasykite Laisvę savo 
giminėms {Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

----------- -----------—L
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Meksikos žmonių buitis
gi**-** —

(Tąsa iš 5-to pusi.)
Daug automobilių

Meksikos Mieste automo
bilių ir autobusų vientisas 
srautas. Tačiau sunkveži
mių kaip ir nėra. Čia viso
kių smulkesnių prekių dė
žes vežioja vežimėliais ant 
dviejų tekinukų ir su pasto
liu netoli rankenos, ant ku
rio pailsęs vežikas pastato 
savo vežimuką ant grindi
nio. Vežimuko jis nestu
mia priešais, kaip papras
tai vientekinės točkos stu
miamos. Jis jį velka paskui 
save. Taipgi daugumas čia 
vežioja prekes dviračiais, 
tiksliau pasakius — trira
čiais. Priekyje, tarp pirmu
tinių dviejų tekinių, ant 
pritaisyta didoka dėžė pre
kėms. Virš užpakalinio te
kinio vežiko sėdynė. Taip 
jis, kojomis mindamas pe- 
dales, tą triratį ir stumia 
gatve pirmyn, vingiuoda
mas tarp automobilių ir au
tobusų.

Vieną tokį vežiką mačiau 
ne tik priekinę dėžę prisi
krovęs su kaupu duonos ke
palų, bet ir didžiulį rėtį ko
kių 3-jų pėdų diametro, ku
pinai prikrautą bulkučių 
užsidėjęs ant glavos vežasi. 
Kaip jis tą rėtį subalansuo
ja ant viršugalvio, tai tik
ras stebuklas. Jis tikras 
akrobatas.

Vieną rytą pusryčiauju 
savo viešbutyje prie lango 
ir žiūriu į gatvę. Raudo
nai šviesai užsižiebus va- 
žiuotės srautas sustojo. Sy
kiu tarp automobilių ir 
viršminėtos točkos vežikas 
sustojo. Tas senelis gyveni
mo naštos net j dvilinkę su
lenktas. Ne plikas, bet ži
las ir taip apšepęs, lead ne
buvo galima pasakyti, ko
kios jis tautos arba rasės. 

^Protarpiais jis išsiima iš ki
šenės raudoną skurlį, pana
šu i nosinę, ir šluostosi pra
kaito sroves nuo savo sulie
sėjusio veido. Jo drabužiai 
irgi vien tik skarmalai. Vi
sai uždusęs ir beveik kelia
klupsčias jis iš automobilių 
rikiuotės išsivingiavo ir 
prislinko prie šaligatvio. 
Sunkiai alsuoja, vos tik 

x kniūpsčias nesukniumba.
Patraukęs savo točką, pri
krautą įvairių produktų dė
žių, ir kuri atrodo be mie- 
ros sunki jo jėgoms, ir vėl 
stoja, ir vėl braukia prakai
tą nuo savo raukšlėto veido.

Mintis stringa j galvą, ar
gi begalėjo būti sunkiau 
prieš du tūkstančius metų 
anam “brolybės ir lygybės 
skleidėjui tarp žmonių” 
žengti į Kalvarijos kalną?

Žinoma, tiek tų šiurpių 
v skurdo vaizdų čia matosi, 

kad labai daug ir begaliniai 
galima apie juos rašyti. Ga
lima rašyti, kaip mačiau 
vieną šalta naktį moterį 
nakvojant krautuvės tarp
duryje ir šildant kūdikį sa
vo skarmalo to kūno šilu
ma. Galima rašyti apie ba
są apdriskusi berniuką, 
graibstantį^ duonos trupi
nius nuo stalų valgyklose, į 
kurias jis nematomas įslen
ka. Galima rašyti apie se
nuką su maišeliu ant pečių 
vaikštinėjantį gatvėmis ir 
iš išmatų kubilų renkantį 

jam pageidaujamus daikte
lius ir kišantį į savo mai
šelį. (Meksikos Mieste vi
sur šaligatviuose stovi iš- 

I matu kubilai; bet miestui
' nereikia sunkvežimiais va

žinėti ir tuštinti juos. Bied- 
nUomenė juos ištuština.)

žmogus yra brangiausias 
gamtos tvarinys. Jis toks

tobulas ir toks sudėtingah, 
kad iki šiol jokie mokslin
čiai nesukūrė mašinos, ly
gios jo tubulumams. žmo
gaus gyvastis yra brangiau
sias daiktas pasaulyje. Bet 
ar yra žmonių stoka? Ne.

Meksikos Mieste 1940-ais 
metais buvo milijonas ir pu
sė žmonių. Dabar jau šeši 
milijonai. Reiškia, per 26 
metus miestas paaugo ke
turis kartus. Klausiu vieną 
meksikietį, argi tai galimas 
daiktas, kad per trumpiau 
nei vieną gentkartę jūsų 
miestas taip daug paaugo? 
Jis man sako: “Nieko nuo
stabaus. Mūsų vyrukai ne
snaudžia. Matai moteris 
gatvėse? Ketvertas seka 
motiną, vieną nešasi ant 
rankų ir, pagal jos išvaizdą, 
dar vienas, o gal ir du jau 
laukia savo eilės dienos 
šviesą pamatyti.”

•Suprantama, ne visi jie 
užauga. Kaip jau minėjau, 
pusė meksikiečių teuždirba 
mažiau nei $40 per mėne
sį. arba $1.30 į dieną ame
rikietiškais pinigais. Mies
te kainos aukštos. Svaras 
duonos — 15 centų, puodu
kas kavos — 8 centai, pras- 
čiausiame viešbutyje nak
vynė — $1.50, svaras pras
tos mėsos—30 centų, ir taip 
toliau. Su $1.30 centų į die
ną būsi tik pusbadis. O jau 
tavo nakvynė — šaligatvy
je, tarpduryje, po atviru 
dangumi.

Bevardis
Mexico City 
1966 m. sausio 20 d.

Pas graboriy atgijo 
“mirusi” moteris

New Yorkas. — Mieste iš 
“numirusių prisikėlė” mote
ris. Dalykas toks: Henrie
ta Landau, 71 metų mote
ris, jau ilgai sirgo “parkin- 
sono” liga. Kovo 4 d. jos 
kambaryje ją rado mirusią. 
Tos asmeninis daktaras Sa
muel Gaines išdavė paliu
dijimą, kad moteris mirusi.

Bet kada nuvežė pas gra- 
borių Park West Funeral 
Home, 115 W. 79th St., tai 
du darbininkai, kurie kūną 
nešė iš automobilio, išgirdo 
moters judėjimą ir balsą. 
Jie ir graborius suteikė jai 
pirmąją pagalbą, pašaukė 
ambulansą ir pasiuntė į 
Roosevelto ligoninę. Bet 
paskui po kiek laiko vargšė 
vėl numirė.

Pasimatysime 
sekmadienį!

Prašome moteris ir vyrus 
būtinai dalyvauti Moters 
Dienos minėjime šį sekma
dienį, kovo 13 d., Laisvės 
salėje, 102-92 Liberty Avė., 
Ozone Park, 3 vai. popiet.

Pasiklausysime dainų, kal
bų, deklamacijų. Po neilgos 
programos, visi galėsime 
gražiai praleisti laiką prie 
vaišių.

Kviečia —
Niujorko Moterų Klubo 

Ka misi ja

SVEIKINA
Svei k i n a m e “Laisvės” 

laikraščio bendradarbes su 
Tarptautine Moters diena 
ir linkime kūrybinės sėk
mės, pasisekimo darbe ir 
gyvenime.

VI. Karvelis
Kultūrinių ryšių su tautiečiais 

užsienyje Komiteto Pirmininkas

Aido choro žinios
Pirmiausia noriu padėko

ti aidiečiams J. Juškai ir J. 
Lazauskui už aprašymą 
apie Aido choro veikla, man 
esant Argentinoj. Tačiau tu- i 
riu paaiškinti paskutinio ap-! 
rašymo pasakymą, kad Ar-Į 
gentinoje nėra lietuvių cho
rų. Straipsnelio autorius 
J. Juška suprato mane klai
dingai. Argentinoje yra 
lietuvių chorų, tik gaila, 
kad šiuo tarpu pažangiųjų 
choras neaktyvus; bet neil
gam laikui — netrukus jie 
ir vėl pradės susirinkti.

Ateinantį sekmadienį 
įvyksta Tarptautinės Mo
ters Dienos paminėjimas, 
kur programa atidarys mū
sų moterų choras ir užda
rys visas Aido choras.

. Susirinkime gausiai j šią 
moterų švente ir pagerbki
me jų darbus!

•

Sveikiname mūsų naują 
narį Adomą Čepulį ir linki
me jam geriausiu sėkmių. 
Draugas Čepulis jau daina
vęs keliuose choruose, tad 
iam choro tvarka ir discip
lina—ne nauiiena, jis tuo
jau pripras ir greitai iš
moks dainas.

Mūsų mokvtoi*1 M. Stens- 
ler pavaišino visus aidin
čius vardan savo antrojo 
anūko naujagimio. Dėkoja
me už vaišes ir — ilgiausių 
metu anūkėliams!

Aidietė Lazauskienė vieši 
pas savo dukrą Floridoje ir

JAV lietuvėms—pažangioms 
visuomnės veikėjoms

Brangios Draugės!
Didinga epocha, kurioje. mes gyvename, mokslas, 

darbas, žmogaus protas ir valia sukuria technikos ste
buklus, ir gamtą ir žemę; ir dangų pajungia žmogaus 
interesams.

Mums, mūsų vaikams, visai žmonijai kaip oras rei
kalinga Taika.'

Mes visada didžiai vertiname Jūsų, brangios drau
gės, pastangas kovoje už taiką, už moterų lygiateisišku
mą, Jūsų svarbų kultūrinį darbą lietuvių emigrantų tar
pe, pažangią visuomeninę veiklą visų rasių ir visų tautų 
darbo žmonių brolybės vardan.

Mes, kaunietės, kaip ir visos tarybinės moterys, kas
dieniniu savo darbu siekiame dar labiau praturtinti, pa
puošti ir sustiprinti savo socialistinę Tėvynę. Mes trokš
tame laimės savo vaikams, ir todėl visada ištikimai gin
sime taiką. . . v- . \

Mūsų svajonės sutampa su seniausia pažangių pa
saulio protų svajone—sukurti laimę.

Nuo žilojo Nemuno šlaitų, nuo Kauno marių pakraš
čių siunčiame visoms pažangioms Jungtinių Amerikos 
Valstijų visuomenės veikėjoms nuoširdžiausius sveikini
mus ir linkėjimus — ištvermės, ryžto, geros kloties vi
suose Jūsų sumanymuose ir darbuose, stiprios sveikatos 
ir didelės asmeninės laimės!

Panemunės rajono I-osios 
moterų konferencijos delegatės

šildosi saulutėje su anū
kais. Viešnagė jai maloni, 
bet aidietės pareiga taip 
pat svarbi. Laukiame su
grįžtant.

Malonu matyti B. Brie
dienę vėl mūsų ta r p e . 
Džiaugiamės, kad jinai ge
rai susveiko ir mato reikalą 
būti chore.

Aidiečiai F. Varaška ir J. 
Mitchell peržiūrėjo Aido 
choro finansų knygas ir 
rado viską tvarkoje. Dėkui 
už tai.

Mūsų Aido choras gavo 
labai įdomią ir charakterin
gą dovaną nuo Tarybų Lie
tuvos kompozitorių. Ši do
vana buvo įteikta mokytojai 
M. Stensler. kai ji važinė
jo su aidiečiais ' praėjusią 
vasarą T. Lietuvoje ir daly
vavo Tarvbu Lietuvos 25- 
mečio sukakties minėiime.

Dėl dovanos dydžio ir 
svorio negalima buvo tada 
ja parsivežti, bet dabar 
choras ją gavo paštu, ir mes į 
bandysime kada nors ja pa
sinaudoti.

Aido choras nuoširdžiai 
dėkoja Tarybų Lietuvos 
kompozitoriams už prisimi
nima ir prižada visuomet 
ju dainas dainuoti. Lai jų 
aidas nuskrenda nėr Atlan
tą i Tėvyne, į kiekvieno lie
tuvio širdį!. H. F.

Jūsų

Iš Lietuvos padėka 
už “Laisvę”

Gerb. Drauge
J. Ragauskai,

labai dėkojame už
geras pastangas, užsakant 
mūsų ligoninei pažangų 
Amerikos lietuvių laikraštį 
“Laisvę.”’ Jūsų užsakytą 
laikraštį mes gauname re-

Pažangius Amerikos lie
tuvių laikrašičus mes turi
me galimybės pasiskaityti 
miesto bibliotekoje. Mums 
kelia rūpestį ar toks Jūsų 
geras gestas nedaro Jums 
finansinių sunkumų:

Todėl dar karta dėkojame 
Jums už šią paslaugą, lin
kime geros sveikatos ir lai
mės asmeniniame gyveni
me.

Su gerais linkėjimais, 
Druskininku miesto 
ligoninės darbuotojų 
vardu,

Gyd. Žilevičius A. P.

Pietūs ir filmų rodymo 
popietė kovo 20 dieną

Mūsų LLD 185 kuopos 
susirinkimas praėjusį ant
radienį praėjo labai gražiai, 
konstruktyviškai. Ypatin
gai džiugu, kad pavyko ir 
šiemet sudaryti gerą, veik
lią kuopos valdybą. Kuopos 
pirmininku pasiliko drg. 
Vincas Venckūnas, proto
kolų sekretoriumi — Kle-

Juliaus Janonio Jubiliejus
Šių metų balandžio 5 d. 

sukaks 70 metų nuo gimi
mo pirmojo lietuvių prole
tarinio poeto — Juliaus Ja
nonio, pasirašinėjusio Val
dytos Ainio slapyvardžiu.

Velionis buvo gimęs Ber
žinių kaime, Biržų apskri
tyje, mokėsi Biržuose, Šiau
liuose, Petrograde (dabar 
Leningrade), Voroneže ir 

1916 m. už revoliu-mensas Briedis, iždininku— kitur.
W. Baltrušaitis. 'Na. o be- cinę veiklą buvo caro vai- 

džios suimtas ir kalintas, 
tačiau iš kalėjimo jam pa
vyko pabėgti. Visuomet gy
veno dideliame varge, jau
nas būdamas apsirgo džio
va ir netekęs vilties gyven
ti—1917 m. gegužės 29 d. 
tragiškai žuvo Petrograde 
po traukinio ratais.

J. Janonis palaidotas Puš
kino (netoli Petrog rado) 
rpiesto kapinėse. 1963 m. 
liepos mėn. 4 d. jo palaikai 
perkelti į gražesnę vietą ir 
pastatyta jam įspūdingas 
paminklas, kurio atidengi
me dalyvavo lietuvių ir ru
sų rašytojų-poetų nemažas 
būrys. Prie J. Janonio pa
minklo ant granito sienelės 
bronzinėm stambiom rai
dėm lietuvių ir rusų kalbo
mis parašvtas posmas iš jo 
eilėraščio “Poetas”:
Tu ne žinys, kuždąs maldas 

senas, 
Tyloj smilkąs kodylą mūzų 

šlovei. 
Tu būk šauklys, kviečiąs 

karius į kovą

ne svarbiausio valdyboje 
posto — finansų sekreto
riaus — vietą užėmė drau
gė Onutė Kazlau s k i e n ė . 
Labai prašomi ir raginami 
visi nariai su ja kooperuo
ti, jai .padėti, užsimokant 
Huokles be didelio raginimo. 
Tikimės, kad su tokia šau
nia valdyba mūsų kuona 
bus ir ateitvie viena pačių 
veikliausių kuopų visoje 
Draugijoje.

Susirinkime plačiai pasi
kalbėta apie kuopos būsi
ma parengima. būtent di
delius pietus ir filmų ro
dymą. kuris ivyks kovo 20 
d., sekmadienį. Pietus val
gysime 1 vai., o po pietų 
tuojau bus rodomi nauji ir 
įdomūs filmai. Kaina bus 
tokia: už pietus ir filmus 
kartu $2.50 asmeniui. Tie 
gi, kurie norės tiktai fil
mus pamatyti, o pietų ne
valgys. turės pasimokėti 
tik $1. Taigi, kiekvienam 
viskas lengvai pasiekiama.

ir kitur. Jis bus pagerbtas 
ne tik Lietuvos miestuose, 
bet rajonuose, kolūkiuose,^ 
tarybiniuose ūkiuose, uni
versitete, mokyklose, įmo
nėse, fabrikuose ir kt.

Bus suruošta literatūri
niai vakarai, sakoma kal
bos, skaitoma paska i t o s , 
deklamuojama jo sukurtos 
dainos. Tam darbui bus pa-^ 
jungta visa tarybinė spau
da. Bius išleista atminimo £ 
ženkleliai ir sukurta jubi
liejinis medalis. Teatruose 
bus pastatyti atitinkami 
spektakliai, kinuose bus ro
domi J. Janonio revoliucinį 

 

gyvenimą vaizduojanti fil
mai, etc.z

Tam darbui koordinuoti 
sudaryta Vilniuje platus 
respub 1 i k i n i s jubiliejinis 
komitetas, kurio pirminin
ku pasiskirta poetas, lėni- 
nes premijos laureatas — 
Edvardas Mieželaitis.

Amerikiečiai irgi ruošia- 
si J. Janonio 70-metines su
kaktuves iškilmingai pami
nėti. Brukline LLD I-ji 
kuopa ruošia menini tam 
tikslui skirtą kultūrini va
karą su kalbomis, deklama
cijomis ir dainomis balan
džio 3 d. Pąnašus minėji
mas įvvks Miamyje ir ki- 
tuose JAV lietuvių dides
niuose centruose. /

Juliaus Janonio kain pro- > 
letarinio poeto ir revoliuci- 1 
nio kovotojo vardo viso pa
saulio pažangieji lietuviai

f i

f

I

Dar karta prisiminta ir Ir Pats kovon jų priešakyje v .
Vilnies” einąs... I niekad neužmirš!apie dienraščio “' 

bazarą, kuris įvvks balan
džio pradžioje. Kuopos pir- kviečianti poetus eiti, pir
mininkas jau yra surinkęs mosiose kovotojų gretose, 
šiek tiek bazarui finansinės j Tuo metu, kaip tik virė di- 
paramos. o dar ir kuona 
nutarė iš iždo pridėti $10. 
Taip pat tikimasi pasiusti 
bazarui gražių daiktu. Bet 
tuo reikalu bus daugiau pa
sidarbuota. ir visi surinkti 
bei sudėti daiktai bus kartu 
nasiusti. Taigi, niujorkie
čiai, kain matome, rūpinasi 
ne tik “Laisvės,” bet ir 
chicagiečių “Vilnies” reika
lais bei gerove.

Reikia didži n o t i s , kad 
mūsų kuona šiuos metus 
vradėius labai lamingai. 
Kiek žinoma, visi jos nariai 
yra sveiki ir į ateitį žiūri 
optimistiškai. Taip ir rei-1 
kia...

Tai prana š i n g i žodžiai,

džiojoje Rusijos imperijoje 
lemtingoji socialinė, revo
liucija, nųvertusi nuo sosto 
carizmą-ir .padariusi galą 
buržuazinei santvarkai.

Šįmet T. Lietuvoje ir vi
soje T. Sąjungoje ruošiama 
Juliaus Janonio 70-osios gi
mimo metinės. Ši žymi su
kaktis bus visur iškilmin
gai minima, todėl prie jos 
stropiai ruošiamasi.

Minėjimai įvyks Vilniuje, 
Kaune, velionies gimtuo- 

i siuose Biržuose, Kapsuke

<

Antanas

Mislinčius

Washingtonas.—JAV Jus
ticijos departamentas rei
kalauja, kad W. E. B. Du- 
Bojs klubai užsiregistruotų 
kaip “komunistų frorito or
ganizacijos.”

Londonas. — Portugalija 
atsisako sulaikyti ; naftos 
teikimą Rodezijai. v.

New Yorkas. — Kovo 7 
dieną New Yorko biržoje 
šėrai labai nupuolė. Tai 
pirmą kartą buvo taip di
delis jų kritimas nuo to, 
kai buvo nušautas prezi
dentas Kenedis.

*

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

ĮLIETUV&
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis

KAINA TIK —
$518.00 Į VILNIŲ IR ATGAL,
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966)

$16.00 asmeniui už dieną. — privatus kambarys su vonia
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711' "T

Dabar Rodoma
DIDELIS MUZIKINIS ĮVYKIS 

Amerikoniška Premjera
Artkino Perstato Pirmą Sykį Ekrane

Specialų dviejų savaičių rodymą—iki kovo 24 
RIMSKY-KORS AKOV'O

“THE TSAR’S BRIDE” — plačiame ekrane
su

Pyotr Glebov, vaidina Ivano Baisiojo rolėje, ir Natalya Rudnaya, 
vaidina pagautos nuotakos rolėje. Su Bolshoi Operos Kompanija 

ir Orkestrą \
Taipgi k

Ulanova ir Plisetskaya—balerinos 
Šoks “Fountain of Bakchiserai”

REGENCY THEATRE
B’way & 67th St. (near Lincoln Center) SC. 4’3700’

GERIAUSIOS PREKES (PIRKINIAI) ŠIAIS METAIS DOVANU 
GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS, GYVENANTIEMS USSR

x 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-PL ANETA"; Naujai paga
mintų TELEVIZORIŲ; FOTO KAMERŲ su vėliausiais pagerinimais, 
stipresniais stiklais. Ekonomiški ŠALDYTUVAI, Flegantiški PUTRI
NIAI PALTAI ir KEPURES, pagaminti iš garsių rusiškų futrų. 
AUDEKLAI įvairiausiomis spalvomis ir raštais, žinomi rusiški SKA
NĖSIAI, minkštas kaviaras, krabų konsetvai “CHATKA” ir “AKO" 
ir kiti skanūs valgiai.
ŠITĄ VISKĄ GALIMA PIRKTI PAS MUS!
Visos nupirktos jūsų prekes bus pristatytos jūsų giminėms už SPECI
ALIAI ŽEMAS KAINAS.- NERIBOTA KIEKYBE. NEMOKAMI 
USSR MUITAI IR NEMOKAMI KITI USSR MOKESČIAI.
PODAROGIFTS, INC., garantuoja greitą ir akuratną pristatymą, 
praneša Jums apie dovanų pristatymą. \
PRAŠYKITE mūsų naujų katalogų, kuriuose rpes išaiškiname apie 
mūsų platų pasirinkimą industrinių ir valgomų produktų.
DOVANŲ CERTIFIKATAS tai geriausias būdas užsakyti dovanas 
jūsų giminėhis, gyvenantiems USSR.

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

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

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

• NUOSTABU. KĄ CERTIFIKATAS GALI 
NUPIRKTI JUMS.

Dabar, už prieinamas kainas “PUTEVKI" jūsų artimiesiems, gyvenan
tiems USSR. GRAŽŪS SVEIKATINGUMO KURORTAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE. Jų modelius galite matyti mūsų parodų kambariuose.
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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
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