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‘ KRISLAI
Teroras prieš taiką 
Trąšos iš bombų!
Susipranta
Patarimas generolams
Kaip danguj, taip ir ant žemės 
Gegužiniai šūkiai 
Ir dievas pasikeitė!

— Rašo A. Bimba —
Sužinota, kad šiomis dieno

mis “garsusis” FBI (Federal 
z Bureau of Investigation) pa-
* sileido plačiai “tyrinėti” (te

rorizuoti) studentų grupes, ku
rios nesutinka su vyriausybės

I užsienine politika ir reikalau
ja nutraukti karą Vietname. 
Tuo, žinoma, siekimą mūsų 
studentijai užčiaupti burną.

Juk tuo pačiu tikslu vado
vaudamasis ir valstybės pro
kuroras Katzenback puola jau
nuolių Du Bois klubus, reika
laudamas registruotis “komu
nistų fronto organizacijomis.” 

Bet labai abejotina, ar šis 
4 teroras pasieks savo tikslą. 

Mūsų jaunimas susirūpinęs ir 
susijaudinęs dėl karo Vietna- 
me. Jis nenutils, kol ten bus

* liejamas vietnamiečių ir ame
rikiečių kraujas.

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, J°^9.
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Pakistanas gali suskilti 
į dvi valstybes

Apie naujus įvykius 
Pietų Vietname
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METAI 55-ieji

Pietų Vietnamo laivakroviai 
sudavė smūgį JAV jėgoms

Daka. — Dabartinė Paki
stano valstybė susiorgani
zavo 1947 metais, kada mu
sulmonai atsisky r ė nuo 
Indijos. Dabar valstybę su
daro Vakarinis Pakistanas, 
kuris užima 310,236 kvad
ratines mylias ir turi 40,- 
000,000 gyventojų, ir Ryti
nis Pakistanas, kuris užima 
54,500 kvadratinių mylių 
plotą ir turi 65,000,000 gy
ventojų.

Abudu Pakistanai prieina 
prie Indijos okeano ir ry
šius palaiko tik vandeniu, 
nes sausumoje jie yra už 
1,000 mylių vienas nuo kito, 
jų tarpe yra Indija.

Dabar Rytų Pakistanas 
reikalauja autonomijos, bū
tent:

(1) Sudaryti abiejų Pa
kistanu federaciją, kurioje 
centralinė valdžia tik kont
roliuotų ginkluotas jėgas ir 
užsienio politiką.

(2) Federacijos parla
mentas turi būti išrinktas 
nuo gyventojų skaičiaus.

(3) Finansinius reikalus 
privalo tvarkyti atskirai 
abidvi’federacijos dalys.

(4) Abidvi federacijos 
dalys privalo atskirai vesti 
užsienio prekybą.

(5) Taksais abidvi fede
racijos dalys turi dalintis, 
bet viena kitai negali uždėti 
taksu.

(6) Rytų Pakistanas tu
ri turėti armijos arba mili
cijos atskirus gynybinius 
dalinius.

Dabartinis Pakistano pre
zidentas fieldmaršalas Mo- 
hammedas Ayubas Khanas 
mano, kad jeigu vvkdytų 
Rytų Pakistano reikalavi
mus, tas vestų prie atskirų 
valstybių, nes parlamente 
daugumą turėtu Rytų Pa
kistanas. Jis bile kada ga
lėtu atsimesti nuo Vakarų 
Pakistano.

Vakaru Pakistanas rube- 
žiuojasi su Persija, Afgan
istanu, Kinija ir Indiia. Ry-1 
tu Pakistanas susieina su 
Indija ir Burma.

Saigonas. —Dalato mies- kiečius iš Vietnamo že- 
te, 145 mylios nuo Satgono,! 
vietnamiečiai akmeni m i s 
užmušė policininką, o Pietų 
Vietnamo kareiviai nušovė 
tris studentus ir daug su
žeidė. Susirėmimai įvyko, 
kada studentai demonstra
vo ir reikalavo, idant Ky 
pasitrauktų iš valdžios, o 
Jungtinės Valstijos iš
trauktų iš Vietnamo savo 
jėgas.

JAV karo priešininkai, 
vadovaujami kunigo A. J. 
Mušte, buvo atvykę į Sai- 
goną reikalauti baigti karą. 
Kada jie ėjo prie JAV am
basados, tai policija juos 
suėmė ir ištrėmė. Jie išvy
ko i Hongkongą.

Mūšiai su Pietų Vietna
mo liaudiečiais eina Saigo- 
no priemiestyje. Miesto gy
ventojai jau mato, kaip 
sprogsta bombos ir mortirų : 
sviediniai

Danange, Bihn Dinhe, 
Bac Lieu, Da Late ir eilėje i 
kitų miestų įvyko demon-Į nėra stokos bombų, kaip 
straciju. Demonstrantai ne- ‘ kur jų buvo nepakankamai,

mės!”
Sydney, Australija. —Iki 

dabar Pietų Vietname buvo 
1,300 ‘Australijos kareivių. 
Dabar Australija dar siun
čia 3,200.

Washingtonas. — Sena
torius J. W. Fulbrigchtas, 
Senatinio Užsienio Reika
lais Komiteto pirmininkas, 
sako, kad Senatas padarė 
didelę klaidą, kada 1964 me
tais davė galią prezidentui 
Johnsonui vesti karą Pietų 
Vietname. Jis sako, kad 
Johnsono politika gali už
degti Trečiąjį pasaulinį ka-

Respublikoną s kongres- 
manas G. R. Fordas kriti
kuoja Johnsoną už karo 
taktiką Vietname. Jis rei
kalauja, kad prezidentas ir 
Pentagonas pasakytų JAV 
žmonėms, kaip tikrai daly
kai yra Vietname.

1 JAV Gynybos sekretorius 
R. McNamara pasakojo,

i kad JAV jėgoms Vietname '

Washingtonas. — Pietų 
Viet n a m o prieplaukose, 
daugiausiai Da Nango, lai- 
vakroviai sulaikė iš 126-ių 
transporto laivų ginklų, 
amunicijos ir kitų reikmenų 
iškrovimą.

Tai buvo netikėtas įvykis 
prezidentui Johnsonui ir 
Gynybos sekretoriui McNa- 
marai.

Dabar JAV užsienio žval
gyba sako, kad tai rezulta
tai Trijų kontinentų suva
žiavimo, kuris prieš kelis 
mėnesius įvyko Havanoje 
Kuboje.

Tame suvažiavime dalv- 
vavo virš 600 delegatu ir 82 
šalių. Jis išleido pareiškimą, 
kuriame kvietė visų šalių 
laivakrovius atsisakyti iš
krauti iš laivų ginklus, 
amuniciją ir kitas reikme
nis JAV militarinėms jė
goms.

Rezultate vietnamieč i ų 
atsisakymo iškrauti, JAV ir

vo pritrūkę ginklų ir amu- 
Pietų Vietnamo jėgoms bu- 
nicijos. Paskui JAV ir Pie
tų Vietnamo militariniai 
vadai prie laivakrovių dar
bo pastatė kareivius.

Saigonas. — Nuo balan
džio 6 dienos JAV bombo
nešiai ant pusės sumažino 
bombų vartojimą prieš viet
namiečius, sako JAV kari
ninkai.

Pirmiau kiekvieną dieną 
bombonešiai numesdavo ne 
mažiau 1,000 bombų.

ŠisRedwood, Calif, 
miestas turi 56,300 gyven
tojų. Gyventojai renka pa
rašus, kad sulaikytų gami
nimą napalmo, ant kurio 
užsakymą gavo U n ited 
Aircraft Co.

Napalmą JAV vartoja 
deginimui Vietname namų, 
miškų, o lėktuvai pri e š 
liaudiečius.

Dar tokių prajovų pasaulis 
nebuvo girdėjęs: vokiečiams 
buvo mūsų vyriausybė beveik 
už dyką atidavus tūkstančius 
bombų, kad jie iš jų pasida
rytų laukams trąšų!

Tik mūsų “laimė”, girdi, kad
vokiečiai nesiskubino bombas Į 
paversti trąšomis ir laikė jas Į 
į sandėlius sukrovę. Dabar 
mes perkame jas atgal, užmo

ki kėdami daugiau kaip dešimt 
kartų daugiau!

Koks baisus vyriausybės pa
sityčiojimas iš amerik iečių 

o blaivaus proto!
J< Prancūzai pirmutiniai susi

prato. Jie reikalauja, kad mū- 
f sų šalies okupacinė armija iš 

jų žemės išsikraustytų. Jie 
: Šios 

militarinės amerikiečių bazės 
Europos kraštuose paverčia 
juos puikiu taikiniu. Pav., te
gu kyla atominis karas. Dar 
didelis klausimas, ar kam 
nors pasisektų sėkmingai pa
siekti Amerikos žemę ir pa
berti ant jos miestų atominių 
bombų, bet minėti kraštai 
(jų tarpe ir Prancūzija) ten 
pat panosėje.

I

linti amerikiečių bazes užda
rant ir jų armijas kuo grei
čiausiai iškraustant iš Euro
pos.

Anksčiau ar vėliau panašiai 
7 pagalvos ir kitos Vakarų Eu

ropos šalys ir paprašys ame
rikiečius su savo bazėmis ir 

b armijomis išsikraustyti.

’ teisingai argumentuoja: 
i ** militarinės amerikiečiu

30,000 JAV KARIŲ 
Į VIETNAMĄ

Washingtonas.
Karo departamentas pra
neša, kad dar 30,000 lavintų 
karių ir specialistų bus 
paimta iš Vakarų Vokieti
jos ir siunčiama į Vietna
mą.

Neseniai iš ten paėmė 
15,000 ir “laikinai*’ pasiuntė 
i Vietnamą.

JAV

KURDAI REIKALAUJA gjojo plakatus su ūbaisiais: mes jos nebuvo tvarkiai pa-
AUTONOMIJOS

Beirutas. — Kurdai pa
reikalavo, kad Irako val
džia ištrauktų iš jų teritori
jos armija, paliuosuotų kur
dus politinius kalinius' ir 
kurdams suteiktų pilną au
tonomiją.

Priešingai, jie ketina pra
dėti militarinius veiksmus 
prieš Irako armiją.

JAV BOMBARDAVO
ELEKTROS JeGAINĘ
Saigonas. —Dideli Jung-

į “Šalin užsienio imperialistų i skirty tos Jis sake, kad atei- tinių Valstijų bombonešiai
armiją... Jankiai, važiuoki-(tyje ten bus labai didelių 
te namo... Laukan ameri- • mūšiu, c

Mirties stovykla 
paversta muziejumi

IŠ VISO PASAULIO

Tą pavojų tegalima paša- b-nrininL-n 
. , • i • v« i vi JtvCll JL11JL111\ •+ « n ami l/i Anin v

Washingtonas. — Prieš 6 
mėnesius Pietų Vietname 
žuvo negras kareivis Mil
ton Lee Olive, 19-kos metų 
amžiaus, kada jis gelbėjo

Dabar prezidentas įteikė 
jo tėvui garbės medalį,

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro sako, kad nors

Detroitas. — Ford Motor 
Co. įsake Fordo automobi
lių pardavinėtojams, kad 
jie pataisytų 30,000 “Ford” 
ir “Mercury” 1966 metų au
tomobiliu. Sakoma, kad su 
jų stabdžiais yra keblumų.

Maskva. —Iš 57 projektų 
Lenino paminklui dar nei 
vieno komisija neužgyrė.

Buchenwaldas. — Iš vi
su hitlerininku koncentraci- V 4-
jos stovyklų Buchenwaldo 
buvo baisiausia ir didžiau
sia. Hitlerininkai joje nuo 
1937 iki 1945 metų sunaiki
no milijonus žmonių.

Ne vien jie visaip kanki
no žmones, daugybėje pečių 
masiniai juos degino, nacių 
daktarai darė žvėriškas 
praktikas, bet net nulupda
vo nuo aukų odą 
gamino lempų 
(abažūrus).

Buvusi baisioji
mų stovykla yra Vokietijos 
Demokratinės' Respublikos

ir iš jos 
gaubtus

kankini-

Aną dieną niujorkiečių 
jaunuolių prieškarinėje de
monstracijoje buvo keletas 
transparantų su tokiu patari
mu mūsų armijos “čyfams,” 
kurie sėdi Pentagone ir.diri- 
guoja karą: “Važiuokite į

\ frontą ir mirkite kartu su 
/ l mūsų vyrais.”

' Bostono menševUaĮsį
* tis s avo “informacijai

Lietuvą uždėjo antraštę : 
“Naujas mašinas pirma reikia 
sutaisyti.” Cituojamas vieno

aikraš- 
t^apie

Lietuvos veikėjo nusiskusi- ‘ 
mas dėl defektų žemės ūkio

1 mašinose.
Tai, žnoma, labai bloga. 

Tie, kurie atsakingi už bro- 
* 'y' ką, turėtų būti patraukti at

sakomybėn. Neabejoju, kad 
Lietuvos žmonės tuo pasirū
pins.

Bet ar ne tas pats čia Ame
rikoje? Argi šiomis dienomis 
desėtkai tūkstančių automobi
lių negrąžinami gamintojams, 
kad juos pataisytų? Argi ne-

(Tąsa 5-me pusi.)

r
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JAV ir kenkia Kubai, bet. Planuojama Kremliuje pa- 
Kuba daro didelį progresą • statyti Leninui paminklą 
pagerinime žmonių gyveni
mo.

1967 metais 50-ties metų re
voliucijos sukakties proga.

(Rytų Vokietijos) teritori
joje. Nei jos valdžia, nei pa
saulio žmonės, ypač, kurie 
kovoja už taiką, nenori pa
miršti tų baisybių, nes jos 
pasikartotų, jeigu Vakarų 
Vokietijos, su kitų imperia
listų pagalba, revanšistai 
įsigalėtų. Todėl Rytų Vo
kietija Buchenwaldo sto
vyklą pavertė į muziejų.

Jos- centre pastatytas pa
minklas, kuriam projektą 
paruošė Fritz Cremeris.

Įsteigimas muziejaus ne
patinka Hitlerio genero- 
llams ir jų sėbrams, kurie 
laisvai gyvena Vakarų Vo-

atskrido nuo lėktuvnešių ir 
numetė 15 bombų po 1,000 
svarų į Uongbio elektros 
gaminimo jėgainę.

Jėgainė yra tik 14 mylių 
nuo svarbios Haiphongo 
prieplaukos. Lakūnai sako, 
kad jėgainei padarė daug 
žalos.

VAKARU VOKIETIJOJE 
150,000 PROTESTAVO

Bona. —Vakarų Vokieti
joje įvyko protestai prieš 
karą' Vietname i r prieš 
atominius Bundeswehro fa
brikus.

Demonstracijos įvyko 
Bonoje, Lubece, Ešse n e, 
Heidelberge, Hamburge ir 
eilėje kitų miestų. Dalyva
vo daugiau 150,000 vokie- 

’ čiu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Lenino vardo 

premijų komitetas apdova
nojo premija piešėją Serge
jų Gerasimovą. Jis 1964 me
tais mirė. Taipgi apdovano
jo eilę artistų, dainininkų, 
ir inžinierių, kurie pagami
no erdvių laivus.

Lenino vardo premija pi
nigais yra $8,250.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė atmetė JAV val
džios pasiūlymą apsikeisti 
mokslininkais ir tyrinėto
jais, kaip nenuoširdu.

Kinai sako, kad JAV po 
apsikeitimo skraiste nori 
pasiųsti į Kiniją šnipų ir 
diversantų.

Roma. — Aerodrome iš
kilmingai buvo pasitiktas 
TSRS Užsienio ministras 
A. Gromyko, kuris Italijoje 
bus apie savaitę laiko.

Canberra, Australija. — 
Tarpparlamentariniame su
važiavime Tarybų Sąjunga 
protestavo prieš Jungtinių 
Valstijų intervenciją ,į Viet
namą.

Ottava. — St. Lawrence 
Seaway korporacija pakels 
kainą laivams už plaukioji
mą jūrkeliu. Iki dabar mo
kėjo po 90 centų už toną, o 
dabar bus jau $1.

Dallas, Texas. — Baisios 
lietaus ir vėjo audros me
tu žuvo 6 žmonės. Vandens 
iškrito beveik 8 coliai. Nuo
stoliai labai dideli.

Roma. — Paminėta 2,719 
metų nuo Romos įsteigimo.

Maskva. — TSRS erdvių 
užkariavimo jėgos iššovė 
115-tą “Kosmoso” satelitą.

Del. —Delaware City, 
Atplaukė vokiečių naujas 
prekybinis laivas “Naess 
Norseman”, 72,000 įtalpos.

Saigonas. — Balandžio 18 
die n ą JAV bombonešiai 
bombardavo geležinkelį tik 
15 mylių nuo Hanojaus.

GOMULKOS KLAUSĖSI 
200,000 ŽMONIŲ

Poznanė, Lenkija. — Po
znanėje buvo surengtas ma
sinis susirinkimas, kuriame 
kalbėjo Lenkijos vadas Vla< 
dislovas Gomulka. Iš 425/ 
000 gyventojų, susirinko 
virš 200,000 pasiklausyti jo 
prakalbos.

Lenkijos katalikai buvo 
surengę prakalbas su pa
maldomis, kur kalbėjo kar
dinolas Wyszynskis, bet 
žmonių susirinko tik 50,000.

MANSFIELD APIE 
KARĄ VIETNAME

Washingtonas. — Sena
torius Mike Mansfield sako, 
kad Jungtinės Valstijos mi
litariniai negali nei laimėti, 
nei pralaimėti karo Vietna
me. Jis gali būti labai ilgas 
ir kruvinas.

Bet JAV gali karą pralai
mėti politiniai, nes Pietų 
Vietname generolai ėdasi 
už valdžią, žmonės yra 
prieš karą, todėl karą rei
kia baigti susitarimo keliu.

Turinas, Italija. —Fiat Co. 
sutinka pastatyti tarybi
nėje Ukrainoje fabriką, ku
ris per metus galėtų paga
minti 150,000 keleivinių au
tomobiliu, v

Saigonas. — B a landžio 
17 dieną JAV virš Šiaurės 
Vietnamo neteko 3 bombo
nešių.

Bardstown, Kentucky. — 
Sukako 170 metų, kai šioje 
valstijoje jau gamina Bour
bon degtines.

Bona. — Vakarų Vokieti
ja ir Prancūzija tariasi mi- 
litarinių jėgų reikalais.

Londonas. >—80 darbiečių 
parlamento narių kritikuo
ja Wilsoną už rėmimų JAV 
intervencijos Vietname.

New Delhi.—Indi jos prem
jeras Indira Gandhi sako, 
kad vėl blogėja Indijos ir 
Pakistano santykiai.

Washingtonas. — JAV 
suteikė Indonezijai $8,200,- 
)00 paskolos, kad galėtų 
nusipirkti 50,000 tonų ry- / • iių.

Paryžius. — Prancūzija 
nustatytu laiku išvarys iš 
savo šalies kitų šalių 
NATO militarinės jėgas.

Roma. — 
60,000 daktarų.

Sustreikavo

Saigonas. — Pietų Viet- 
na m o policija patvarkė, 
kad korespondentai turėtų 
ginklų.

Bagdadas. — Irako val- 
ižia prašo TSRS militari
ses pagalbos.

Kairas. —Inžinieriai pra
muša dykumoje gilius šuli
nius ir iš jų gauna vandens 
laukų apdrėkinimui.

Washingtonas. — Čionai 
diplomatai mano, kad Pie
tų Vietnamo premjeras Ky 
neilgai išsilaikys valdžioje.

Pentagonas paskelbė, kad 
Pietų Vietname JAV jau 
neteko 3,050 karininkų ir 
kareivių, užmuštais, o iki 
1966 metų pabaigos bus ne 
mažiau 6,000 užmuštų.

New Delhi. — Indija par- 
d a v ė Nepalio karalystei 
15,000 tonų kviečių.

Pekinas. — Indonezijos 
ambasadorius išvažiavo.

EXTRA!
Oklahoma. — Balandžio 

21 dieną didelis transporti
nis lėktuvas susikūlė į kal
ną Texas valstijos pasieny
je. Lėktuvas vežė tik baig
tus lavinti 92 kareivius, ku
rie būtų pasiųsti j Vietna
mą, ir turėjo 6 įgulos na
rius.

Iš visų beliko gyvais tik 
17 žmonių, kurie baisiai su
žeisti ir ne visi išliks gyvais.

A
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Pergale!
MES MANOME, KAD skaitytojai jau bus perskai

tę praėjusiame “Laisvės” numery raštą — “Sveturgi- 
miams Ginti Komiteto pirmininkės pareiškimą”. Ten 
profesorė Louise Pettibone Smith, kuri yra minėto ko
miteto pirmininkė, atskleidžia įdomią istoriją ryšium su 
šio Komiteto kova už savo gyvybę.

Komitetas, kuris oficialiai vadinasi American Com
mittee for Protection of Foreign Born, dirba labai nau
dingą darbą, padėdamas tiems sveturgimiams, kuriuos 
valdžia be jokio reikalo persekioja, apginti savo intere
sus.

Prieš trylika metų JAV Justicijos departamentas 
paskelbė, jog šis komitetas esąs “komunistų fronto orga
nizacija” ir dėl to kaip toks turįs registruotis, pateikiant 
valdžiai visus duomenis apie savo narius, finansus, veik
lą, etc. Toks registravimasis, žinoma, būtų reiškęs, kad 
komitetas priima tuos kaltinimus, kuriuos valdžia jam 
primeta, kad jis neištikimas JAV, kad jis atlikdinėjąs 
blogus darbus.

Komitetui teko pasirinkti vieną iš trijų: (1) regist
ruotis, (2) likviduotis, (3) kovoti su valdžia, parodant, 
kad McCarrano įstatymas, pagal kurį pažangios organi
zacijos verčiamos registruotis, yra nekonstitucinis, ne 
amerikinis—pavojingas mūsų krašto žmonėms!

Komitetas, kaip žinia, nusitarė laikytis trečios išei
ties, pasirinko kovą už savo gyvybę, kovą už visų ameri
kiečių laisvę, kovą prieš Justicijos departamentą, kuris 
siekėsi Komitetą pasmaugti.

Per tryliką metų tęsėsi kova (žinoma, visų pirmiau
sia—teismuose). Kiek energijos, kiek turto, kiek bran
gaus laiko teko Komitetui išeikvoti, vedant šią kovą! 
Dosni visuomenė stojo Komitetui talkon aukomis teismų- 
bylinėjimosi iškaščiams padengti. Drąsūs, ryžtingi juris- 
tai-advokatai stojo talkon. Visos jėgos buvo sutelktos 
Justicijos departamento užmačioms nugalėti.

Na, ir, štai, Justicijos departamentas praneša, kad 
jis panaikinąs reikalavimą, kad Komitetas r.egistruotųsi!

Vadinasi, prokuroras Katzenbach šiuo žygiu pripa
žįsta, jog šis komitetas nėra blogas, nėra jokio fronto 
organizacija. Jis pripažįsta, jog McCarrano įstatymas 
v.ra netikęs, blogas.

— 0 —
BET JEIGU TAIP, jeigu McCarrano įstatymas yra 

antiamerikinis, nekonstitucinis, tai kodėl dabar, juo pa
siremdamas, prokuroras Katzenbach puola Du Bois klu
bus, jaunų žmonių, daugiausiai studentiško jaunimo at- 
stovus-veikėjus? Nejaugi prokuroras mano, kad jis pri
vers jaunus žmones prisipažinti prie to, ko jie nepadarė, 
kuo jie nėra? Klysta jis, taip manydamas. -

Du Bois klubai nesiliaus kovoję tol, kol prokuroras 
neištrauks kaltinimų prieš juos. Du Bois klubai kovos 
panašiai, kaip kovojo Komitetas Sveturgimiams Ginti, 
Ir mes galime būti tikri, kad jaunimas laimes, kadangi 
jis teisus!

Tuo pačiu kartu, žinoma, kiekvienas galvojantis 
žmogus privalo padėti Du Bois klubams kuo greičiau pa
siekti pergalę.
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AR GI ŠI KOMITETO pergalė nėra panaši į Lietu

vių Literatūros Draugijos ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pergalę prieš Justicijos departamentą 1957 
metais?

Kaip žinia, 1953 m. Justicijos departamentas, kurio 
sekretorium *• prokuroru tuomet buvo Brownelis, paskel
bė, būk LLD ir LDS “subversyvės” organizacijos ir kaip 
tokios privalo registruotis. Tuomet mūsų organizaci
joms pasiliko tik vienas teisingas kelias: reikalauti, kad 
Brownellis ištrauktų jas iš savo “juodos knygos”, iš 
“su bver šyvių organizacijų sąrašo”.

Lietuviškieji “vaduotojai”, kurių skundais ir insi
nuacijomis Justicijos departamentas patikėjo, džiaugėsi. 
Jų spauda skelbė, būk dabar jau nebeliks pažangiojo 
lietuvių judėjimo—jis būsiąs sunaikintas.

Mūsų veikėjai-vadovai ir dauguma narių spiovė 
ant skundikų ir pasakė: Mes kovosime už savo organi
zacijų vardą ir garbę, kovosime prieš McCarrano įsta
tymą ir reikalausime, kad prokuroras ištrauktų savo 
kaltinimą prieš jas.

Buvo eita Į teismus, buvo šaukiami mitingai, prii
mamos rezoliucijos-reikalavimai, kad prokuroras at
šauktų savo kaltinimą mūsų garbingoms organizaci
joms. Pralaimėjus viename teisme, buvo eita į kitą—net 
ir į patį Aukščiausią šalies teismą.

Na, ir Brownellis buvo priverstas nusilenkti, prisi
pažinti, kad jis “klaidą padarė”, ir tai užtikrino mūsų 
organizacijoms pergalę.

— 0 —
SVETURGIMIAMS GINTI Komitetą, šios pergalės 

proga, nuoširdžiai sveikiname! Dabar jis, esame tikri, 
galės ir vėl visas savo jėgas panaudoti gynimui puolamų 
sveturgimių—tarp kurių yra mūsų redakcijos narys 
Ant. Bimba, Joseph Sherman ir kiti.

LIETUVOS ŽEMĖS 
ŪKIO DARBUOTOJŲ 
PASITARIMAS

Š. m. 15-16 dd. Kauno 
sporto halėje įvyko didžiu
lis Tarybų Lietuvos žemes 
ūkio darbuotojų pasitari
mas. Dalyvavo apie keturi 
tūkstančiai žemės ūkio dar
buotojų.

Jie tarėsi, kaip dar aukš
čiau pakelti Lietuvos žemės 
ūkį. Praėjusiais metais 
derlius Lietuvoje buvo di
delis; vyriausybė ir visa 
liaudis nori, kad šiemet 
derlius būtų dar didesnis, 
dar gausesnis, negu pernai.

Kaip žinia, šiuo metu Lie
tuvoje traktoriai jau “mar- 
šuoja” po Lietuvos lygu
mas. Kolūkiečiai jau pasi
rengę sėjai.

J. PALECKIO DIALOGAS 
SU AMERIKIEČIAIS

Kaip jau buvo rašyta, 
Justas Paleckis nuvyko į 
Australijos sostinę Canber
ra miestą dalyvauti Tarp- 
parlamentarinės sąjungos 
konferencijoje. J. Paleckis 
ten vadovavo Tarybų Są
jungos delegacijai.

Pasirodo, jam, kaip tary
binės delegacijos pirminin
kui, teko ten nemažai lai
ko praleisti kalboms. Turė
jo jis dialogą ir su JAV 
delegacijos nariais. Prašo
me paskaityti, ką apie tai 
rašė Tarybų Lietuvos žinių 
agentūra ELTA:

Tarpparlamentinės sąjungos 
politinių problemų, tarptauti
nio saugumo ir nusiginklavi
mo komisijos posėdyje prasi
dėjo diskusija dviem- klausi
mais dėl revanšistinių V F,R 
valdančiosios viršūnės kėslų.1'

JAV agresiją prieš Pietryčių 
Azijos tautas griežtai pasmer
kė Tarybų Sąjungos, Lenki
jos, Jugoslavijos,', Čekoslova
kijos, Indijos, Mongolijos, Itali
jos, Japonijos ir Australijos 
parlamentinių grupių atstovai.

Tarybų Sąjungos delegacijos 
vadovas J. Paleckis pareiškė: 
“TSRS Parlamentinė grupė 
yra tos nuomonės, kad, sie
kiant pagerinti tarptautinę 
padėtį, reikia padaryti galą 
JAV agresijai Vietname, iš
vesti iš Pietų Vietnamo visą 
Amerikos ir kitų užsienio šalių 
kariuomenę, suteikti vietna
miečių tautai galimybę pačiai 
spręsti savo vidaus reikalus.“ 
J. Paleckis pareiškė, kad rei
kia sudaryti nebranduolines 
zonas įvairiuose pasaulio rajo
nuose, likviduoti užsienio ka
rines bazes svetimose teritori
jose, išvesti užsienio kariuo
menę iš šių teritorijų ir imtis 
kitų priemonių, kurios atitinka 
tautų interesus.

Būtų labai pavojinga sieti 
viltis sustiprinti regionalinį 
saugumą su tokių agresyvių 
blokų, kaip NATO ir SEATO, 
veikla, pareiškė Tarybų Są
jungos atstovas.

ANTANAS SODEIKA 
lietuviškos. Operos veteranas

JAV atstovas gynė Ameri
kos kariaunos veiksmus Viet
name.

J. Paleckis, paėmęs žodį 
antrą kartą, davė jam pride
ramą atkirtį.

Tarpparlamenta r i n ė są
junga, aišku, neturi įsako
mosios jėgos kitoms šalims, 
ką jos turi daryti. Tai dau
giau mažiau pasikalbėjimų 
seimeliai, nors tie “pasikal
bėjimai” kai kada esti gan 
aštrūs.

Minėta konferencija bai
gėsi, ir reikia manyti, kad 
Lietuvos prezidentas jau 
bus grįžęs į, Vilnių.

VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. gegužės 1 d. Čika
goje įvyks “Vilnies” laik
raščio kooperatyvo pajinin
kų (šėrininkų) metinis su
važiavimas. Jau dabar drau
gų čikagiečių laikraštyje 
rašoma apie tai. Raginami 
pajininkai ir svečiai daly
vauti suvažiavime; ragina
mi skaitytojai sveikinti su
važiavimą su dovanėlėmis.

“Laisvės” skaitytojai, be 
abejonės, kaip kas metai, 
taip ir šiemet sveikins vil
niečiu suvažiavima. 

Ir

L. JONIKAS APIE ČIA
Čikagiečių “Vilnyje” L. 

Jonikas rašo:
Amerikoje yra toks padaras 

kaip Central Inte 1 1 i g e n c e 
Agency. Tai yra tokia slaptų- 
slapčiausia šnipavimo ir sub- 
versijos federalinė agentūra, 
jog ir Kongresas nežino, kiek 
šimtų milijonų dolerių per me
tus išmokama iš valstybės iž
do. .

Ir jos,užduotys įvairiausios. 
Nesivaržoma—“kur reikia“ — 
papirkinėjimų, .kyšių, o. kar
tais net kidnapinimų.

Apie prieš porą metų In
donezijos aukštam valdinin
kui mūsų žvalgyba pasiūlusi 
penkis milijonus dolerių, kad 
tą šalį pakreiptų į Vakarų 
pusę.

Dabar kyla kitas tarptauti
nis skandalas Japonijoje.

Tarybų Sąjunga iškėlė kal
tinimą, kad vienas mūsų žval
gybos (ČIA) narys kėsinosi 
kidnapinti tarybinės ambasa
dos Japonijoje sekretorių Ge- 
orgį Pokrovskį. O buvę taip:

Į apartmentinį namą, ku
riame butą nuomojo Pokrovs
kis, atsikėlė ir minimas žval- 
gybinikas. Atsikėlė ir “susi
pažino“ su tarybiniu diploma
tu.

Karfą susitikę namo kieme, 
žvalgybininkas simuliavo neva 
jį ištikęs širdies priepuolis ir 
paprašė Pokrovskį nuvesti jį 
į jo butą.

Ten žvalgybininkas greitai 
“pagijo,“ o bute radosi kiti 
du žvalgybininkai.

Sako, tarybinis diplomatas 
vos ištrūko. Ir dėl to dabar 
telegrafo vielos įkaitusios “iki 
raudonumo.“

Nauji raštai

Leidinys apie įžymųjį Lietuvos 
darbo liaudies vadą

Mano rankas pasiekė šio
mis dienomis Lietuvoje gra
žiai išleista knyga “Karolis 
Požėla.” Tai knyga apie 
taurų, šviesų lietuvių tau 
tos sūnų, kurį smetoniniai- 
klerikaliniai fašistai kartu 
su Čarnu, Giedriu ir Grei- 
fenbergeriu 1926 metų gruo
džio 27 dė sušaudė. Tai kny
ga apie bebaimį kovotoją, 
kuris eidamas mirti nuo bu
delio kulkos rašė draugams: 
“Draugai! Dirbau kiek ga
lėjau, mirštu už mūsų bend
rą tikslą. Linkiu ir jums 
dirbti, dirbti, kovoti iki lai
mėsite!”

Dar daugiau: ši knyga 
yra neišsemiamas šaltinis 
informacijos apie Lietuvą ir 
jos liaudies kovą su savo iš
naudotojais ir pavergėjais 
tais ankstyvaisiais taip va
di n a m o s “nepriklausomy
bės” laikais, nuo 1918 me
tų iki 1926 metų pabaigos. 
Iš tikrųjų, be įdomios, V. 
Kapsuko parašytos Karolio 
Požėlos biografijos, knyga 
susideda iš paties Požėlos 
raštų: pranešimų, kores
pondencijų, laiškų, straips
nių. Gal net daugiau ne
gu iš biografijos apie šio 
kovotojo gyvenimą ir veik
lą tais rūsčiais laikais su
žinome iš jo paties raštų. 
Jie tokie trumpi, dalykiški, 
aiškūs! Juose kiekvienas 
žodis, kiekvienas sakinys ką 
nors reiškia, ką nors pasa- 
čo. Pav., skaitai jo aprašy
mą apie tais laikais Lietu
voje reakcijos siautėjimą ir 
užspringsti susijaudinimu, 
neapykanta klerikaliniams 
budeliams.

“Tur būt, niekur taip pla
čiai nėra praktikuo jamas 
siaubingi a u s i a s suimtųjų 
darbininkų ir valstiečių 
kankinimas,” rašė Požėla, 
“kaip Lietuvoje, kur kata
likų dvasininkija — uolus 
jėzuitų mokinys — puikiai 
įsisavino viduramžių inkvi
zitorių metodus.”

Tas dvasininkijos viešpa
tavimas gimė jūroje nekal
tai pralieto liaudies kraujo. 
Pasiklausykime:

“Pirmieji buržuazinės 
Lietuvos respublikos mėne
siai — 1919 metais — pa
sižymėjo daugelio šimtų 
darbininkų ir valstiečių su
šaudymu. Tūkstančiai suim
tų, šimtai išplaktų valstie
čių ir bernų, dešimtys iš
prievartautų jaunų darbi
ninkių ir valstiečių, siau
bingiausias tyčiojimasis iš 
‘nuteistųjų’ sušaudyti—visa 
tai nublanksta prieš tuos 
darbininkų kraujo upelius, 
kurie liejosi tais nepapras
tai sunkiais darbininkų kla
sei ir valstiečiams me
tais...” (227-228 psl.).

Pav., “Žemaitijoje veikė 
dvarininkas Plechavi č i u s. 
Jo yra sušaudyta apie 200 
d a r b i n i n kų ir valstiečių. 
Vien Sedos valsčiuje jis su
šaudė 30 darbininkų.” Ar
ba: “Panevėžio rajone už
registruota 140 sušaudymo 
atvejų... Kupiškyje ir jo 
apylinkėse buvo sušaudyta 
24, kankinta 105 asmenys, 
išprievartauta 7 mergaitės” 
(242 psl.).

Didžiuma Požėlos raštų 
paimti iš tais laikais ėju
sių leidinių — “Tiesa,” “Ko
munistas,” “Darbininkų At
stovas,” “Kareivių Tiesa” 
ir kt., bet daugelis spausdi
nami pirmą kartą, iš rank
raščių. Jų surinkimas, su- 

redagavimas ir sutvarky
mas buvo nelengvas darbas. 
Jį atliko R. šarmaitis ir J. 
Lebedys. Tai tikrai puikiai 
atliktas darbas.

Bet grįžkime prie tų. raš
tų autoriaus. “Pratarmėje” 
skaitome:

“Lietuvos revoliucinio ju
dėjimo istorijoje Karolis 
Požėla yra žinomas kaip 
viena šviesiausių asmeny
bių. Savo ištikimybe mark- 
sizmo-le n i n i z m o idėjoms, 
savo pasiaukojama kova už 
darbo žmonių reikalus jis 
nusipelnė liaudies numylė
tinio vn.rda. v

Karolis Požėla yra vienas 
Lietuvos Komunistų Parti
jos organizatorių ir vadovų, 
nuo 1921 m. Centro Biuro, 
o vėliau, nuo 1922 metų, 
Centro Komiteto sekreto
rius. Tame poste jis ir žuvo 
nuo fašistų kulkos 1926 me
tų pabaigoje” (3 psl.).

Bet apie K. Požėlos kilmę 
ir veiklą daug plačiau ran
dame knygon įdėtoje Vinco 
Kapsuko parašytoje Požėlos 
biografijoje. Sužinome, kad 
Karolis Požėla gimė 1896 m. 
vasario 17 d. didžialaukių, 
turtingų ūkininkų šeimoje, 
Žeimelio valsčiuje, Bardiš- 
kių kaime. 1915 metais bai
gė Mintaujos gimnaziją. 
Tais pačiais metais įstojo 
Tartų universitetan, medi
cinos fakultetan ir ten iš
buvo iki 1918 metų pradžios. 
Dar moksleiviu tebebūda
mas (1914 m.), pasak Kap
suko, Požėla jau buvo so- 
cialistiškai nusist a t ę s . O 
1916 m. gale jis jau buvo 
išrinktas Rusijos Socialde
mokratų (bolševikų) šiau
rės Baltijos Organizacijos 
Centro Biuran, ir jo žiniai- 
priežiūrai buvo pavesta ne
legali spaustuvė. Ir, žinoma, 
su kitais trimis jaunais 
draugais (J. Janonių, Re
kašiumi ir Rimša) būna su
laikytas ir įmestas į kalėji
mą, iš kurio išeina tik jau 
po 1917 metų Vasario revo
liucijos, kurioje buvo nu
verstas caras.

Toliau:
“1917 metais ir 1918 metų 

pradžioje Karolis dirba Dor
pate partijos ir Tarybos 
darbe. Kaip bolševikų par
tijos kandidatas, jis buvo 
i š r i n k tas ir į Dorpato 
Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybą. Pilnai 
pritarė jis Spalio Revo
liucijai ir aktyviai dalyva
vo, ją vykdant, ypatingai 
Dorpato lietuvių tremtinių 
tarpe” (19 psl.).

1918 m. jis pribūna į Lie
tuvą, į savo gimtinę, ir ten 
“jis tuoj pasidaro centru, 
į kurį pradėjo kreiptis visos 
apylinkės gyevntojai.” Jis 
dalyvauja pirmajame Lie
tuvos ir Baltarusijos Komu
nistų Partijos suvažiavime 
Vilniuje (20 psl.). Paskui 
partijos pavestą darbą dir
ba Joniškėlyje, Šiauliuose, 
Biržuose ir kitur, kur tik 
partija pasiunčia. Vėliau, 
“jo rūpesčiu išleidžiami pir
mieji laikraščių ‘Tiesos’ ir 
‘Kareivių Tiesos’numeriai,” 
o “1920 m. gale... įrengta 
didelė nelegali partijos 
spaustuvė” (25 psl.). Vadi
nasi, Karolis jau dirba la
bai svarbius ir atsakingus 
darbus. Taip, jog “greitai 
K. Požėla pasidaro populia
riausiu Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
nariu,” ir “tai jis pasiekė

begaliniu atsidavimu parti
jos darbui, mokėjimu priei
ti prie kiekvieno draugo ir 
draugės, dideliu nuoširdų-1 
mu ir draugiškumu, paga
liau, sugebėjimu geriau už^» 
kitus Lietuvos draugus tai
kyti bolševikų strategiją ir 
taktiką” (27-28 psl.). Ir, | 
žinoma, keliais atvejais jis 
būna areštuojamas ir kali- 1 
namas. 1922 m. pabėga iš 
kalėjimo, tik trumpai pabū- v 
na Tarybų Sąjungoje, vėl 
grįžta į Lietuvą ir “vėl std" 
ja prie vadovaujamo dar-1 
bo.” v

Tarybų Sąjungoje V. 
Kapsukas ir Z. Angarietis, 
Lietuvoje — Karolis Požė
la, štai Lietuvos Komunis
tų Partijos šaunioji vado
vybė tais baisiaisiais kleri
kalų viešpatavimo laikais.

Tai toks buvo šio tauraus 
liaudies vado ir kovotojo 
gyvenimas. Atsimink i m e, 
kad jį fašistai sušaudė pa-., 
čioje jaunystėje. Nebuvo * 
veltui jo pasiaukojimas Lie
tuvos darbo liaudies kovai. 
už laisvę ir naują rytojų. ’ 
Sušaudydami K. Požėlą ir 
jo tris draugus ir ben
dražygius mirtinieji liau
dies priešai tartum pa
sirašė ir savo viešpatavi
mui mirties dekretą. Vos 
keturiolikai metų prabėgus 
klerikalinis - fašistinis bru- 
das tapo iš Lietuvos iššluok 
tas visiems laikams. Švie
sios idėjos neįkandamos nė? 
kiečiausioms kulkoms. Kaip*! 
tik tokias idėjas puoselėjo 
Karolis Požėla, kaip tik to- » 
kioms idėjoms jis paaukojo 
savo gyvybę.

Ši knyga yra puikus jo 
amžinai atminčiai pamink
las.

A. B. Salictis

Lidijos karaliaus kapas
Turkijoje, 20 kilometrų 

nuo Sardu miesto, archeo
logai užtiko milžinišką ka
pą, pastatytą 700 metaiš^ 
prieš mūsų erą. Patalpos! • 
viduje yra apie 100 metrų 
ilgio kripta, apvesta mūro* 
siena. Joje dešimt kartų pa
kartotas tas pats užrašas—> 
“Gugu“. Archeologai nuL 
sprendė, kad tai yra Lidijos 
karaliaus Gigeso kapas: 
asirų metraštininkas tą ka
ralių taip pat vadina Gugu.

Pagal Herodotą, Gigesas 
karaliumi tapo neįprastu 
būdu. Jo pirmtakas, kara
lius kandalus, skulptoriui 
Gigesui liepė iškalti nuogos 
karalienės statulą. Tačiau 
karalienė įsimylėjo skulpto
rių ir įsakė šiam nužudyti 
jos vyrą, o pačiam atsisėsti 
į sostą. Priešingu atveju Gi- | 
gesui grėsė mirties bausmė. 
Gigesas nužudė Kandalų, 
vedė karalienę ir tapo Lidk# 
jos karaliumi.

Lidija kadaise buvo stip
ri mažosios Azijos valstybė, 
kol jos nenukoriavo persai, ' 
o paskui —romėnai. Jos gy
ventojai daugiausiai vertėsi 
prekyba, ir bene pirmieji/ i 
pasaulyje šalia prekybosY J 
kelių statė užeigos namus. \ -

Į Gigeso kapą veda pa(4 
skubomis padaryti laiptai. 
Matyt, tai bus romėnų, ieš
kojusių karališkųjų turtų, 
darbas.

TSRS LAIKRODĖLIAI 
PLAUKIA Į ANGLIJĄ
Londonas. — Tarybų Sąr 

junga vis daugiau laikrodė
lių prisiunčia į Angliją, nes 
užsienio prekybai reikalin** 
ga užsienio valiuta.

Sakoma, kad TSRS per 
metus pagamina apie 30,- 
000,000 laikrodėlių.
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J. Petronis J. GRIGIšKIS

Monumentalus veikalas poetui 
Juliui Janoniui atminti

Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas (Vilniuje), 
pagerbdamas pirmąjį prole
tarinį lietuvių poetą Julių 

* Janonį, kurio septyniasde
šimtąją gimimo sukaktį šį
met mini Tarybų Lietuva, 
paruošė jo atminimui skir- 

■ tą knygą. Tai bus Institu- 
> to darbų tęstinio, leidinio 
“Lteratūra ir kalbą” VIII- 
sis tomas. Jį leidžia leidyk
la “Vaga.” I

Knygą sudaro trys sky
riai: atsiminimai apie Jano
nį, jį liečianti archyvinė 
medžiaga ir straipsniai, na
grinėjantys problemas, su
sijusias su poeto kūrybiniu 
palikimu.

Stambiausias iš visų kny
gos skyrių — atsiminimai. 
Jie pradedami ankstyvosios 
poeto vaikystės metais ir 
baigiami paskutinėmis tra
giškomis jo gyvenimo die
nomis. Atsiminimus patei
kė raštu arba papasakojo 
jų rinkėjai—Instituto rank
raštyno vedėjai M. Grigai- 
tytei — apie 80 asmenų. Tai 
poeto giminės, mokslo drau
gai arba žmonės, kuriems 
su poetu teko ilgiau ar 
trumpiau k artu gyventi, 
dirbti visuomeninį darbą, 
pažinti poeto gyventąją ap
linką. Labai turiningus at
siminimus apie poeto vai
kystę. jo tėvus, gimtinę pa
rašė P. Jašinskas, kartu au
gęs su Janonių vaikais, ar
timai pažinojęs poeto tėvus. 
Apie Janonio gyvenimą Bir
žuose, kai jis mokėsi pra
dinėje ir keturklasėje mies
to mokykloje, pasakoja jo 
pirmasis mokytojas J. Pro
tas ir artimiausieji’-draugai 
— V. Šlekys, A. Žukauskas, 
P. Trečiokas, K. Kiela, K. 
Snarskis ir kiti. Iš jų pasa- 

- kojimų matyti, kokiomis 
sunkiomis sąlygomis Jano
nis kopė j mokslą, kaip gi
liai pergyveno pirmąją mei
lę. Visi, kas poetą pažino
jo, pabrėžia jo nepaprastus 
gabumus, jo kuklumą, jo 
žmogiškąjį taurumą, kuris 
atsiskleidė jau pirmaisiais 
mokymosi metais. Biržuose 
poetas pradėjo ir savo kū
rybini darbą bei visuomeni
nę veiklą.

Naujas poeto biografijos 
puslapis atsiverčia jam nu
vykus į Šiaulius ir ten įsto
jus mokytis į gimanziją. 
Čia jis sparčiai bręsta kaip 
poetas ir kaip visuomenės 
veikėjas. Janonis nebesi ten
kina darbuote moksleivių 
tarpe, o pradeda veikti ir 
už mokyklos sienų—Užmez
ga ryšius su darbininkais, 
dalyvauja jų streikuose, 
platina revoliucinius atsi
šaukimus. kalba mitinguo
se, studijuoja marksistinę 
literatūrą. Šiauliuose Jano
nis susipažįsta su pažangių 
pažiūrų mergaite J. Ru- 
dzinskaite, vėliau turėjusia 
įtakos poeto likimui. Šiau
lių laikotarpiui savo atsimi
nimus paskyrė S. Braišiškis, 
T. Stonis, M. Adomaitis, B. 
Kazlauskas, A. šeputa ir ki
ti, mokęsi kartu su poetu 
ar su juo bendravę.

Baigus Janoniui Šiauliuo
se šešias gimnazijos klases, 
jo gyvenimo kelias staiga 
pasisuka nenumatyta kryp
timi: pirmasis pasaulinis 
karas 1915 m. nubloškia po
etą kartu su šimtais kitų 
moksleivių į tolimąjį Voro
nežą. B. Pranskus, V. Ser
bentą, M. Kundrotaitė-Balt- 
rušaitienė, Z. Žemaitis, P.

Biržys pasakoja, kaip Jano
nis Voroneže sukūrė mark
sistinę moksleivių kuopą, 
kaip plačiai dirbo revoliuci
nį darbą, nė valandai ne
užmiršdamas ir poetinės 
kūrybos, skirtos darbo žmo
nėms. Tokia savo veikla po
etas užsitraukė klerikalų, 
kuriems buvo pavesta rū
pintis Voronežan pateku
siais moksleiviais, nemalo
nę. Vengdamas galimo su
ėmimo, jis išvyko į Petro
gradą.

Iš Petrogrado laikotarpio 
Eug. Tautkaitės, D. Budino, 
M. Pelėdžiūtės - Narvydie- 
nės, J. Kirlio, M. Poderio ir 
kitų asmenų atsiminimų 
galima apytikriai atkurti 
poeto gyvenimą tame mies
te. Čia poetas ir mokėsi, ir 
visa energija atsidavė re
voliucinei veiklai, čia jį iš
tiko ir pirmosios nesėkmės 
— kalėjimas, žandarų per
sekiojimas, tuomet nepa
gydomoji džiova... Pet
rograde poeto gyvenimo 
kelias baigėsi priešlaikine 
tragiška mirtimi. Vienas 
oriešmirtinis Janonio laiš
kas — eilėraštis “Ave vi
ta!” — buvo skirtas myli
mai merginai J. Rudzins- 
kaitei. Apie šią tauria, my- 
linčią ir nesavana u d i š k ą 
asmenybe, tragiškai, kaip ir 
Janonis, baigusią gyvenimą, 
atsiminimus parašė O. Cvir- 
kaitė-Lozoraitienė, S. Rim- 
kevičiūtė-Rimdzienė.. O. Ne- 
savaitė - Malašienė ir kitos 
ją pažinojusios draugės.

Šie visi niekur neskelbti 
atsiminimai papildomi atsi
minimais iš ankstyvesnio 
laikotarpio spaudos (dau
giausia komunistinės ir ėju
sios už Lietuvos ribų), kuri 
šiandien platesniam skaity
tojų ratui sunkiai bepriei
nama. (A. Dagilio, Butkų 
Juzės, EI. Tautkaitės ir kt.).

Antrą knygos skyrių už
ima iki išol niekur neskelb
ta archyvinė medžiaga. Da
lis jos yra tiesiogiai susiju
si su Janonio asmeniu (jo 
laiškas “Žiburėlio” draugi
jai pašalpos reikalu; P. 
Kurkulio — “Kovos” laik
raščio administratoriaus — 
laiškai, rašyti iš Amerikos 
poetui; Petrogrado Lietu
viu studentų draugijos pro
tokolai, kuriuose minimas 
Janonis; Vitebsko miesto 
durnos pažymėjimas, duotas 
Janoniui, išlaisvinus jį iš 
kalėjimo), kita dalis, kad ir
mažiau siejas su poetu, pa- Vilnius, 1966.HI.26

deda geriau pažinti jo ar
timuosius, kurių tarpe au
go (M. Janonienės, poeto 
motinos, laiškai sūnui My
kolui ir marčiai, rašyti į 
Lenigradą; Em. Janonytės, 
sesers, laiškai). Archyvinės 
medžiagos skyriuje K. 
Aleksynas publikuoja Jano
nio užrašytus tautosakos 
tekstus, tik neseniai aptik
tus Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto rankraš
tynuose ir iki šiol dar nie
kur neskelbtus. Bibliogra
fas V. Žukas skelbia Jano
nio motinos, brolio Mykolo, 
seserų atsiminimus, eilėraš
čius ir kitus jų rašinius, o 
taip pat Janonio raštus, iki 
šiol neįtrauktus į jo kūry
bos rinkinius. Atsk i r a m e 
straipsnyje V. Žukas nu
šviečia kai kuriuos archyvi
nius dokumentus, kuriuose 
kalbama apie Janonio raštų 
plitimą ir populiarumą.

Straipsnių skyriuje skai
tytojai ras A. Liepsnonio 
rašinį “J. Janonio poezijos 
poveikis revoluciniam po
grindžiui,” kuriame auto
rius pateikia kai kurių at
siminimų iš buržuazijos 
valdymo laikotarpio, kai 
Janonio poezija buvo drau
džiama. K. Korsakas savo 
straipsnyje nušviečia tą ke
lią, kuriuo poetas atėjo į 
lietuvių literatūros istoriją. 
Kiti autoriai nagrinėja Ja
nonį įvairiais kitais aspektais 
ir problemomis: V. Kubi
lius — “J. Janonis tarybi
nėje lietuvių kritikoje,” R. 
Mikšytė — “J. Janonio ei
lėraščių vertimai į rusų kal
bą,” K. Nastopka — “J. Ja
nonis ir latvių literatūra,” 
J. Petronis — “J. Janonis 
lietuvių poetinėje kūryboje” 
ir k t.

Knyga bus iliustruota 
nauja ikonografine medžia
ga (nuotraukomis, doku
mentų ir rankraščių faksi
milėmis), kuri daug kuo pa
ryškins poeto biografiją.

Taip maždaug atrodys 
Lietuviu kalbos ir literatū
ros instituto paruoštoji 
knyga apie pirmąjį proleta
rinį lietuvių poetą. Greta 
V. Kubiliaus monografijos 
anie Janonį (1962) ir V. 
Žuko bibliografijos (1965), 
šis leidinys bus vienas stam
biausių įnašų j lietuvių lite
ratūros mokslą apie Janonį, 
momentalus paminklas poe
tui.

J. Petronis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS Štai kaip atsitiko •••
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Tarptautinė Moterų 
Sąjunga smerkia 
karą Vietname

Moterų Tarptautinė 
junga už taiką ir laisvę
skelbė savo atsišaukimą, 
kurį pasirašė daugiau kaip 
600 įžymių moterų iš 37 ša- 

i lių. Šios moterys atstovau
ja visus pasaulio kontinen
tus.

Atsišaukimas ragina su
laikyti skerdynes Vietname, 
ištraukti iš Vietnamo visas 
svetimų šalių militarines 
jėgas, sušaukti taikos kon
ferenciją, paremtą 1954 me
tais Genevoje padaryta, su
tartimi.

Atsišaukimas buvo pada
rytas minimos sąjungos su
važiavimo, įvykusio 1965 m. 
Olandijos sostinėje Hagoje, 
nutarimu visais galimais 
būdais darbuotis, kad ka
ras Vietname būtų sulaiky
tas ir taika Azijoje atsteig- 
ta.

Tame suvažiavime taipgi 
dalyvavo nemažai amerikie
čių atstovių. Dabar šios są- 
iungos amerikinė sekcija 
irgi naseklbė savo pareiški
mą Vietnamo karo klausi
mu.

Moterys smerkia Johnso
no administraciją už šiau
rių Vietnamo bombardavi
mą ir karo plėtimą; ragina 
Johnsoną tiesioginiai tartis 
su Nacionaliniu Išsilaisvini
mo Frontu (Pietų Vietnamo 
partizanais), kaip greičiau 
karą baigti.

gegužės 14 ir 15 d. įvyks la
bai svarbi konferencija ap
tarti sekamus rudeninius 
rinkimus ir kuriuos kandi
datus užgirti.

Visi kandidatai gaus tam 
tikrus užklausimus, kaip jie 
žiūri į karą Vietname. Tie 
kandidatai, kurie pasisakys 
už karo baigimą, gaus už- 
gyrimą.

Taikos organizacijos in- 
dorsuos tik už taiką kovo
jančius kandidatus.

Vakarų Vokietijos vedybos 
paverstos preke

Daugiau kaip šimtas įvai
riuose miestuose Vakarų 
Vokietijos agentūrų daro iš 
vedybų metinių pajamų apie 
20,000,000 dolerių. Tos įstai
gos užsiima suradimu susi
tuokimui kandidatų. Jos 
skelbia savo reklamas įvai
riuose laikraščiuose ir turi 
gero pasisekimo.

Kadangi po karo daugiau 
kaip milijonas moterų tarp 
35 ir 50 metų neturi vyrų ir 
nori susituokti, tai šios 
agentūros ir tokioms mote
rims gelbsti surasti vyrus.

Viena agentūra turi net 
32 skyrius ir į savaitę išmo
ka skelbimams maždaug po 
$2,500. Bet iš to ji daug pel
no daro, nes per agentūros 
supiršimą susituokią nema
žai turi agentūrai sumokėti.

Pasirodo, kad Vakarų Vo
kietijoje ir vedybos paver
čiamos preke.

Ruošiasi rinkiniuose 
paremti taikos kandidatus

Šiais 1966 metais rudeni
niai rinkimai bus labai 
svarbūs. Jie gali Johnsono 
admin i s t r a c i j a i suduoti 
skaudų smūgį.

Senatorius Morse teigia, 
kad demokratai gali praras
ti apie 50 vietų kongrese ir 
keturias ar penkias vietas 
senate. Jis apgailestauja, 
kad Demokratų partija pa
virto į “karo partija?’ De
mokratai daug kalba apie 
taika, bet kas savaitė vis 
daugiau užmuša žmonių. 
10,000 iš Vietnamo grąžin
tu karstų prez. Johnsonui 
gali sudaryti daug nesma
gumo, sako sen. Morse.

Dabar už taiką kovojan
čios organizacijos renka pa
rašus po atsišaukimu baig
ti karą Vietname. Nori su
rinkti milijoną parašų irlinini iiiiiijvn^ paiaoij aa 

'nuvežti Washingtonan, kur

* Nauji, modernūs Kauno politechnikos instituto statybos fakulteto rūmai
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Vietnamo partizanų 
visur pilna

Saigono valdžia nusiskun
džia, kad jai labai sunku, 

' tiesiog negalima atpažinti 
partianų, kurių pilna ir pa
čiame Saigone. Jie veikia 
sėkmingai net valdžios ra
teliuose, taipgi ir tarp ame- 

1 rikiečių oficierių. Visur jų 
pilna.
• Valdžios žmonės pasisam
dė tarnus, kurių simpatijos 
vienai ar kitai pusei neįro
domos. Amerikiečiai oficie- 
riai taipgi samdosi tarnus, 
kurių tarpe gali būti parti
zanams simpatikų. Tokiu 
būdu partizanai gauna iš 
savu žmonių slaptų žinių iš 
valdžios įstaigų ir amerikie
čių militarinių štabų.

Išbandyti tam tikri vais
tai, kurie akstiną daug kal
bėti, bet rezultatai nesą ge
riausi. Partizanų simpati- 
kus vis tiek negalima at
skirti nuo valdžios simpati- 
ku. Jie moką labai gudriai 
užsimaskuoti.

JUGOSLAVŲ PLUOŠTAI
Jugoslavijoj pradėta ga

minti dvi naujos sintetinių 
audinių rūšys.

Viena jų—reteksas —ne
daug tesiskiria nuo įprastų 
neauštų medžiagų, yra aky
ta ir lengva.

Antroji —malonas —pra
dėta gaminti Skoplėje.’Tas 
audinys ne tiknesiglamžoir 
beveik nesitampo, jis dvigu
bai stipresnis už vilną ir 
nebijo nei rūgščių, nei spi
rito. Riebalai nepalieka žy
mių maloninė j palaidinu
kėj—tas audinys nesugeria 
riebalų.

Malonas naudojamas tri
kotažui, kilimams, antklo- 
dėms ir dirbtiniam kailiui.

Pagrindinė malono žalia
va — nafta.

Tėvyne Lietuva. Matau 
tave sapne. Kasdien galvo
ju apie tave. Tavo sūnus, 
kurį užauginai savo žemė
je, dabar toli nuo tavęs, 
Australijoje, baigia savo gy
venimo dienas ir nori Tau, 
brangioji Lietuva, pasipasa
koti savo vargus ir bėdas, 
kad žinotum, kiek Tavo ne
laimingų sūnų ir dukterų 
klajoja po pasaulį ir nebe
turi galimybės sugrįžti.

1944 metais Mažeikių ge
ležinkelio stotyje buvau 
įgrūstas į ešeloną ir per 
Rytprūsius išvežtas į Vo
kietiją darbams. Lyg va
kar prisimenu — pro mažą 
priekinio traukinio langelį 
paskutinį kartą aš tau pa
sakiau : “Sudie, bran g i o j i 
Lietuva...”

Vokietijoje—sunkus dar
bas prie geležinkelio. Mais
to stoka. Žiaurus vokiečių 
prižiūrėtojų elgesys. Nuola
tiniai bombardavimai. Bet, 
tvirtas būdamas, visur atsi
laikiau ir viską iškentėjau. 
Karui pasibaigus, padėtis 
pasikeitė. Visi svetimtau
čiai, per prievartą suvežti 
į Vokietiją darbams, galėjo 
laisvai grįžti į savo kraštus.

Vieną ankstų rytą, žino
damas, kad apie dešimtą 
valandą išeis svetimtaučių 
traukinys Rytprūsių link, 
nuskubėjau į geležinkelio 
stotį. Daugybė žmonių — 
prancūzai, italai, rusai, len
kai, ukrainiečiai. Turėda
mas dar daug laiko, kol 
traukinys išeis, susiradau 
prie stoties vietą, kur būtų 
galima pailsėti ir užkąsti. 
Neilgai man teko ilsėtis. 
Prie manęs priėjo gražiai 
ansirengęs vyriškis ir už
klausė, ar aš .nebūsiąs lie
tuvis. Atsakiau, kad lietu
vis esu ir laukiu traukinio 
grįžti į tėvynę.

Užsimezgė kalba. Buvo 
labai malonu sutikti savo 
tautietį, nes vsą laiką dir
bau tarp svetimtaučių, se
niai nebuvau kalbėjęs lietu
viškai, nematęs tautiečių. 
Išsipasakojau savo vargus 
ir pareiškiau džiaugsmą, 
galėdamas vėl laisvai jaus
tis ir grįžti į tėvynę. Tau
tietis pradėjo mane atkalbi
nėti. Patikėjau jo suktais, 
melagingais žodžiais, visiš
kai nepagalvodamas, kad 
tai vienas iš “vaduotojų,” 
turįs tikslą kuo daugiau 
tautiečiu sulaikyti nuo grį
žimo į tėvynę.

Traukinys Rytprūsių link 
išėjo. Vėliau šis tautietis 
nuvedė mane į lietuvių la
gerį, iš kurio nebebuvo įma
noma grižti į Lietuvą. La
geryje išbuvau apie ketve
rius metus. 1949 metais su 
pirmaisiais emirgantų lai
vais iš Vokietijos išplaukiau 
j Australiją.

Dvejus metus dirbau prie
volės darbą ten, kur vieti
nė valdžia skyrė. Paskui 
patraukiau į Australijos gi
lumą, prie vandens užtvan
kų. Darbas ten labai sun
kus, bet maniau pakentėti 
keletą metų ir bent kiek 
susitaupyti senatvei. Ne
praėjus nė pusei metų, iš
tiko nelaimė. Dirbdamas 
po žeme, tunelyje, buvau 
smarkiai sužeistas. Išvežė 
mane į Sidnėjų ir paguldė į 
ligonine. Ligoninėje teko iš
gulėti daugiau kaip pusme
tį ir iškentėti daug skaus
mų. Per visa laiką, kol bu
vau ligoninėje, ne kartą per 
ligoninės sesutes daviau ži
nią lietuviams ir prašiau, 
kad mane bent kas aplan
kytų.. Sužinojau, kad yra 
lietuvių moterų draugija,

kurios tikslas lankyti ligo
nius. Parašiau laišką. Nei 
atsakymo, nei lankytojų ne
sulaukiau.

Iš ligoninės išėjau su vie
na trumpesne koja ir visiš
kai nedarbingas. Vėliau vy
ko teismas dėl mano sužei
dimo, už kurį man priteisė 
nemažą sumą pinigų. Ši ži
nia greit pasiekė “vaduoto
jus” ir moterų draugiją. 
“Veikėjai” ir moterų drau
gijos narės pradėjo mane 
lankyti. Apsidžiaugiau, pa
matęs, kad tautiečiai, ma
tyt, tik dabar sužinoję apie 
mano nelaimę, nuoširdžiai 
nori man padėti užsimiršti. 
Moterų draugjos narės nešė 
man valgius. Žinoma, aš 
niekur neapsijuokiau. Ei
damas, kur buvau kviestas, 
nusinešdavau dovanų. Mo
terų draugijai daviau aukų. 
Beveik kas savaitę jos sa
kydavo, kad dar trūksta lė
šų į bėdą patekusiems šelp
ti.

Gyvenau apsuptas “veikė
jų,” kurie mane tiesiog ant 
rankų nešiojo. Ne kartą 
man siūlė stoti į jų organi
zacijų valdybas, bet atsisa
kydavau, nes žinojau, kad 
man bus sunku suprasti, ką 
jie ten posėdžiauja ir vei
kia. O, be to, ir laiko ne
buvo. “Veikėjai” taip ma
ne paveikė, kad eidavau iš 
baliaus į balių. Visur ma
ne kviesdavo. Žinoma, vi
sur neapsijuokdavau. Be
veik iš mano vieno pinigų 
visi baliavodavo.

Kai pagaliau vieną dieną 
pasijutau nebeturįs nė sva
ro, mano ištaigingo kamba
rio šeimininkas paprašė iš
sikraustyti. Liko vienas ke
lias. Susikrovęs savo daik
tus, išvykau gyventi į Syd- 
nėjaus vargšų kvartalą Sur
ry Hills. Išsinuomavau ma
žą kambarėlį namo pasto
gėje. Vienoje pusėje lova, 
kurioje nėra čiužinio, nei 
pagalvės, antroje pusėje — 
vos trys pėdos laisvos vie
tos. Kampe — mažas sta
lelis. Ant jo sukrautas vi
sas dienos maistas, kurį pa
jėgiau nusipirkti iš gauna
mos pašalpos.

Stoviu prie mažyčio siau
ro langelio. Silpnai apšvies
toje prastoje gatvelėje bė
ginėja basi australų ir juo
dųjų aborigenų vaikai. Kiek 
toliau tarpduryje stovi iš- 
sidažusios merginos. Jos 
nekreipia dėmesio į žai
džiančius vaikus, bet akimis 
gaudo siaura gatvele praei
nančius vyriškius. Jų tiks
las—pinigas.

Ilgai žiūrėjau, kas vyksta 
šioje nešvarioje gatvelėje. 
Augdamas Lietuvoje, ne- 
kuomet nepagalvojau, kad 
man teks šitaip užbaigti gy
venimo dienas.

Atsigulu j savo mažą lo
velę. Užsikloju senu paltu 
ir giliai susimąstau. Prisi
menu paskutinę dieną tė
vynėje. Prisimenu tautietį 
“veikėją,” kuris Vokietijo
je atkalbėjo, kad negrįž
čiau į tėvynę. Prisimenu 
savo “draugus,” kurie už 
mano pinigus linksminosi, 
moterų draugijos nares, ku
rios man nešė maisto, kai, 
aš turėjau pinigų, ir kurios 
dabar manęs nebepažįsta.

Širdis pradeda smarkiai 
plakti. Akys pasrūva ašaro
mis. Gyvenimo dienos bai
giasi. ..

Tėvyne Lietuva! Aš net 
tekau vilties vėl pamatyti 
tave. Bet aš dar labiau my
liu tave.

Lietuvos sūnus
Australija

(Iš “Tėvynės Balso”)
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Motiejus Klimas 
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New Yorkas, Kaukazas, Soči
(Tęsinys)

Dėlei savo nepasekpiijj 
pavergti tas tauteles,.- ipq 
skaudžių nuostolių užvąęĮL 
no jas “Karadengis”, “Juo^- 
domis” nesvetingomis! “-4

Antroji priežastis, khęl 
laike smarkių audrų van
duo patamsėja. Ir audras 
vanduo išmeta ant krantų, 
jūros vandens gelmėse au
gančius augmenis, l kurie, 
išmesti ant kranto, pajuo
do j a. Nors po teisybei, lai
ke metų laiko būirarrik apie 
17 dienų, kurios būna tik
rai audringos-šturmingos.

Istorikai spėja, kad ši te
orija ir bus teisingiausia 
priežastis, kodėl ji pavadin
ta Juodąją Jūra.

Prisimena man 1959 me
tų atsilankymas Palangoje 
prie Baltosios jūros. Koks 
tas smėlis baltutėlis, smul
kutėlis, lyg tai būtų šilki
nis. Juodosios jūros pakra
štys link Kaukazo kalnų 
visas akmėnuotas. Jeigu tie 
akmenys nebūtų vandens 
nušlipuoti laike audrų, 
nebūtų galima vaikščioti 
ant jų. Bet jie toki švelnu- 
tėliai, kad ir nuogam ant jų 
būtų galima gulėti.

Vietomis, kur įsteigtos 
jūroje maudynės, pridirbta 
ten vadinamų “ležikų”: plo> 
nų lentų sukalti dugnai, 
stalo viršaus pavidalo. Pa
sidėjęs jį ant akmenų, as
muo atsigula ant jo, ka*1 
akmenys nelystų į kūną, 

Soči miestelis, galima sa
kyti, pats susisiekimų cen
tras toje apielinkėje. Iš bi 
le vietos Tarybų Sąjungos 
galima privažiuoti trauki 
niu. Adlerio orlaivių stotis, 
vien tik už 28 kilometrų 
(apie 17 mylių) nuo Sočio 
centro.

Soči turi puikias prie
plaukas jūros pakraštyje 
didesniems ir mažesniems 
laivams ir laiveliams, ant 
kurių galima pasivažinėti 
už labai žemą kainą.

Taip pat didesniuose lai
veliuose galima turėti eks
kursijas į aplinkinius ir to
limesnius miestelius ir ku
rortus. Galima grįžti tą pa
čią dieną, arba rytojaus 
dieną.

Vieną gražų sekmadienio 
rytą, mudu su sesute suta
rėm paplaukioti didesniu 
laiveliu, Juodosios jūros pa
kraščiu, link Adlerio.

Tie puikūs reginiai pasi
liks atmintyje ilgam laikui. 
Pažvelgi ant jūros, ji rami. 
Vanduo žalsvai mėlynas, 
kitoje pusėje pajūrio kran
tas apaugęs žalumynais, 
įvairiais krūmokšniais ir 
medžiais. Tarp jų baltuoja 
įvairios sanatorijos bei po
ilsio namai. Toliau — dan
gų parėmę Kaukazo kalnai.

Soči upės slėnis vieną 
kartą buvo apgyventas 
“cirkasanų” —gentkartė iš 
Sahatche (tark: Soči), kas 
ir davė vardą upei ir tai 
apylinkei vardą Soči. Tik 
po Spalio Revoliucijos Soči 
patapo kurortu pilna to žo
džio prasme. Geriausi so
vietų architektai paėmė j 
savo rankas pastatymui šio 
sveikatos centro visos ša
lies liaudies gerovei.

Šių dienų Sočis yra dide
lis kurortas su 55 sanatori
jomis, 23 poilsio namais, 
Tarptautine turistine kem
pe, 5 poliklinikomis, 8 tu
ristų sporto stotimis, 23 
jaunųjų pionierių vasarinė
mis kempėmis, ir kt.

Yra parkas, kuriame pri- 
skaitoma virš 800 įvairiau

sių medžių ir krūmokšnių 
iš įvairių pasaulio kraštų. 
Labai arti į rytus nuo Dan- 
drarium parko, yra užvesta 
eksperimentinė stotis, kur 
išvystoma naujos rūšys 
šiltųjų kraštų augmenų.

Link pietų nuo Soči įsteig
tas valstybinis ūkis “Pieti
nė kultūra.” Kokia puiki 
vieta! Ją puošia įvairūs 
augmenys ir gėlės.

Prieš 50 metų ši vieta bu
vo lizdas įvairiausių vabz
džių ir malarijų sukelian
čių uodų. Šiandien to nėra, 
likę nė mažiausias žymės. 

[Visokie vabalai ir nuodingi 
uodai visiškai išnaikinti.

Soči miestelis palygina
mai dar naujas ir smarkiai 
augąs. Už kelių metų, da
bartinė išvaizda bus persi- 
keitusi. Pasiliks tik atmin
tyje tiems, kuriems teko 
pažinti dabartinį Sočį.

Paminint gerąsias puses 
Sočyje ir jo apylinkėse, rei
kia paminėti ir nepatinka
mas, nemalonias puses. 
Blogosios pusės, ypač ame
rikiečiui, pripratusiam prie 
amerikinės sistemos, į akj 
puola štai kas nemalonaus: 
Jeigu nori ką nors nusi
pirkti, kad ir menką daik
telį, reikia išstovėti eilėje 
prie kioskų labai ilgą laiką. 
Pakol dasigauni prie kios- 
kos, prabėga ir pusvalandis 
laiko. Pastebimas labai lė
tas patarnavimas.

Pačiame miestelio centre 
i pilna; mažų kioskų, ;.kurios( 
[primena senojoje Lietuvoje 
“karabelnykus” prie bažny
čių. Didžiausia krautuvė, 
kokią teko matyti Sočyje, 
kurioje pardavinėjama įvai
riausi valgio produktai, tai 
viduje namo, daugybė ba
rų, kaip mažos kioskelės, 
kuriose pardavinėjama, 
kiekvienoje, tik vienos rū
šies maisto produktai. Ir 
pirkėjas, norįs nusipirkti 
ką nors, labai daug laiko 
praleidžia, pakol nusiperka, 
kas jam reikalinga.

Išsirinkęs kas jam reika
linga, pardavėjas duoda 
jam talioną, su kuriuo pir
kėjas turi eiti į eilę prie 
kasos užmokėti reikalingą 
sumą. Užmokėjęs, kreipia
si atgal prie pardavėjo, at
siimti savo perk£n?ą daiktą, 
priduodamas kasininko pa
liudijimą, kad jis jau yra 
už tai užmokėjęs. Na, jei
gu pirkėjui reikia skirtingų 
dalykų, kaip tai: mėsos, 
duonos, kruopų ir ko kito, 
jis turi pereiti tų stacijų 
visą eilę. Sueikvoja labai 
daug laiko, vis tuo laukimu 
eilėse.

Teko patėmyti tokią pa
čią sistemą Maskvoje ir 
Lietuvoje. Man atrodo, lai
kui bėgant turės būti pa
gerinimų.

Kaip viskas turi savo pa
baigą, taip ir mano ir sesu
tės buvimo Sočyje 30 die
nų laikas pasibaigė. Mu
du, atsisveikinę su Intu- 
risto raštinės ir viešbučio 
tarnautojais, ir su neku- 
riais viešbučio svečiais, ku
rie dar pasilieka, sėdome į 
taksį ir vykome link Adle
rio stoties*

Gaila skirtis su tais_ pui
kiais apylinkių vaizdais.

Tai buvo pirmas kartas 
mano gyvenime apsilanky- 
ti-susipažinti su šia puikia 
gamtos apdovanota apylin
ke. Dar nesinori mintimis 
prieiti, kad šis atsilanky
mas i būtų paskutinis. Kaip 
tai būtų malonu, kad ir vėl 
po kiek laiko tektų išvysti

šias puikias apylinkes.
Taip besvajojant, štai jau 

orlaivių stoties laukas. Sė
dame į orlaivį, Paskridus 
dvi valandas ir 30 minučių 
jau leidžiamės Maskvos or
laivių stotyje.

Kokia oro permaina! Šal
ta, lyja.

Inturisto atstovas pasi
tinka mus stotyje, pristato 
mums taksį, kuris nuveža 
į Maskvos puikųjį viešbutį 
“Leningradskaja”.

Rytojui atėjus, oras toks 
pat, šaltas, protarpiais lyja. 
Bet reikia eiti pamatyti 
svarbesnes miesto dalis: 
Kremlių, Lenino mauzolie
jų, prie kurios slenka iš lė
to, rodos, nesibaigianti ei
lė žmonių, kad pažvelgti j 
Lenino veidą, atiduoti jam 
pagarbą. Jo veido išraiška, 
rodos, kad jis tik ramiai 
miega.

Išėję iš mauzoliejaus, ap
lankėme įžymesnes Krem
liaus vietas ir kitas miesto 
vietas.

Ant rytojaus didelė per
maina oro: šilta, giedra. 
Visą dieną praleidžiame že
mės ūkio ir pramonės paro
doje. Kokie tai puikūs re
giniai: įvairiomis spalvomis 
žydinčios visokios gėlės, 
Paroda daug kuo praplėsta 
negu kad teko ją matyti 
1959 metais.

Rugsėjo 18 d. paskutinis 
pusdienis Maskvoje. Dar 
turime laiko važiuoti pama
tyti Maskvos puikųjį “Met
ro”. Tenka įiatėrtiyti, kad 
keltuvinių laiptų (eskelato- 
rių) bėgis žemyn ir aukšT 
tynLdaug smarkesnis, negu 
New Yorko subvių. Švaru 
melisa stočių, traukinių ne
apsakomas. Valymas atliej- 
karnas automatiškomis va* 
lymo mašinomis.

s (Daugiau bus)

Janonio atminčiai 
(Septyniasdešimtųjų gimimo metinių proga) 
Kai varganą liaudį nužmogintą baisiai 
Turtingųjų klasė nuožmiai išnaudojo: 
Visi josios darbo ir prakaito vaisiai 
Savastimi turčių-dykūnų pastojo, 
O šiems buvo tik skursti, badauti 
Ir tik po mirimo danguj laimės gauti...

Nors minios vargdienių daug kartų mėgino 
Visaip nusitrenkti tironus-engėjus, 
Bet vis jėgų trūko —: nedaaugino, 
Kad kaip nors apveikti atšiaurinius vėjus, 
Kurie vargdienėlį taip įžūliai neigė, 
“Tokia valia dievo...,” jam skriaudėjai teigė.

Visad liaudies jėgos smilkdamos rusėjo 
Ir viltį turėjo iš gelmių pakilti, 
Tarpe savęs naują supratimą sėjo 
Ir niekad nėbandė prieš skriaudas nutilti; 
Kovojo, kad taptų patys šeimininkais, 
O ne baisaus skurdo, tamsos dalininkais.

■ **

Ir Tave, prislėgtą didžios tamsybės, 
šviesuma naujovės jautriai palytėjo, 
Tavo mūzai teko spindulių gausybės, 
Kurie su mūsų liaudies polėkiais suėjo. 
Buities sužalotas Tu nebevaitojai 
Ir už liaudies laimę kuvot nenustojai.

Tu numatei rytą naujovės artėjant, 
Kuris pakels liaudį į josios aukštybę, 
Kovojantį ryžtą nuolatos didėjant, 
Bedalių, ką laužė varžtus neteisybės— 
Tuos, kuriuos jiems bruko tamsumos sklei- 
Pastodami kelią didingai idėjai. [dėjai,

Sveikinai gyvybę, nueidamas mirti, 
Sveikinai ir kovą už laimę bedalio. 
Įmatei, kad liaudis ruošia tvirtą kirtį, 
Nešamą didingai iškylančio Spalio. 
Nors mirtis Tavo gyvybę pakirto, 
Tačiau amžiais siautę skriaudėjai nuvirto...

Septyniasdešimt jau sukako metelių 
Nuo Tavo gimimo, brangusis pirmūne! 
Mūs liaudžiai nebreikia šliaužioti ant kelių 
Prieš smauglius, ką darė tiek žaizdų mūs kū- 
Tavo Naujas Rytas, seniai apdainuotas, [ne, 
Dabar į mūs liaudies rankas yr’ įduotas.

V. 'Žilvitis 
1966-II&30 . ,

Jis norėjo pamatyti Lietuvą
Tur būt, daugelis jūsų 

skaitė nuostabias knygas 
“Žaną Kristofą” ir “Užbur
tą sielą”. Tur būt, žinote ir 
tai, kad jų autorius, didysis 
prancūzų literatūros moky
tojas, šviesus kovotojas už 
humanizmą ir žmonijos 
progresą — Romėnas Ro
landas — buvo didelis Ta
rybų Sąjungos draugas, ku
rią jis vadino naująja savo 
tėvyne. Bet, gal būt, ne vi
siems žinoma, kad R. Rola- 
nas, kurio 100 metų gimi
mo sukaktį š. m. sausio 29 
d. pažymėjo visas pasaulis, 
buvo susijęs su kai kuriais 
Lietuvos žmonėmis. Apie 
tai mes ir norime jums pa
pasakoti.

Nežinia, kada mažytis 
mūsų kraštas Lietuva pir
mą kartą atkreipė didžiojo 
rašytojo dėmesį. Tikriau
siai tada, kai susipažino su 
mūsų liaudies pasididžiavi
mu -— M. K. Čiurlionio kū
riniais. O tai įvyko 1944 
metais. Jam į rankas atsi
tiktinai pateko vienas rusų 
žurnalo “Apolon” numeris, 
kuriame buvo plačiai rašo
ma apie Čiurlionį. Jo kūry
ba Rolanui padarė tokį di
džiulį įspūdį, kad jis pasi
stengė užmegzti ryšius su 
žmonėmis, pažinojusiais 
Čiurlionį. Vienas tų žmonių 
buvo dailininko žmona S. 
Čiurlionienė - Kymantaitė. 
Tarp jos ir Rolano užsimez
gė nuoširdūs koresponden- 
ciniai ryšiai. Štai viename 
laiške S. Čiurlionienei 1930 
metais Rolanas rašė: “Sun
ku žodžiais, išreikšti, kaip 
mane sujaudino šitas iš tie
sų įstabus menas, praturti
nęs ne tik tapybą, bet ir 
praplėtęs vaizduotę polifo
nijos (kontrapunktu ir fu
gos) bei muzikinės ritmikos 
srityje. Kaip nuostabiai bū
tų galima išvystyti tokią 
turtingą naujovę neaprė

piamas erdves vaizduajan- 
čioje tapyboje, monumenta
lioje freskoje! Tai naujas 
dvasinis žemynas, ir jo Kris
tupu Kolumbu neabejotinai 
liks Čiurlionis”. Laišką Ro
lanas baigė kupinais susi
žavėjimo žodžiais Lietuva, 
jo liaudimi, išugdžiusią to
kį didelį menininką: “Šiaip 
ar taip, aš linkęs manyti, 
jog kada nors man pasitai
kys proga pamatyti Jūsų 
senovinę Lietuvą, kurios 
vardas mums visiems suke
lia tiek paslapčių. Aš reiš
kiu savo karštą simpatiją 
herojiškai valstiečių tau
tai, sugebėjusiai kovų ir 
šimtmečių trukusių kentėji
mų kaina išsaugoti savo 
laisvą dvasią ir savo skam
bią, plačiai išsivysčiusią 
kalbą”.

R. Rolanas susirašinėjo 
ir su buržuazinėje Lietuvo
je gyvenusiu dailės istoriku 
M. Vorobjovu. Pradžią 
šiam susirašinėjimui davė 
M. Vorobjevas. Žinodamas, 
kad R. Rolanas labai domi
si Čiurlioniu, 1938 metais 
M. Vorobjovas jam pasiun
tė vokiečių kalba savo pa
rašytą monografiją apie M. 
K. Čiurlionį. Vėliau M. Vo
robjovas R. Rolanui pasiun
tė ir keletą dailininko re
produkcijų. R. Rolanas jam 
atsakė: “Brangus pone Mi
kalojau Vorobjovai, Jūs 
mane labai nudžiuginote at
siuntęs man šias nuostabias 
Čiurlionio reprodukci jas. 
Aš tučtuojau liepiau paka
binti “Šaulį” savo salone, 
Vilneve (kur aš gyvenu žie
mą). Nenorėčiau pasirody
ti prašąs išmaldos: bet aš 
labai norėčiau turėti taip 
pat ir “Jaučio” reprodukci
ją, kurį sudarytų porą įsta
biajam “Šauliui”. '

Kaip žinome, R. Rolaną 
labai domino didelės meni
nės asmenybės. Jis kruopš
čiai studijavo jų gyvenimą, 
kūrybą, o tų tyrinėjimų re
zultatas buvo puikios jo 
knygos iš serijos “Didžiųjų 
žmonių gyvenimas”. Tokio 
pobūdžio yra jo knygos 
apie Bethoveną, Mikelan
dželą, Tolstojų. Nepapras
tas R. Rolano susidomėji
mas Čiurlioniu leidžia ma
nyti, kad, galimas dalykas, 
jis buvo sumanęs parašyti 
ir apie Čiurlionį.

Prie šių spėlionių patvir
tinimo prisideda tai, kad 
savo laiške S. Čiurlionienei 
jis klausė, ar Čiurlionis ne
rašė dienoraščio. Iš laiško 
M. Vorobjovui aiškiai ma
nyti, kad R. Rolanas apie 
Čiurlionį norėjo susidaryti 
kuo pilnesnį vaizdą: “Jau 
dabar man atrodo, kad bū
tų pageidautina betarpiš
kiau pajusti Čiurlionio as
menį, dvasinį ir fizinį, iš jo 
paties pastabų, laiškų ir iš 
jo bendraamžių pasakoji
mų. Aš taip pat norėčiau 
tiksliai žinoti, kokios buvo 
svarbiausios jį veikusios 
'įtakos tapyboje, filosofijoje 
ir muzikoje”.

Jeigu iš tikrųjų R. Rola
nas galvojo rašyti apie 
Čiurlionį, tai jo sumanymą 
sužlugdė mirtis: jis mirė, 
praėjus šešeriems metams 
nuo pastarojo laiško.

R. Rolano vardas susijęs 
ir su antifašistinės kryp
ties žurnalu “Literatūra”, 
pradėjusiu Lietuvoje eiti 
1926 m. Atsakingu žurnalo 
redaktoriumi pasirašydavo 
V. Krėvė-Mickevičius, ta
čiau faktiškai pirmą nume
rį redagavo K. Korsakas, 
antrą P. Cvirka. Pirmas 

numeris su atitinkamu laiš
ku buvo pasiųstas R. Rola
nui.

“Nepamenu, kam pirma
jam šovė į galvą mintis pa
siųsti žurnalą Rolanui, — 
pasakoja K. Korsakas. — 
Gerai nepamenu, ir kas pa
sirašė laišką, atrodo, P. 
Cvirka. Laiške R. Rolanas 
buvo prašomas paremti 
mus savo raštais: rašėme, 
kad jo kūryba labai popu
liari pažangiosios lietuvių 
visuomenės tarpe. Antifa
šistiniame judėjime anuo 
metu Rolanas buvo viena 
didžiausių figūrų, ir mes 
galvojome, kad jo žodis 
“Literatūros” skaitytojams 
dar labiau pakels žurnalo 
prestižą, sustiprins mūsų 
padėtį”.

R. Rolanas “Literatūros” 
redakcijai atsakė. Jis at
siuntė porą tekstų: savo at
sakymus į Pietų Afrikos 
laikraščio “Fourard” anke
tą ir straipsnelį, skirtą Ma
ksimo Gorkio, su kuriuo il- 
gue metus jį jungė tvirta 
draugystė, mirčiai. Be ki
ta ko, R. Rolanas rašė: “Aš 
pasižymėjau jūsų žurnalo 
adresą ir, esant reikalui, at
siųsiu daugiau tekstų. Ma
lonėkite man siuntinėti po 
du egzempliorius kiekvieno 
numerio, kur jūs išspaus
dinsite ką nors mano. Šir
dingai sveikinu”.

R. Rolano laiškas “Lite
ratūros” redakcijai buvo 
didelė moralinė parama. 
Tariant K. Korsako žo
džiais, tai buvo lyg bomba, 
numesta ant fašistinio la-
gėrio. Tačiau šio žurnalo 
teišėjo pora numerių: lei
džiant trečią numerį, fašis
tinė cenzūra žurnalą užda
re.

Taip pat yra išlikęs ir K. 
Borutos laiškas R. Rolanui 
bei R. Rolano atsakymas. 
K. Boruta savo autografi
joje rašė: “Didysis prancū
zų rašytojas R. Rolanas 
man nurodė rašytojo kelią 
mūsų laikais”.

Neatsitiktinai K. Boruta 
sunkiųjų darbų kalėjime, 
kur jis ketvertą metų kalė
jo už priešfašistinę veiklą, 
išvertė R. Rolano romaną- 
epopėją “Žanas Kristofas”. 
1937 metais jis parašė R. 
Rolanui laišką, prašydamas 
sutikimo šiek tiek sutrum
pinti leidinį. Laiško gale K. 
Boruta pridūrė: “Žano 
Kristofo galingas paveiks
las padėjo man pakelti il
gus kalėjimo metus. Už tai 
Jums esu visa širdimi dė
kingas”. R. Rolanas nedels
damas atsakė: “...Tai, kas 
liečia mane, aš sutikčiau, 
kad Žano Kristofo lietuviš
kame leidinyje būtų pada
ryti sutrumpinimai, su są
lyga, kad jie būtų rūpestin
gai atlikti ir jokiu atveju 
nebūtų teksto pakeitimų. 
Sutrumpinti, bet nekeisti”. 
Toliau R. Rolanas nurodė, 
kurias vietas, jo manymu, 
būtų galima sutrumpinti.

Kadaise R. Rolanas savo 
veikėjų lūpomis kalbėjo: 
“Pati blogiausia mirties sa
vybė-—tylėjimas”. Jau dau
giau kaip dvidešimt metų 
tyli šis nuostabus rašytojas, 
bet jo kūriniai, jo mintys, 
idėjos gyvos ir šiandien. Jis 
ir šiandien kalba su mumis, 
kaip kadaise su tais, kurie 
gyveno prieš mus ir skaitė 
jiems adresuotus jo ranka 
rašytus šiltus, padrąsinan
čius žodžius.

J. Jakštas

Hartford, Conn.
Mūsų mieste dabar nėra 

saugu ne tik naktį, bet ir * 
dieną. Plėšimų ir užpuoli
mų įvyksta daug.

Kastancija Miller kaip 
7:30 vai. vakare ėjo į Lais
vės choro praktikas. Plėši- | 
kas kirto iš užpakalio. Mo- - 
teris krito veidu. Skaudžiai 
sutrenkė kaktą ir kelius, o 
plėšikas pagrobė virš $40 ir * 
pabėgo. Dar laime, kad 
kaulai liko sveiki.

1 ■ I

L. M. klubas turėjo pava
sarinį parengimą. Žmonių 
atsilankė gražus b ū r ys. 
Skani a i pavalgę, ramiai 
klausėsi eilių, kurias dekla
mavo O. Silks. Ji taip jaus
mingai deklamavo, kad be- . 
siklausydamas jauteisi, tar- ' 
turn esi Lietuvoje. Žinoma, 
dabar Lietuva yra jau ne 
tokia, kokią mes palikome. 
Ačiū, Onute, už taip jaus- • 
mingą deklamavimą. Pas
kui susirinkę sudainavo ke
lias daineles.

Kad parengimas būtų 
pelningas, tai O. Šilkas pa
dovanojo rankomis išsiuvi
nėtą staltiesę. Pinigais au
kojo: O. Visockienė $5, J. 
Walavičienė $2, O. Rudzins- 
kienė $1 ir pyragą, Mrs. 
Lukštas —kiaušinių ir dar
žovių. *

Ačiū draugėms už dova
nas, -o publikai už atsilan- 
kymą.

Dabar visi laukiame Lais
vės choro pavasarinio pa
rengimo, kuris įvyks sek
madienį, gegužės 14 d., 157 
Hungerford St. svetainėje. 
Pradžia 2 vai. dieną. Cho- *
ras mokosi gražių dainų. 
Taipgi dalyvaus Aido cho
ras iš Worcesterio. Laukia
me svečių iš kitų miestų. t

V. K.

Baltimore, Md.
“Laisvės” skaitytojas S. * 

Raymond jau trys savai
tės, kai yra ligoninėje. Jis 
sirgo ilgoką laiką, ir dabar, 
kai pasidavė ligoninėn, jis w 
operuotas. S. Raymond 
randasi University Hospi
tal, 22 S. Green Street, 
kambarys 4D.

Linkiu S. Raymond sėk- ' 
mes, kad po operacijos su
stiprėtų, ir vėl dalyvautų 
lietuvių visuomenėje.

Mary McDonald
_ • 1 •

Ligoniai
Serga Stanislovas Ray- ' 

mond (Ramanauskis). Yra 
University ligoninėje. Jam 
buvo padaryta operacija.

Ana Garcia turėjo sunkią 
operaciją. Ilgai buvo Sinai 
ligoninėje. Jau grįžo į na
mus pas sūnų Juliną. Ji yra 
sesuo “Laisvės” skaitytojos 
Marytės Palovienės. ,

Serga H. Swon (Kuncie- v 
nė). Jai skauda kojas, ne- \> 
gali išeiti nei iš savo buto. į ,

Taip pat serga ir “Lais
vės” skaitytoja Mrs. Yaku- 
binas. Petras Kupris vis 
yra gydytojo priežiūroje. 
Gydosi namie.

Linkiu visiems sergan
tiems greitai pasveikti ir 
džiaugtis atėjusiu pavasa-^ 
riu._

P. Paserskis

New Yorkas. — “MicheL 
angelo” laive buvo kilęs 
gaisras.
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KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

iškilo aikštėn toks pat skan
dalas su naujais militariniais 
lėktuvais? Nauji, bet pilni 
defektų, turi būti pataisyti.

Vadinasi, “kaip danguje, 
taip ir ant žemės.” Bet kodėl 
už tai tas laikraštis neprakei
kia visos mūsų gamybinės sis
temos, o prakeikia Lietuvos?

Vilniaus “Tiesoje” jau pa
skelbti šių metų Gegužės Pir
mieji šūkiai. Jų net 111. Di
delė jų dauguma siejasi su 
kova už taiką ir gerinimu 
žmonių būklės visoje Tarybų 
Sąjungoje. Juose atsispindi 
neseniai įvykusio Komunistų 
Partijos XX 1 U suvažiavimo 
nutarimai.

Mūsų Gegužės Pirmosios vy
riausias šūkis siesis su Viet
namo karo baigimu, su taikos 
išlaikymu. Gegužiniai mitin
gai šiemet turėtų būti dideli, 
skaitlingi.

Kunigų “Draugas,” kuris 
“per mažius” teigė, kad nei 
dievas, nei katalikų bažnyčia! 
negali keistis, šiandien jau 
džiaugiasi “naujais laikais.” 
Prašome:

“šiandien ir kunigams jau 
leidžiama daugiau reikštis to
je akcijoje, kurią turėjo su
laikyti kun. Coughlinas, nes 
jo vyskupas patarė iš jos pa
sitraukti. Šiuo metu rasime 
kunigų, paraduojančių drau
ge su negrais kovoje dėl jų 
civilinių teisių arba dalyvau
jančių socialinio teisingumo 
vykdymo veiksmuose. Net jau 
ir seselių vienuolių rasime 
tuose reikaluose aktyviai besi
reiškiančių. Tai reikštų, kad 
lyg ir naują gadynę tuo po
žvilgiu esame pradėję.”

Deja, negirdėjau, kad toje 
veikloje būtų veikliai pasiro
dęs nors vienas lietuvis “dva
siškas tėvelis.” Jie, matyt, ne
tiki ta “nauja gadyne.”

ALKOHOLIS IR VĖŽYS
Tyrinėjimai, atlikti tri

jose Niujorko ligoninėse, 
rodo, kad yra ryšys tarp 
gausaus alkoholio vartoji
mo ir .susirgimų burnos bei 
ryki ė s vėžiu. Girtuokliai 
serga dukart dažniau, negu 
negeriantys. Toks pat san
tykis yra rūkančiųjų ir ne
rūkančiųjų atžvilgiu. Kas 
geria ir rūko, turi dar dau
giau galimybių susirgti, vė
žiu. Kodėl alkoholiniai gėri
mai skatina vėžį, dar ne vi
sai išaiškinta. Dr. Teris iš 
Niujorko medicinos institu
to mano, kad nuo alkoholio 
audiniai pasidaro jautresni 
tabako ir kitų piktybinius 
auglius sukeliančių medžia- 
rų poveikiui.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh© ir apylinkės 
LDS kuopoms ir nariams
Gegužės 15 dieną yra 

šaukiamas LDS 8-tos ap
skrities suvažiavimas. Jis 
įvyks LDS 160 kuopos na
me, 1317 Reedsda 1 e St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Prasidės 2 valandą.
Visos LDS kuopos Pitts- 

burgho riboje kviečiamos 
dalyvauti. Kuopos, kurios 
negalės išrinkti delegatų 
susirinkime, tai valdybos 
kviečiamos dalyvauti ir at
stovauti kuopas. Konferen
cijai užsibaigus bus banke
tas.

Kvietimas į banketą
Kaip 5:30 valandą prasi

dės banketas. Visi LDS de
legatai, svečiai, LDS nariai 
ir simpatikai kviečiami da
lyvauti. Ten pasimatysime 
su senais draugais - drau
gėmis, pasikalbėsime, pasi
džiaugsime ir linksmai lai
ką praleisime. Sykiu atlik
sim gerą darbą, prisiminsi
me LDS 35 metų gyvavimą.

Kviečia L.D.S. 8-tosios 
apskrities Komitetas

aš buvau negirdinti tik 17 
metų. Po karo buvo viso
kių pergyvenimų.

Linkiu tamstai geriausios 
sveikatos, linksmo pavasa
rio ir viso geriausio. Di
džiai gerbianti,

Natalija Steponavičienė
Utena

VEIKIA ŠIRDIES 
PAGELBININKAS

Houston, Texas. — Dr. 
M. E. DeBakey ir jo pagel- 
bininkai pritaisė dirbtinį 
širdies pagelbininką mai- 
nieriui Marceliui De Rud- 
deriui, 65 metų amžiaus, iš 
Westville, Ill.

Prie t a i s a s pompuoja 
kraują per širdį. Kol kas 
viskas eina tvarkiai.

D r. DeBakey mano, kad 
prietaiso pagalba bus gali-
ma išgelbėti šimtų tūkstan
čių žmonių gyvybę.

Žmogus mirė, o 
širdis gyveno

Pirmąkart pavyko atgai
vinti iš žmogaus lavono iš
imtą širdį ir palaikyti jos 
veiklą daugiau kaip šešias 
valandas. Pomirtinę opera
ciją atliko olandų chirurgai 
Amsterdamo u n iversitete 
70 m. vyrui, mirusiam prieš 
90 minučių nuo širdies smū
gio. Jo širdis buvo įjungta 
i aparatą —- dirbtinę širdį 
ir plaučius, kuris pro ją va
rė jaučio kraują, įsotintą 
deguonimi. Vos pradėjus 

,maitinti vainikines krauja
gysles, širdis ėmė plakti. 
Nereikėjo jos dirbtinai jau
dinti. Vožtuvai veikė nor
maliai, nors ir neatlikdami 
savo vaidmens — neregu
liuodami kraujo debito tarp 
širdies ertmių. Tas ekspe-

bus galima vėl “užvesti” 
avarijos ištiktą širdį.

Vienam amerikiečių tyri
nėtojui iš Tafto universite
to medicinos fakulteto pa
vyko 12 valandų palaikyti iš 
šuns išimtų širdies ir plau
čių veiklą, maitinant plau
čius deguonimi.

NAUJA MIRTIS Iš 
ERDVIŲ

Washingtonas. — Boeing 
Co. pateikė JAV vyriausy
bei naują karo lėktuvą, ku
rio rūšies mano gauti dide
lį užsakymą.

Lėktuvas beveik neturi 
sparnų, nes kada skrenda, 
juos suglaudžia. Sakoma, 
kad jis gali daryti po 1,800 
mylių per valandą.

Washingtonas. — JAV 
duos Izraeliui už $52,000,-

pimentas teikia vilties, kad 000 ekonomines pagalbos.

Worcester, Mass.

MĖNULIO PLUTA YRA 
KIETA, KAIP ŽEMĖS

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai, pasi
remdami gaunamais vapor-, 
tais nuo “Luno-10”, sako, 
kad Mėnulio paviršiaus 
pluta yra tokia kieta, kaip 
ir Žemės”.

“Luna-10” daro ir išma
tavimus Mėnulio apskritu
mo bei kitokius tyrimus.

Washingtonas. — JAV 
K a r o laivyno viršininkai 
reikalauja gaminti įrengi
mus, kurių pagalba būtų 
galima jūras tyrinėti iki 
10,000 pėdų gylio.

Washingtonas. — Buvu
sio JAV preziento John Ke
nedžio našlė prašė Kongre
so sumažinti jai metinę pa
skyra nuo $50,00 iki $20,-
000.

Worcester, Mass.Aido Choro
Pavasarinis Metinis Parengimas

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

COOK 
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply 

PERKINS PANCAKE HOUSE
121 Baltimore Pk., Springfield.

(32-37)

OLDER MEN
Repairing wooden soft drink boxes.
Piece work. Make your own hours.

Day or evenings. 
ES. 9-8417

Cheltenham, Pa.

COOK. Head cook for center city 
employees cafeteria. Exp. in 1g 
quantity cook nec. Early hrs., 5 
day wk. Gd sal. Pd vac & holidays. 
Apply in person or call for interview. 
DA. 9-5700. Personnel Dept. THE 
MACKE CO., 123 East Luzerne St., 
Philadelphia. (32-38)

SEWING MACHINE MECHANIC
Exc. oppty for man exp in Safety- 
Stitch, Single Needle, and Overlock 
machines in the most modern plant 
in the Lehigh Valley. Fine working 
conds & sal. Write confidential 
qualification to CATA GARMENT 
CO., 730 Linden St., Allentown, Pa.

MAINTENANCE MAN
for small Appartment Building &
Supermarket. Bachelor apartment

available if desired. Apply—
347 Easton Rd.

Glenside, Pa.
(33-37)

Iš laišky
Laišką gavo filadelfietis 

R. Merkys. Paduodame jo 
dali: c

Didžiai gerbiamas mūsų 
mielas drauge!

Jau praėjo 10 metų, kai aš 
turėjau iš tamstos laišką, 
atsirado reikalas ir dabar 
parašyti. Po Jono Masio
nio, tamstos draugo, o mū
sų dėdės mirties, visus tuos 
metus tamstą minėjau geru 
žodžiu. Kada tamsta atsi-. 
lankei į tėviškę Lietuvą, tai 
aš iš Utenos pėsčia nuėjau 
i Martinčiūnus, bet jau ra
dau jūsų ką tik išvažiuota.

Radau vėl spaudoj, kad 
“Amerikos lietuviai’ vasarą 
aplankys tėviškę, —tėviškę 
gražią be ponų, labai pasi
puošusią naujais gražiais 
pastatais, gerais keliais ir 
linksmu gyvenimu.

Pas mus d'abar visoki 
“stebuklai” darosi. Žmonės, 
kurie jau po 30 metų išbuvo 
“kurti”, dabar po operacijų 
geriausiai gir d i. Taigi 
džiaugsmui nėra galo. Ir 
man darė Kaune tokią ope
raciją praėjusią vasarą, bet

NORWOOD, MASS.

Mirus

Petronėlei Kostečkienei
Lai būna velionei amžina ramybė ilsėtis šaltoje 

žemelėje gražiose Norwoodo kapinėse.
O jos dukrelei Mary, žentui A. Rimavi- 

čiui ir anūkams veikiame užuojautą.
—LDLD 9 kuopos nariai

Pliiladelphijai ir Apylinkei
Draugiškas išvažiavimas įvyks pas draugus 

Ramanauskus jų ūkyje Liepos 3 d.

Antrą pramogą rengsime rugsėjo 4 d.
Prašome šias dienas įsitėmyti ir nieko šioje 

apylinkėje nerengti.
Kviečiame visus minėtose pramogose daly

vauti.
B. A. Ramanauskai

Albertas Daukšys
Tenoras

Irene Janutienė
Sopranas

J. Sabaliauskas
tenoras

Ona Dirvelienė
sopranas

Jonas Dirvelis
Aido Choro mokytojas

Bus Suvaidintas 1-mas Aktas iš

Operetes “Išeivis”
Parašytos komp. Stasio Šimkau^

Bus atvaizduotas kovingo Lietuvos kaimiečio 
atsisveikinimas, išvykstančio į Ameriką.

Vaidinimas įvyks sekmadienį

Gegužės 1-mą Dieną
Pradžia 2-rą vai. dieną

Svetainėj, 29 Endicott Street
Helen (Janulyte) Smith

Aido Choro pianistė
PO PROGRAMOS BUS BANKETAS

AIDO CHORAS, kuris su savo talentais—solistais ir duetistais — suvaidins 1-mą aktą operetės “Išeivis, 
vadovaujant Jonui Dirvelių). _____

Šis velikaas turi gražiu dainelių, kurias pasirūpino surinkti Jonas Dirvelis. Užbaigimui šio gražaus pa
rengimo turėsime šaunų banketą, kurį ruošia mūsų draugės, Aido Choro gaspadinės. Tikėkite, kad nebū

site suvilti. Širdingai kviečiame visus ir laukiame daug svečių iš arti ir toli.
■ Aido Choras

i

WANTED AT ONCE 
MECHANICS (2)

Exp. heavy eqpt. Apply— 
STEWART EQUIPMENT CO.

1165 Matsons Ford Rd.
West Conshohocken, Pa.

Call 825-0484, Mr. Lane.
(33-39)

CHEF. 2nd. Experienced.
Call for interview.

CROSS ROADS MOTEL
3 miles North of Norristown, Pa.

5 to 10 PM. 279-1250.
(33-34)

COOK
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply—

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pk., Springfield 

(33-38)

Help Wanted Female
HOUSEKEEPER

To do cleaning 2 or 3 days weekly 
for small boarding home 

for working girls.
In Overbrook section.
Apply to: BOX S-9.

(31-35)

CLERK-TYPIST. Mature, figure 
aptitude, neat appearance. Small 

congenial office in Suburban 
Malvern, Pa.

Send resume in own handwriting. 
Box P-10, Jefferson Bldg.

Phila, Pa. 19107. (32-37)

HOUSEKEEPER
Live in. Private room with TV. 
2 school ago girls 5 day week. 
$55. salary. Convenient to trans

portation. Call for intrview 
885-0499. Jenkintown, Pa.

< (33-35)

CHAMBERMAID, waitress.
Experienced. Live in CC apt.

2 adults. Other help kept. 
Ref. required. Good wages. 
Phone 9 A. M. to 11 P. M.

PE. 5-0808
(31-34)

----------------------------- ----------------

DOMESTIC HELP. Girl or woman 
interested in locating in N. J. 45 
minutes from N. Y. City by bus.

Sleep in. 2 adults in family.
Must have references.

Write or call collect
Mrs. Mary Taylor, 225 Belleville Ave., 

Bloomfield, N. J., 201-743-4100.
m (31-33)

COUNTER GIRL & ASSEMBLER
Prefer High School grad.

For Dry Cleaners.
Experience not necessary.

Apply 756 Germantown Pike 
Plymouth Valley, Pa. BR. 5-5197.

(33-36)

MALE or FEMALE
JANITOR & WIFE

For new apartment building 
in Suburban Philadelphia.

(50 units)
Apartment plus salary.

„ HI. 9-2079.
ill ... (24-33)
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Is laiškų Poetas 23-jame suvažiavime
Balandžio mėn. pradžioje 

Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko vardo, universiteto 
puošnioje Kolonų salėje gau
siai susirinkę istorijos ir fi
losofijos fakulteto studen
tai ir dėstytojai paminėjo 
garbingą “Laisvės” 55-erių 
metų jubiliejų.

Lietuvoje žinoma apie 
.JAV paža n g i ų j ų lietuvių 
ryžtingą kovą už socialinę 
pažangą ir demokratijos iš
plėtimą bendraamerikinia- 
me gyvnime, žinoma apie 
Jūsų didų rūpinimąsi savo 
tėvynės likimu, žodžiu, Ta
rybų Lietuvos jaunimas, vi
suomenė reiškia susidomė
jimą įvairiapusiška, pilie
tiškai drąsia Jūsų veikla.

Todėl ir “Laisvės” konfe- 
rencijoje-minėjime buvo ap
žvelgtas platus klausimų 
ratas. Universiteto Istori
jos katedros vyresnysis dės
tytojas A. Kazlauskas savo 
pranešime nušvietė bendrus 
klausimus — lietuvių skai
čių Amerikoje ir jų sociali
ne padėti XX a. pirmoje pu
sėje. Žurnalistikos kated
ros vyresnysis dėstytojas 
B. Raguotis kalbėjo apie 
pažangiosios spaudos išta
kas ir tradicijas, nurodė tas 
salvgas, kurios pagimdė 
“J aisvę.”

I konferenciją buvo pabė- 
rėta ir svečių: atvyko Lie
tuvos draugystės ir kultūri
niu rvšiu su užsienio šalimis 
draugijos pirmi n i n k a s L. 
Kanočius bei Vilniaus Vals- 
tvbinio pedagoginio institu
to vyresnioji dėstytoja L. 
Petkevičienė. Viešnia supa
žindino klausvtojus su JAV 
pažangiųjų lietuviu veikla 
mezgant lietuviu išeiviu 
tarnusavio rvšius. vystant 
bendra darbia vi m a tarp 
Šmntfs ir Pietų Amerikos. 
Neišblėsusiais atsiminimais 
anie gyvenimo, Amerikoje 
perdalino L. Kapočius. Jis 
mielai, atsakė i pateiktus 
klausimus. Klausimai buvo 
įvairūs ir nlatūs. Susirinku
siems rūneio pažangiu laik
raščiu redaktorių, bendra-

. ..Šį laišką rašau Jums 
iš Maskvos — iš XXIII su
važiavimo salės. Dabar, kai 
rašau Jums šias eilutes, sa
lėje skamba Tarybų Sąjun
gos premjero Kosygino bal
sas. Jis kalba ramiai, nesi- 
karščiuodamas, nekeldamas 
balso. Dėsto savo mintis 
paprastai, aiškiai, logiškai, 
suprantamai! Premj eras 
mini daugybę pavadinimų 
ir pateikia daugybę skai
čių. Ne visada skaičiai įdo
mūs klausytojams, bet šį 
kartą ekonominė analizė, 
pagrįsta skaičiais, skamba 
labai rimtai ir įtikinamai.

Iš tiesų, kai pagalvoji, 
kaip išaugo nuo pirmojo 
penkmečio iki šio dabar tik 
gimstančio, tik planuojamo 
penkmečio pirmoji pasauly
je socialistinė darbininkų ir 
valstiečių valstybė! Kokie 
kuklūs, nedrąsūs, atsargūs 
buvo pirmieji jos žingsniai,. 
Nedaug mašinų, traktorių, 
kitų gaminių. Nes tai buvo 
tik pradžia. Gi dabar — 
milijonais skaičiuojami ga
mybos vienetai! Kaip iš
augo žmogus! Kaip nebeat
pažįstamai pasikeitė pats 
gyvenimas.

Mes patys jau atsimena
me 1940 metus. Tada dar 
daug, labai daug ko neuž
teko socializmo statytojams 
Daug ko nebuvo, ką dabar 
iu laikoma kasdienine bū 
^nvbe. Mūsų akyse, pro 

1edant 1940 ir baigiant 196C 
metais, daug kas nebeatpa
žįstamai pasikeitė.

O tokie platūs ir galino- 
aujo plano sparnai. Nau 
■’usi atradimai mokslo sr 
rie leidžia dar labiau plės 

’ ir vystyti modernišk' 
rampnę.

Žinoma, visada bus tar 
tikru sunkumu, stabdžu 
nenumatytų dalykų. Tačia- 
galite neabejoti, kad labai 
daug bus padaryta. Mūsų 
liaudis nebijo darbo ir ne
bijo laikino pobūdžio sun
kumų. Ir mes tikime, kad 
su tokiais entuziastingais 
žmonėmis, kaip mūsų, gali

ma daug padaryti, galima 
kalnus nuversti, kaip sako 
liaudis!

Aš pirmą kartą dalyvau
ju tokiame didingame fo
rume. Ir todėl man viskas 
čia įdomu. Įdomu paklau
syti kalbėtojų, įdomu susi
tikti su senais karo meto 
pažįstamais, su rašytojais 
ir menininkais, kurių nema
ža čia dalyvauja, susipažin
ti su naujais žmonėmis.

Prisiminiau Jus, gerus bi
čiulius, gerus žmones. Ir 
nusitariau parašyti keletą 
žodelių. Maskvoje jau šilta, 
pavasariška saulė šviečia iš 
aukšto žydro dangaus, vė
jas drasko plikas medžių 
šakas. Oras pakvipęs pava
sariu. Tai pats maloniau
sias kvapas — pavasariškas, 
svaiginantis, geras oro kva
pas!

Širdyje gera ir malonu. 
Malonu, kad laukia naujas 
didelis darbas — savo žmo
nių ir savo tėviškės labui. 
Dar kiek pasispausime, dar 
įtempsime jėgas ir padirbė
sime. ir vėl iškils į dangų 
nauji gamyklų ir fabrikų 
kaminai, nauji erdvūs ir 
šviesūs rūmai, naujos mo- 
kvklos ir ligoninės. O kam 
visa tai daroma?

Viskas žmogui. Viskas 
žmogaus gerovei. Ir nieko 
nėra sunkaus. Mes žmogui 
pasiryžę p a d a r y t i viską, 
nugalėti visus sunkumus, 
kad tik gvventų ir laimin
gesnis pasijustų mūsų žmo
gus.

Tai štai, brangieji bičiu
liai. visa programa, kurią 
o-alima suvesti i du žodžius: 
Viskas žmogui. Ir mes ją 
įvykdysime.

Linkiu Jums giedro ir gra-| 
*aųs pavasario, geros nuo- 
taikos, žmogiško džiaugs
mo ...

Visada Jūsų
Ed. Mieželaitis

Maskva, Kremlius
XXIII suvažiavimas 
1965. IV. 5
(š laiško, rašyto R. ir E. Mizarams. 

Jis, kaip matyti iš datų, buvo 
sukliuvęs kelyje.)

Mieste pasidairius
Pasirodo, kad taksių vai

ruotojų organizaviams eina 
pirmyn labai gerai. Tuo 
rūpinasi New Yorko Miesto 
Darbo Unijų Organizacinis 
Komitetas. Pranešama, kad 
20 tūkstančių vairuotojų jau 
įtraukti į darbo uniją. Ma
noma, kad greitoje ateityje 
visi miesto taksių vairuoto
jai taps unijistais.

Dar vis tebestreikuoja 
katalikų St. John’s univer
siteto profesorių grupė. Jau 
keturi mėnesiai jie tvirtai 
laikosi kovos lauke. Darbo 
Unijų Miesto Tarybos pre
zidentas Van Arsdale sako, 
kad profesoriams pagalbon 
pribus visos darbo unijos, 
jeigu greitu laiku universi
teto vadovybė nenusileis ir 
nepažadės visus atleistus 
profesorius sugrąžinti į dar
bą. <

Streikuojantys ppofesoriai 
universitetą pikiu tuo j a kas
dien.

Miesto demokratai jau 
viešai pripažįsta, kad sena
torius Kennedy, ateivis iš 
Massachusetts valstijos, 
šiandien yra jų pripažintas 
vadas. Dabar sen.xKennedy 
laiko susirinkimus su vado
vaujančiais valstijos demo
kratais ir “ieško” demokra
tų kandidato į valstijos gu
bernatorius.

Buvo manyta, kad buvęs 
majoras W a g n e r i s sieks 
gubernatoriaus vietos, nes 
jis iki. šiol buvo skaitomas 
populiariausiu šioje valsti
joje demokratu, bet jis vėl 
pareiškė, kad jis tos vietos 
nesiekia ir nežada siekti. 
Nuo dabar jis bent iau per 
tūla laiką užsiimdinėsias 
tiktai savo asmeniškais šei-1 
mos reikalais. •

“Tiesa” gražiai įvertino mūsų 
vakarą Janonio garbei

Kaip žinia, pažangieji 
Niujorko lietuviai š. m. ba
landžio 3 d. buvo surengę 
iškilmingą koncertą-vakarą 
poeto Juliaus Janonio 70 
gimimo metinėms atžymėti.

Ten dalyvavo ir svečias, 
įžymus publicistas-žurnalis- 
tas Robertas Žiugžda su 
žmona Onute; jis, kaip ži
nia, yra laikraščio “Mos
cow News” reporteris New 
Yorke.

Na, ir R. Žiugžda nesi
tenkino tik išklausymu va
karo programos; jis aprašė 
visą vakaro eiga ir išspaus
dino iVlniaus “Tiesoje” (š. 
m. bal. 16 d.).

Niujorko pažangiečiai lie
tuviai gali didžiuotis ir tuo, 
kad “Tiesos” redakcija šiam 

, mūsų iškilmingam koncer- 
tui-vakarui suteikė savo 
skiltyse apie tiek pat vietos, 
kiek ir kitiems, Lietuvoje 
ruoštiems konecrtams-vaka- 
rams. kuriuose buvo pagerb
tas didis proletarinis lietu
viu poetas Julius Janonis.

Poeto J. Janonio pagerbi-
A.

mas Niujorke, Maskvoje, 
Voroneže, Leningrade, Vil
niuje, Kaune, ir visuose ki
tuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose turi milžiniš
kos reikšmės lietuvių litera
tūrai ir bendrai visai kultū
rai. “Revoliucijos šauklys,” 
— taip Julių Janonį vadina 
Lietuvos spauda, — su sa
vo įkvepiančiu, uždegančiu 
žodžiu juk pasirodė Ameri
kos lietuvių spaudoje dar 
prieš 50 metų! Ir jo žodis 
čia suvaidino ir tebevaidina 
didelį vaidmenį.

Amerikos lietuviams Ja
nonis tiek pat brangus, kiek 
ir Lietuvos liaudžiai.

Gerb. R. Žiugžda savo pla
tų ir gražų mūsų mitingo- 
koncerto aprašymą baigia 
tokiais žodžiais:

“Vakaras praėjo labai ge
rai. Daugeliui. dalyvių pra
nešimas ir meninė dalis gy
vai priminė jų jaunystės 
dienas ir išspaudė ne vieną 
ašarą, o ir jaunesniesiems 
paliko didelį įspūdį.”

Ndrs

Niujorkiečiams 
priminimas r »

Pasirodo, kad šiemet nie
kas pas mus nepasirūpino '% 
organizuotai parinkti čika- < 
giečių dienraščio “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimui pa- J 
sveikinimų, išskyrus 1 kuo
pą, kurios rinkėjas sakė 
jau turi šimtinę. Taipgi 
Moterų Klubas paskyrė $25. »

O suvažiavimas jau čia 
pat, būtent, įvyks ateinanti \ 
sekmadieni, gegužės 1 die- j 
ną. Beliko visiems mums 
vienintelė praktiška išeitis: 
kiekvienam asmeniškai pa
siųsti pasveikinimą su fi
nansine parama pagal išga
le ti e s i a i suvažiavimui. 
Karštai raginame visus pa
žangiečius tuo pasirūpinti. 
Adresas toks:

“Vilnis”
3116 So. Halsted St.
Chicago, Ill. 60608- 0 

laikraštininkų streikas 
Niujorke- - - - - - - - - - - - - - - - *

Kaip žinia, Niujorke bu
vo manyta uždaryti tris 
angliškus dienraščius ir jų

darbiu gvvenimo bei darbo 
salvgos. ir savos spaudos 
reikšmė lietuviu gvvenimui, 
politinis išeivijos stovingu- 
mas. dinukii veikla ir t. t. 
Be to. L. Kapočius skaitė 
savo pranešima “Pažangių
jų JAV lietuviu rvšiai su 
Tarvbu Lietuva.” Visi skai
tyti pranešimai buvo išleisti 
atskira knvgele. leidinėliu, 
kuri noriai įsigijo kiekvie
nas konferenciios dalyvis. 
Šis tematinis leidinėlis reikš
mingas tuo. kad iis vra pir
masis leidinvs anie JAV pa
žangiuosius lietuvius.

Vakaro dalyviai gausiais 
anlodismentais sutiko svei
kinimo telegramą visiems 
laisviečiams, visiems “Lais
ves” “Vilnies.” “Tiesos” ir 
“Šviesos” skaitytojams ir 
rėmėjams.
' Nuo pat lietuviu įsikūri
mo JAV tarp gimtinės ir iš
eivijos mezgėsi glaudūs rv
šiai. Sveikiausios lietuviu 

, tautos jėgos visuomet rūpi
nosi savo tautos sūnų ir 
dukterų likimu Amerikoje. 
Ivvkes “Laisvės” jubiliejaus 
minėjimas tęsia gražią tra
dicija—lietuvių tautos ben
dradarbiavimą su savo tau
tiečiais užsienyje. * jis rodo 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nių ir jaunimo simpatijos 
tai JAV lietuvių visuome
nes daliai, kuri visuomet 
linkėjo savo tėviškei švie
saus ir laimingo gyvenimo.

A. K.
Vilnius

Miesto Žmogaus Teisių 
Komisija žada pradėti tyri
nėjimą Birch Society veik
los New Yorko mieste. Vi
sus. nustebino iškilimas aikš
tėn. fakto, kad mūsų miesto 
policijoje esama labai daug 
birčistų.

Plačiai atverkim LDS duris jaunimui
mažesnėms už save dviemNe vieneri metai, kai pa- 

šalpinio Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo vadovų- 
viršininkų rinkimų metu 
kuopose nariai klausdavo:

—Kodėl neiškėlėte į kan
didatus jaunesniųjų?

—Nesutiko kandidatais
būti, — būdavo atsakymas.

šiemet sutiko. Išrinkime 
juos!

Norisi tarti žodį kitą apie 
kandidatus:

Amelia (Burbaitė) Juš
kevičienė gimusi Brooklyno 
Greenpointėj, baigusi už
augti Stamforde, kur ir 
šiuo tarpu gyvena. Dirba 
įžymios firmos knygvedys- 
tės skyriuje. Ji—narė LDS 
Conn. vals. apskrities komi
teto ir sekretorė savo kuo
poje. Buvo pakviesta ir eilę 
metų dirbo LDS Centro 
raštinėj. Iš tų pareigų pasi
traukė, kada jos motinai 
prireikė dažnesnės priežiū
ros keleriais paskutiniais 
jos gyvenimo metais.

Ona (Vaznytė) Jakštienė 
jau gausi eilė metų dirba 
LDS raštinėje, eina knyg- 
vedės pareigas. Ir patyliu
kais, be jokios savigyrikos, 
veda-rašo LDS organo 
“Tiesos” angliškąjį puslapį.

O iš kur ji? Ne šiaurys 
ją atpūtė iš Maine valstijos. 
Jaunametė mergaitė, savo 
tėvui našliui pagelbininkė

seselėms globoti, Ona jau 
buvo savo miesto kuopeles 
sekretorė ir spaudon apie 
jos veikla rašinėto ja. Tai 
dėl to ją ir iškvietė centran.

Nepadarytume k 1 a i dos 
šias jaunesniąsias nares į 
vadovybę išrinkę. Abi turi 
organizacijos paži n t į ir 
darbe patirtį, apdairios ir 
talentingos.

Būkime savo kuopos su
sirinkime ir balsuokime už 
Amelia ir Oną į LDS Cent
ro viršininkus.

Tikiu, kad ir visi kiti mū
sų kandidatai yra tinkami 
išrinkti, bet man rūpėjo kai 
ką pasakyti apie šias dvi, 
kurios iš visų kandidatų 
man geriausiai žinomos.

S. Sasna

Visy Tautų piknikas
New Yorko ir New Jer

sey organizacijas ir atski
rus asmenis kviečiame da
lyvauti Visų Tautų piknike 
camp Midvale, Wanaque, 
N. J., birželio 19 dieną.

Amerikinis Ateiviams 
Ginti Komitetas

New Yorkas. — Kas tai 
pavogė statulą “The Angel 
of Tours” iš Jewish Mu
seum

Naujoji miesto administ
racija su maioru Lindsay 
priešakyje galvojanti apie 
ivedimą mokesčio už važi
nėjimą per keturis mies
to tiltus — Brooklyn, Man
hattan. Williamsburg ir 
Oueensboro. Iki šiol per 
tuos tiltus važinėjimas bu
vo nemokamas. Pervažiavi
mo kaina būsianti 25 centai. 
Miestas, P'irdi, laimėtų de- 
sėtkus milijonu doleriu pa
jamų. Bet tai būtų didelis! 
smūgis automobilių savinin-: 
kams. Daugelis iu atsisaky
tu naudotis rjltais ir auto
mobilius paliktų namie.

Jeigu trys New Y o rk o 
didlapiai — Tribune, Jour- 
nal-American ir World-Te
legram — susivienytų, tai 
keli šimtai kval i f i k u o t ų 
dąrbininkų atsidurtų bedar
biu eilėse.

Kaip tik tuo reikalu da
bar eina karštos derybos 
tarp ivairių darbo unijų ir 
nauiai suorganizuotos kom
panijos. kuri, stivi e n y t u s 
laikraščius išleidinės. Uni
jos reikalauja, kad tiems 
darbininkams būtų gerai 
apmokėta. Rep.

New Yorkas. — Rusų pa
žangiečių s a v a i t r a štiš 
“Russky Golos” iki balan
džio 15 dienos aukomis su
kėlė $23,000.

Vis daugiau žmonių 
žūsta keliuose

Atėjo eilė automašinų 
gamyklų savininkams pasi
aiškinti, kodėl vis daugiau ir 
daugiau žmonių žūsta auto
mašinų avarijose? Suras
ta, kad jos negana saugios, 
negana geros, negana tvir
tos, kad laike avarijos ap
saugotų gyvybes. Tačiau, 
taip niekas ir nepaminėjo, 
kad jos daromos kaip šiau
dinė skrybėlė — tik vienam 
sezonui, o tai labai pelnin
ga išdirbę jams ir automa
šinų parduotuvėms.

Dėl nuolatinių auto avari
jų galima pridėti ir tai, kad 
jų yra per daug ant kelių. 
Nežiūrint, kad JAV keliai 
yra vieni iš geriausių, bet 
kada juose išsilieja 92,000,- 
000 automašinų, busų ir 
sunkvežimių, ir kada kiek
vienas ketvirtas vairuoto- 
tojas, kuris sėdi prie rato, 
vra abejotinos lyg s v a r o s 
žmogus (yra teigiama, kad 
JAV kiekvienas ketvirtas 
asmuo yra mažiau ar dau
giau nenormalus), tai gali
ma tikėtis visko.

Taip, apklausinėjan t au
tomašinų gamyklų atstovus, 
paaiškėjo, kad yra daug ką 
gerinti. O tai tikriausia, 
kad net reikėjo konferenci
jas vesti prie uždarų durų, 
slėptis nuo publikos; jei vis
kas būtų gerai, tai nereikė
tų slapstytis.

O visgi pasakyčiau, kad 
automašina kelyje pilnai 
pasiduoda vairuotojo valiai. 
Jei vairuotojas neišsilaikė 
kelyje ir nuriedėto į grio
vį, atsimušė i medi, apsivy
niojo apie telegrafo stulpą, 
tai ką galima čia kaltinti 
arba patarti ? Sakysime, 
laimė, kad tokie vairuoto
jai taip ir užbaigė. Bet yra 
atsitikimu, kad jie atsimuša 
į kita mašina, užmuša arba 
sužeidžia nekaltus žmones 
visam gvvenimui. Ne auto
mašina čia kalta, o tik vai-

Dar vienas didelis 
laimėjimas

Kita džiugi žinia pasiekė 
visus laisvės mylėtojus. 
Sveturgimiams Ginti Komi
tetas praneša, kad jis lai
mėjo kitą didelį mūšį. Jis 
sako, kad šiomis dienomis 
šalies Aukščiausiasis Teis
mas sutiko priimti ir ap
svarstyti Joseph Shermano 
reikalą.

Kaip žinia, šį įžymų vei
kėją yra bandoma depor
tuoti iš Amerikos. Nese
niai federalinis Apeliacijų 
Teismas užtvirtino žemes
nio teismo nuosprendį ir jau 
buvo manyta, kad jam rei
kės iš Amerikos išvažiuoti. 
Bet štai dabar visą reikalą 
į savo rankas paims ir ap
svarstys pats Aukščiausia
sis teismas. O tai reiškia, 
kad yra daug vilties depor
tavimą sulaikyti.

Žinoma, apeliacija į Aukš
čiausiąjį Teismą siejasi su 
didelėmis išlaidomis. Pa
prastai, sakoma, tokios ape
liacijos paruošimas ir pra- 
vedimas atsieina apie $10,- 
000. Bylos finansavimu rū
pinasi specialiai įkurtas 
Sherman Defense Commit
tee. Jis dabar kreipiasi į vi
suomenę ir prašo paramos. 
Netenka abejoti, kad plačio
ji visuomenė jo atsišaukimą 
išgirs. Rep.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
gegužės 2 d., “Laisvės" salėje, 7:30 
v. v. Nariai dalyvaukite, nes bus 
Centro Valdybos rinkimai ir delega
tų rinkimas i konvenciją. Po susi
rinkimo bus užkandžių. Valdyba

x (33-34)

ruotojas.
Esu matęs keletą auto

mašinų, susikūlusių vieno
je krūvoje, bet ir ten tik 
vieno vairuotojo kaltė, kad 
čia, va, pasisuko vairuoto
jas gal ne visai normalus.

Dzūkelis

vieton leisti du, atleidžiant 
nemaža darbininkų iš dar
bų. Bet laikraštininkai su
streikavo, ir dabar numaty
tų dvieju laikraščių leidi- , 
mas sulaikytas. Apie tai 
smulkiau bus sekamuose r 
“Laisvės” numeriuose.

Orlaivynas įsirengė • 
saugų centrų

Colorado Springs. — Nuo 
1957 metų čionai Jungtinių 
Valstijų ir Kanados karo 
orlaivynai turėjo požeminį 
centrą, iš kurio, karo atsiti
kime,’ komanduotų jėgas.

Pasirodė, kad jis nepa- 
kankamai saugus, tai po 
Cheyenne granito kalnu, už 
$142,400,000, 2,000 pėdų gi- 
lumoje, įsirengė naują cent- A 
rą, kuris saugus ir nuo ato- * 
miniu bombų. s

Balandžio 20 dieną JAV 
ir Kanados karo orlaivynų - 
viršininkai persikėlė į nau- £ 
ją, saugų centrą.

BANGOS IŠMETĖ 
BANGINI

New Yorkas. — Atlanto 
vandenyno bangos išmetė 
i kranta virš 15-kos pėdų 
ilgio, apie 3,000 svarų, ban
gini.

1845 metais į Long Island 
pakraščius buvo išmesta 
1,540 banginių.

HARLEM GYVENTOJAI * 
PRAŠO PAGALBOS

<

New Yorkas. —Harleme, . 
New Yorko skurdžiausioje v 
miesto dalyje, gyvena apie 
500,000 negrų. Gyventojai 
prašo miesto ir valstijos pa
galbos, kad būtų pastatyta 
geresnių gyvenimui namų.

f 
J* rAiiglij-Lieluvią Kalbą

ŽODYNAS
Išleistas 1961 metais Lietuvoje

Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar Čekius rašykite:

GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE 
102-02 Liberty Ave^ Ozona Park, N. 11417




