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KRISLAI
Be galo ir be ribų. 
Nelaimingas atsisveikinimas. 
K. susitikimas su Ch. 
Nubalsuotų nuo žemes. 
Jie irgi loja.
Svečiuose pas baltimoriečius. 
Mielasis poete!
Kur kreiptis?

— Rašo A. Bimba —
».1

♦ Praėjusį ketvirtadienį mano
pietus sugadino mūsų jaunasis 
prezidentas su savo pasiūly
mais Amerikai. Jo kalbos 
klausiausi per radiją. Kalbė
damas dažnai mikčiojo, kalbė
jo be ūpo, tartum kieno ver
čiamas.

Teisybę pasakius, tai prezi
dentas Kenedis nekalbėjo, bet 
dejavo, verkė ir pinigų pra
šė. Duokite ir duokite vis dau
giau ir daugiau dolerių vis 
tam pačiam baisiam tikslui: 
d i d e sniam apsiginklavimui. 
Nėra tokios karinės jėgos, 
kuriai jis nebūtų iš Kongreso 
reikalavęs daugiau pinigų!

Reikės, girdi, susiveržti dir
žus ir daugiau aukotis. Bet 
jis neabejojąs, kad Aferikos 
žmonės jo reikalavimus paten
kinsią.

O už tai visa tiems žmonėms 
prezidentas prižadėjo tik vie
ną dalyką, būtent: kada nors 
dar per šitą dešimtmetį jis 
pasiusiąs žmogų į Mėnulį ir 
nuo jo laimingai sugrąžinsiąs 

i ~ į Washingtona!

šita prezidento Kenedžio 
kalba buvo lyg ir.atsisveikini
mo kalba. Jis už dienos ki
tos išskrisiąs į Paryžių, Vie
ną ir Londoną. Paryžiuje su
sitiksiąs su prez i d e n t u De 
Gaulle, Londone su premjeru 
Makmilanu, o Vienoje su 
premjeru Chruščiovu.

Bet kaip tik dėl to šita pre
zidento prakalba Kongrese 
buvo nelaimingiausia prakal
ba. Jo reikalavimai naujų mil
žiniškų sumų pinigų ginklavi
muisi daug iškalbiau kalba ne
gu priesaikavimai apie troški
mus taikos ir ramybės. Jie 
parodo, kad prezidentas ke
liaus į tolimus kraštus ne tai
kos ir ramybės ieškoti, bet vi
siems parodyti, kad mes nė 
sapnuoti’ nesapnuojame apie 
nusiginklavimą.

Pats prezidentas puse lūpų 
tiesiai išsitarė, kad jis Vieno
je Chruščiovą susitikęs tik pa
žadės jam iš dabartinių mūsų 
pozicijų nesitraukti nė per 
Pirštą.

O tai bloga. Tai netar
nauja taikai!

* f Linkėdami mūsų prezidentui 
laimingos kelionės, mes karš
tai linkime jam bent jau Vie
noje nenumoti ranka į patį 
giliausią tiek Amerikos, tiek 
viso pasaulio liaudies troški
mą — troškimą išsaugoti tai
ką ir siekti visiško nusiginkla
vimo.

Mūsų pietinėse valstijose at
sivėrė tikra pekla. Įsiutę bal
tieji šovinistai ryžtasi teroru 
užkirsti kelią “Laisvės ke
liautojams.”

Bet jų pastangos bus vel
tui. > Pamatysite ! Rasinė dis
kriminacija ir segregacija 
prieš negrus turės pasitraukti 
iš kelio.

Juodosios spalvos žmonėms 
talkon stoja baltosios spalvos 
žmonės. “Laisvės keliautojai” 
susideda iš abiejų rasių žmo
nių. Jie yra šaukliai naujo 
rytojaus.

jĮf Kadangi Vakarai visose 
^tarptautinėse konferencijose 
(k ir komisijose sudaro rankų 

daugumą, tai visose jie rei-
(Tąsa 6-tam pusi.)

NATO stato vak. vokiečiams
naują didelį

I
Londonas. — NATO ko- 

mandieriai ir Vakarų vals
tybės nutarė, kad Vakarų 
Vokietija dar statytų aš
tuonis naujus karo laivus, 
kiekvieną po 6,000 tonų. 
Nors jie ir vadinami nai
kintuvais, bet tikrumoje, 
tai bus kruizeriai.

Tarybų Sąjunga, Lenki
ja, Vokiečių Demokratinė 
Respublika ir neutrališkos 
Suomija ir Švedija yra 
priešingos NATO karo lai
vynų įvedimui i Baltijos jū
rą. Todėl NATO vadovai 
nutarė Baltijos jūroje turė
ti didelį karo laivyną Vaka
rų Vokietijos vardu.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija jau suteikė desėt- 
kus karo laivų Vakarų Vo
kietijai ir naujų pastatė. 
Vakarų Vokietija dabar tu 
ri: 7 naikintuvus, 3 subma- 
rinus, 44 minų šlavikus, 338 
torpedinius laivus, 36 ap-

Nedarbas, negrai ir 
JAV prezidentas

Washingtonas. — AFL- 
CIO Tarybos vienatinis ne
gras iš keliolikos vicepre
zidentų A. Philip Randolph 
atsikreipė į Jungtinių Vals
tijų prezidentą K e n e dį 
nedarbo reikalais.

Jis nurodo, kad iš virš 
5,000,000 esamų bedarbių, 
1,200,000 yra negrai. Iš bal
tųjų darbininkų 8 procen
tai neturi darbo, o iš neg
rų net 20 procentų. Ran
dolph nurodo, kad tai yra

Areštavo dešimt 
fašistų vadų

New Orleans. — Prie te
atro, kuriame rodomas Di
mes “Exodus”, policija 
areštavo dešimt Amerikos 
nacių partijos vadų, jų tar
pe ir George Lincoln Rock- 
wellį.

Jie demonstravo naciu 
uniformose per rankovę 
persirišę svastikų ženklus 
ir nešiojo plakatus su užra
šais: “Amerika tik dėl bal
tųjų”, “Afrika - negrams”, 
“Išdavikus į gasinius pe
čius”.

Iš APSIGINKLAVIMO 
YRA DIDELI PELNAI
Washingtonas. — Atsto

vų Buto Apsiginklavimo 
reikalais Komitete raporta
vo kongresmanas F. E. He
bert, iš Louisianos, kad iš 
Thompson-Ramo Wooldrid
ge, Inc., yra pirkta karo 
lėktuvams dalių už $1,630,- 
876. Gi kongresmanas P. 
Hardy, iš Virginia, rapor
tavo, kad tokių pat dalių iš 
Westinghouse !EI1 ec trie 
Corp, pirko tik už $738,035. 
Skirtumas $847,841.

karo laivyną
I saugos laivus ir 30 kitokių 
: karinių laivų.

Naujų statosi: 12 moder- 
i niniu naikintuvu, kiekvie- | C C 7

i nas po 3,000 tonų įtalpos, 6 
j minininkus, 12 submarinų,7 C'

j 50 torpedinių ir minų šla- 
; vimo laivų ir 95 kitokius 
karinius laivus, jų tarpe 40 
greitų torpedinių laivų.

Anglija suteikė Vakarų 
Vokietijai 105 milimetrinių 
kanuolių, bendrai $56,000>- 
000 vertės, kurios yra rei
kalingos naikintuvų ap
ginklavimui. Jungtinės 
Valstijos suteiks kitokiu 
ginklų. Numatoma, kad 
Vakarų Vokietija statybai 
naujo karinio laivyno išleis 
apie $700,000,000.

Vakarų Vokietijos karo 
laivynas taikomas prieš 
Tarybų Sąjungos, Lenkijos 
ir Vokiečiu Demokratinės 
Respublikos apsigy n i m o 
priemones iš Baltijos jūros 
pusės.

rezultatai diskriminacijos. 
Net ir New Yorko mieste, 
kuriame daugiausia tole
ruojami negrai, ir tai iš 
829,000 negrų yra virš 80,- 
000 bedarbių, kas sudaro 
10 procentų.

Randolph sakė, kad bir
želio 9-10 dienomis, Salem 
metodistų bažnyčioje, New 
Yorke, yra šaukiamas neg
rų bedarbių suvažiavimas, 
kurio tikslas išdirbti pro
gramą kovai prieš negrų 
diskriminaciją.

Kapitalizmas laimi, - 
sako Johnsonas

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vicepreziden
tas Lyndon Johnsonas tik 
grįžęs iš Azijos pasakoja, 
kad “visur kapitalizmas 
laimi”.

Jis sako, kad jeigu tik 
Jungtinės Valstijos užten
kamai duos pinigų ir gink
lų, tai “komunistai bus nu
galėti”. Jis pataria, kad į 
pietrytų Aziją vyktų ir 
prezidentas Kenedis pasi
matyti su tenykščiais kapi
talizmo vadais.

Kai kurie koresponden
tai mano, kad Johnsonas 
gavo klaidingą supratimą, 
nes jis masių nematė, jų 
nusistatymo nežino, nes ta
rėsi tik su tokiais, kaip 
Čiang Kai-šekas.

Maskva. — N. Chruščio
vas, TSRS premjeras, jau 
išskrido į Čekoslovakiją. 
Jis ten pasitars pirm vyki
mo į Vieną susitikimui su 
Kenedžiu.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos daugiau 
siunčia ginklų ir militari- 
nių patarėjų į Vietnamą.

Apie naujus įvykius 
Kubos respublikoje

"Vakarai planuoja naują 
karą Laose,” sako kinai

Havana. — Raul Kastro, 
Kubos gynybos ministras, 
sakė, kad veiksmai iš Jung
tinių Valstijų karo laivyno 
bazės Guantanamo įlanko
je, Kuboje, sudaro taikai 
pavojų. Jau 259 kartus JAV 
karo lėktuvai iš tos bazės 
skraidė virš Kubos terito
rijos. Ir incidentų išvengta 
tik todėl, kad Kuba, siekda
ma taikos, nesiėmė prieš 
juos militarinių žygių.

Kubos prezidentas Dorti- 
cos Torrado sakė, kad visi 
mokiniai, kurie baigė vidu
rines mokyklas, gaus veltui 
mokslą universitetuose.

Brazilijoje lankosi Kubos 
užsienio ministro pagalbi
ninkas Carlos Olivares. Jis 
kalbėjosi su Brazilijos pre
zidentu Quadrosu ir kitais 
valdininkais. Jis sakė, kad 
Kuba nori gražaus sugyve
nimo su visomis šalimis ir 
ji nesikiša 'į kitų šalių vi
daus reikalus.

Kalbant apie įsigijimą 
ginklų, tai Olivares sakė, 
kad mažesnių ginklų patys 
kubiečiai pasigamina. Kas 
dėl didelių- ginklų, tai jis 
sakė, kad Kuba norėjo jų 
pirkti Jungtinėse Valstijo
se ir Anglijoje, bet negavo, 
tai perka ten, kur jų gau
na. “Tam leidimo mes netu
rime prašyti iš JAV, nes 
Kuba yra nepriklausoma 
valstybė”, sakė Olivares.

Prezidentas ragino prie 
didesnio apsiginklavimo

Washingtonas. —■ Ketvir
tadienį, gegužės 25 d., pre
zidentas Kenedis kalbėjo 
Kongrese tarptautiniais ir 
naminiais klausimais. Tai 
buvo jau antras Kenedžio 
asmeninis išstojimas Kon
grese.

Prezidentas beveik visą 
kalbą pašventė siūlydamas 
dar didesnį Jungtinių Vals- 
t i j ų apsiginklavimą, ir 
ginklavimą JAV sąjungi
ninkų. Tik pabaigoje savo 
kalbos priminė, kad jo ad
ministracija “sieks baigimo 
pasauly j e apsiginklavimo 
lenktynių”.

Kenedis siūlo tuojau pri
dėti prie jau paskirtų pini
gų dar $679,000,000 erdvių 
užkariavimui, kas per bu
simuosius penkeris metus 
sudarytų net $9,000,000,000 
išlaidų. Tatai “reikalinga”, 
kad pralenkus Tarybų Są
jungą ir “pirmiems pasie
kus Mėnulį”.

Prezidentas siūlė daryti 
perorganizavimą armijos ir 
marininkų dalinių, geriau 
apginkluoti modernini a i s 
ginklais, lavinti diversantų 
grupes, kurias vadino “par
tizanais”.

Jis siūlė dar pridėti prie 
militarinės ir ekonominės 
pagalbos JAV sąjunginin
kams užsienyje $535,000,- 
000, kas bendrai per metus 
sudarytų $4,535,000,000.

Ginkluotas Kubos priešas 
privertė prekybinį lėktuvą 
“C-46” nusileisti Miami, 
Floridoje. JAV jam sutei
kė politinę prieglaudą. La
kūnui ir jo pagalbininkui 
leido grįžti į Kubą. Bet 
lėktuvą laikinai sulaikė, 
nes kokia tai apgarsinimų 
kompanija sako, kad Kuba 
jai skolinga už garsinimus.

Jungtinėse Tautose, prieš 
Jungtinių Valstijų norą, 
nutarta suteikti Kubos 
žemdirbystei ir gyvulinin
kystei $3,000,000 pagalbos.

Iš Miami praneša, kad 
Kubos pabėgėliai nesusitai
ko po to, kai jų invazija ne
pavyko. Sako, kad pulkinin
ko Romano Barquino gru
pė atsimetė nuo Miro Car- 
donos šalininkų. Barquino 
grupė, sako, užsiims diver
sijomis Kuboje.

Fair Play for Cuba Com- 
I mittee, kurio centras yra 
New Yorke, pasisakė už 
aukų rinkimą nupirkimui 
buldozerių ir traktorių, ku
rie būtų apmainomi su Ku
ba už-invazijos narius. Ko
mitetas ragina savo narius 
ir simpatikus paremti aukų 
fondą.

George Meany, AFL-CIO 
prezidentas, ragino unijų 
narius remti fondą nupir
kimui buldozeriu ir trakto
rių, c

Prezidentas siūlė pridėti 
JAV informacijos agentū
rai (Information Agency) 
(U.S. Information Agency) 
$121,000,000, kad pagerinus 
informavimą, ypatingai iš 
Azijos ir Lotynų Amerikos.

Jis siūlė suteikti $130,- 
000,000 smulkių biznierių 
pagalbai, ir tik $75,000,000 
išleisti kovai prieš nedarbą.

“REIKĖS JAV DAUG 
PINIGŲ” — JOHNSON
Washingtonas. —Grįžo iš 

pietrytų Azijos JAV vice
prezidentas L. Johnson. Jis 
sako, kad išlaikymui ten 
kapitalizmo, tai reikės 
Jungtinėms Valstijoms 
daug išleisti pinigų. “Ko- 
nizmo pavojus didelis”, sa
ko viceprezidentas.

Seulas. — Pietų Korėjos 
“junta uždraudė įgabenimą 
papirosų iš Jungtinu Vals
tijų. Sako, kad labai baus 
korėjiečius, kurie bus su
gauti rūkant JAV papiro
sus. Per metus jų ten įga
bendavo $5,000,000 vertės.

“NEBUS SUSITARIMO”
Washingotnas. — Po to. 

kai prezidentas pasi ū 1 ė 
Kongresui dar daugiau 
JAV ginkluotis, tai dauge
lis militarinių apžvalginin
kų ir korespondentų mano, 
kad nebus susitarimo nusi
ginklavimui.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad Vakarai, 
o ypatingai Jungtinių Vals
tijų militaristai, planuoja 
panaujinti karą Laose. Sa
koma, kad Bouno Oumo mi- 
litarines jėgas tvirtina iš 
Pietų Vietnamo ir Thailan- 
do, — ginkluoja jas, aprū
pina karininkais, ir planuo
ja užpulti Laoso Liaudies 
armiją, o už prasidėjusius 
mūšius kaičia versti ant 
liaudiečių.

Geneva. —Maršalas Chen 
Yi, Kinijos užsienio minis
tras, konferencijoje Laoso 
reikalais sakė, kad Jungti
nių Valstijų politika buvo 
ir yra Laoso valstybę pa
versti i savo koloniją ir mi- 
litarinę bazę pietrytų Azi
joje. Jis sakė, kad todėl 
JAV valstybės sekretorius 
Ruskas taip ilgai priešino
si konferencijos atidary
mui, o dabar vis kalba, būk

Plečiasi kova mž 
negrų teises

Montgomery, Ala.— Ala- 
bamos policija areštavo bu- 
so Laisvės keliautojus, ku
riuos sudarė bendrai neg
rai ir baltieji. Tarpe areš
tuotų yra trys kunigai, jų 
tarpe William Coffin ir 
Gaylord Noyce iš Yale uni
versiteto, profesoriai Dr. J. 
Maguire ir D. Swift išWes- 
leyano universiteto ir keli 
kiti žymūs žmonės.

Negrų demonstracijos ir 
reikalavimai įvyko Roa-i

P. Korėjoje vyksta 
susiderėjimas

Seulas. — Fašistiniai mi
litaristai jau taikosi su nu
verstąją Korėjos valdžia. 
Jie paleido iš kalėjimo bu
vusį premjerą John Chan- 
gą, ir dar penkis jo minist
rus.

Susitaikymo reikalai! j a 
Jungtinės Valstijos, kurios 
teikia Pietų Korėjai milita
rinės ir ekonominės pagal
bos. Nuo 11945 metų jai su
teikė $1,600,000,000 vertės 
įvairios pagalbos.

Washingtonas. — Milita- 
ristų perversmas Pietų Ko
rėjoje buvo didelis netikė
tumas JAV valdininkams. 
Sako, kad už tai kaltas 
“užsienio žvalgybos apsi
leidimas”.

Chicago. —J. E. Lemmo- 
nas skundžiasi, kad policija 
neapsaugo jo namų nuo 
vandalų. Jie jau kelis kar
tus buvo įsigavę į vidų ir 
padarė daug nuostolių.

Kabulas, Afganistanas.— 
Pasienyje Pakistano kariai 
atidengė ugnį ir nušovė du 
Afganistano karius, o 6 
sužeidė.

“Laoso liaudies armija tę
sia karą”.

Korespondentai praneša, 
kad konferencijoje pasi
reiškė didelis skirtumas rei
kalavime Laoso neutrališ- 
kumo. Laoso Liaudies ar
mijos ir socialistinių vals
tybių delegatai spranta, 
kad tik tada Laose bus už- 

: tikrintas neutrališkumas, 
kada iš jo bus ištraukta už
sienio militaristai ir pir- 

' moję vietoje apie 500 Jung- 
I tinių Valstijų karininkų ir 
karinių patarėjų.

Jungtinių Valstijų dele
gacija argumentuoja, kad 
Laose reikalinga palikti už
sienio jėgų, kad “apsaugo
jus Laosą nuo komunistų 
veržimosi iš kaimyniškų 
valstybių”.

Geneva. — Vakarai per
traukė konferenciją Laoso 
reikalais.

nokė, Va.; Lagrange, Ga.; 
Birmingham, Ala.; Jack- 
son, Miss, ir eilėje kitų 
miestų ir miestelių.

Visur negrų pasirodymą 
puolė baltieji. Roanoke 28 
negrus sužeidė ir apie 16 
areštavo. Lagrange areš
tavo 12 negrų už tai, kad 
jie baltųjų valgykloje pra
šė maisto patarnavimo ir 
tik užstačius po $1,000 kau
cijos juos paleido iki teis
mo.

Brangsta JAV žmonių 
pragyvenimas

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas pa
skelbė, kad mūsų šalies 
žmonių pragyvenimo reik
menys žymiai pabrango. 
Ką prieš 10 metų buvo ga
lima nupirkti už dolerį, tai 
dabar jau reikia mokėti 
nuo $1.30 iki $1.60.

Valgis pabrango 22 pro
centais, butai — 32 proc., 
transportacija — 48 proc., 
medicina — 60 proc., kito
kį reikmenys nuo 28 iki 33 
procentų.

APSIVEDĖ JORDANIJOS 
KARALIUS HUSSEINAS
Ammanas. — Apsivedė 

Jordanijos karalius Hussei- 
nas su A. A. Gardineriute, 
anglų generolo dukra. Ka
ralius yra 25 metų amžiaus, 
o jo jaunoji — 20. Tai jo 
jau antros vedybos, su pir
mąją žmona jis atsiskyręs.

Miami. — Komisija pa
ruošus planus apsimainy- 
mui intervencijos belaisvių 
ant traktorių jau išskrido 
atgal į Kubą.

Washingtonas. — JAV 
prezidentui John Kenedžiui 
sukako 44 metai amžiaus. ./
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Birželio 2 ir 3 dienomis
DABAR JAU TIKRAI NUSTATYTA, kad prezi- 

dentas J. Kenedis ir N. Chruščiovas susitiks pasitari
mams birželio 2 ir 3 dienomis Vienoje.

Pirmąją dieną jiedu tarsis JAV ambasados rutino
se, o antrąją—TSRS ambasados.

Į Vieną Kenedis vyks iš Paryžiaus, tuojau po to, 
kai pasitars su prez. De Gaulle. Kai kurie spėja, kad 
dėlto esą De Gaulle bus labai nepasitenkinęs; jam atro- 
dysią, kad prezidentas Kenedis jį mažai vertina, jeigu 
iš jo su Kenedžiu pasitarimų, pastarasis tuojau vyks 
tartis su Chruščiovu. Mes nežinome, kokios bus De 
Gaulle nuotaikos, ir tai nėra svarbiausia.

Mums svarbu, kad prezidentas Kenedis tarsis su 
Chruščiovu. Susitiks dviejų tvirčiausių pasaulyje vals
tybių vadovai, ir jie apsikeis žodžiu, pasidalins minti
mis dėl visos eilės pasaulinių problemų, liečiančių tai
kų sambūvį.

Mes visuomet stovėjome už pasaulio valstybių va
dovu pasitarimus,—už dažnus pasitarimus. Ligi šiol jie 
nešė naudos. Atsimename, kokios didžiulės naudos at
nešė viršūnių pasitarimai Ženevoje, kur tuomet JAV 
atstovavo Eisenhoweris.

Tiesa, buvo ir išimčių. Praėjusių metų gegužės mė
nesį Paryžiaus viršūnių konferencija ' nenusisekė. Tai 
atsitiko tuojau po to, kai JAV paleido virš Tarybų Są
jungos šnipišką lėktuvą (U-2), kuris ten buvo nušautas 
gegužės 1 d. Tuomet prezidentas Eisenhoweris pareiškė, 
kad jis imąs atsakomybę už tokio lėktuvo paleidimą. 
Jeigu taip, tai N. Chruščiovas reikalavo, kad Eisenho
weris atsiprašytų Tarybų Sąjungos už tokį “žygį”. Ei
senhoweris nedrįso atsiprašyti, na, tai ir Paryžiaus 
konferencija iširo.

Nežiūrint šen ir ten neramumų, nežiūrint visokių 
nesusipratimų, iškilusių dėl Kubos, dėl Laoso, dėl Kon
gu, visa aplinka, atmosfera šiandien pasitarimams yra 
palankesnė, negu buvo prieš metus. Kenedis—jaunas 

' vyras, naujas prezidentas, tai gal būt daugelį dalykų jis 
‘ suprasgeriau kurių Eisenhoweris nesuprato ai' nenore- 

jo suprasti.
... Kaip ten bebūtų, tikėkime, kad N. Chruščiovo pasi

tarimai su prezidentu Kenedžiu pasaulinei taikai, jos 
išlaikymui suteiks nemaža naudos. To mes trokštame, to 
trokšta visa žmonija.

GERAI PASIELGĖ!
Niujorko Metropolitan 

operos direktorius Rudolf 
Bing, aną dieną Detroite 
pasakė laikrąštinįnk a m s , 
kad ateityje jo vadovauja
ma įstaiga nestatys operų 
pietinėse vals t i j o s e ten, 
kur publika yra segreguota, 
kur salėse negrai yra at
skirti nuo baltųjų.

Kaip žinia, Metropolitan 
operos artistai pavasarį 
gastroliuoja po įvairius 
JAV miestus, statydami 
operas. Ligi šiol pietinių 
valstijų miestuose jie vai
dindavo operas salėse, kur 
publika buvo segreguota.

Kova už negrų teises, ma
tyt, paveikė ir šios operos 
vadovus.

Memorial Day
GEGUŽĖS 30 DIENA — tautinė šventė, Memorial 

Day—diena, kurią JAV žmonės pagerbia savo sūnus, 
žuvusius karuose, taipgi savo artimuosius, išsiskyru
sius iš gyvųjų tarpo.

Gerbdami savuosius, gerbdami tuos, kurie mirė, ko
vodami dėl Amerikos žmonių laisvės, visuomet turėki
me galvoje, kad reikia darbuotis, reikia nuolat veikti, 
kad nebūtų karo, kad pasaulyje viešpatautų taika.
7‘ Reikalaukime, kad niekad nebūtų bandomi atomi

niai ir hidrogeniniai ginklai, kad pats ginklavimasis bū
tų sumažintas arba visiškai sulaikytas.

Tik pagalvokime: jeigu visi tie šimtai bilijonų do
lerių, kuriuos kas metai pasaulis išleidžia ginklavimui
si, būtų sunaudoti darbo žmonių būviui pagerinti! Ko
kią tuomet pasaulyje būtų pakaita, koks gražesnis, mie
lesnis būtų gyvenimas!..

” Ar tai galima pasiekti? žinoma! Ir tai bus pasiek
ta,, jei tik viso pasaulio taikos trokštantieji nuolat bu
dės, stovės taikos išlaikymo sargyboje.
; - Kova už taikos išlaikymą—brangiausias ir grąžiau- 

slūs įnirusiems pagerbimas!

Prasiradimas sporte
VIS DAUGIAU IR DAUGIAU kolegijų krepšinio 

‘(basketball) žaidėjų suimami ir kaltinami sukčiavime: 
jie daro sąmokslus su gembleriais, kad ta ar kita rink
tinė pralaimėtų ar išlaimėtų, ir už tai gembleriai jiems 
cjųoda stambius piniginius kyšius.
.... Vadinasi, amerikinis sportas naudojamas ne svei

kais lenktyniavimui, o gembleriams, visokiems “betin- 
tejąrns,” kad jie ant sportininkų padarytų daug biznio.

panašūs dalykai iškylą kas metai, bet šiemet jų at
rodo daugiau negu buvo praeityje. Visa tai gadina jau
nimą, žemina žmonių akyse patį sportą, nuodija visą 
visuomenę.

Visa tai, beje, rodo, kaip suniekinamas mūsų gyve
nimas- Kas tai daro? Doleris, biznis! Pas mus, mat, ne
klausiama, iš kur tu gavai pinigus—uždirbai tu juos ar 
suktais keliais gavai? Jei tik tu turtingas, tai jau ir 
garbingas.

. • Tai bloga, labai bloga!

SKIRTUMAS KAIP 
DIENA NUO NAKTIES

Čikagos menševikų laik
raštis, rašydamas apie tai, 
kad Kubos vadovas Kastro 
pasiūlė JAV, kad, jei norite 
pasiimti daugiau kaip 1,- 
200 karo belaisvių, kurie 
veržėsi į Kubą, tai duokite 
už juos mums 500 buldoze
rių, primena:

Laikraščiai atsiminė, kad 
prieš 20 ar daugiau metų pa
našų biznį norėjo padaryti 
Hitleris, siūlydamas Vakarams 
išpirkti Vokietijos žydus...

Tarp Kastro ir budelio 
Hitlerio siūlymų nėra jokio 
panašumo —■ tai skirtumas, 
kaip diena nuo nakties. 
Hitleris žydus žudė masiš
kai: Hitlerio leitenantai 
siūlė kai kuriems žydams: 
jei duosite mums tam tikrą 
skaičių motorinių sunkveži
mių, tai mes nežudysime 
tam tikro skaičiaus, žydų, 
mes jiems < leisime. .išvykt; 
užsienin, o jei, ne-^-tąi mes. 
juos ųužudysime..., .

Kas kita yra reikalai su 
Kuba: tie belaisviai, ku
riuos Kastro valdžia suėmė, 
kai jie įsiveržė į Kubą, mo- 
damiesi žudyti žmones, at- 
steigti fašistų valdžią, buvo 
pasiųsti su JAV valdžios 
žinia; juos mūsų šalies val
džia finansavo, apginklavo, 
visaip rėmė. Įsiveržę į Ku
bą, jie padarė baisių kraš
tui nuostolių. Kas juos pa
dengs?

Kastro vyriausybė pasa
kė: jei norite savo “laisvin- 
tojus” atsiimti atgal, duo
kite 500 buldozerių, tai mes 
juos jums grąžinsime; tie 
buldozeriai padengs nors 
dalį tų nuostolių, kuriuos 
jūs mums padarėte. O jei 
nenorite duoti 500 buldoze^ 
rių, tai mes tuos belaisvius 
pristat y s i m e prie fizinių 
darbų, ir lai jie atidirba už 
nuostolius.

Tokie dalykai! Čia nie
kur nėra “panašaus biznio,” 
kokį bando nupiešti kapita
listinė spauda, kuriai men
ševikai mielai pritaria.

DU DIDŽIULIAI “Laisvės” naudai piknikai ruo- 
j šlami: Baltimorėje—birželio 11 d., Mass, valstijoje— 

liepos 2 dieną, i j in . į i| i; ■ ............ m,, n į ni.|Į;.W^»wl.^.r.

2 p.,’Laisvė (Liberty)— Antr., gegužės (May) 30, 1961

TARYBINIŲ 
ARCHITEkTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Neseniai Maskvoje, di
džiuosiuose* Kremliaus rū
muose, įvyko visasąjunginis 
architektų s u v a ž iavimas, 
kuriame, aišku, dalyvavo ir 
Lietuvos architektai. Tary
bų Sąjungos K. o m u n is tų 
partijos CK pasiuntė suva
žiavimui sveikinimą. SveL 
kinime randame tokiu bū-' 
dingų pasakymų apie vyks
tamą TSRS statybą:

Tarybinė liaudis, vykdyda
ma septynmečio planą šalies 
liaudies ūkiui vystyti, milžk- 
niškų mastų išvystė statybos 
darbus. Dar niekuomet Tary
bų žemėje nebuvo statoma to
kiais sparčiais tempais, tokiu 
užmoju ir taip plačiai naudo

jant industrinius m e t o d us, 
kaip mūsų dienomis.

Vien tik per pirmuosius dve
jus septynmečio metus stojo 
rikiuoten daugiau kaip du 
tūkstančiai stambių pramonės 
ir transporto įmonių, miestuo
se ir darbininkų gyvenvietėse 
pastatyta 4 milijonai 600 tūks
tančių butų, kurių bendras 
plotas užima daugiau kaip 
165 milijonus kvadratinių me
trų.

šie laimėjimai džiugina ta
rybinius žmones. Bet prieš
akyje dar atsakingesni užda
viniai. Per septynmetį mes 
turime paleisti daugiau kaip 
7 tūkstančius stambių pramo
nės įmonių, pastatyti 15 mili
jonų butų, įvykdyti didžiulės 
apimties statybą kaime.

EICHMANAS IR 
EICHMANUKAI

Lietuvos žinių agentūra 
Elta paduoda tokių duome
nu iš budelio A. Eichmano 
teismo proceso, vykstančio 
Jeruzalėje:

Eichmano procese toliau ap
klausinėjami kaltinimo liudi
ninkai. Liudininkas Musma- 
uas — vienas Niurnbergo pro
ceso .teisėjų, atstovavęs Jung
tinėms Valstijoms, —. pateikė 
fašistinių vadeivų Geringo, 
Ribentropo, Franko ir Kalten- 
brunerio parodymus, demas
kuojančius Eichmano nusikal
timus žmonijai.

Apie baisius nacistų nusikal
timus papasakojo vokiečių 
dvasininkas Henrichas Gimbe
ris, kurį nacistai buvo uždarę 
į vieną mirties stovyklą už 
pagalbą žydams. Gruberis pa
pasakojo apie “medicininius 
bandymus,“ kai iš žmogaus 
buvo pumpuojamas oras per 
ausis ir nosį, ir jis mirdavo 
nuo baisių kąnčių.

Į teisėjo klausimą, ar jis pa
žįsta vokiečių, kurie fašizmo 
laikais padėjo žydams, Grube
ris. atsakė teigiamai, tačiau at
sisakė pasakyti šių asmenų, 
kurie dabar gyvena Vakarų 
Vokietijoje, pavardes. Pasak 
jo, įšiūo metu Vokietijos fe
deratyvinėje Respublikoje pla
čiai paplitęs antišėhiitizmas, ir 
šie žmogės gali žiauriai nu
kentėti už pagalbą, suteiktą 
žydams nacizmo laikais. “Aš 
galiu rizikuoti tik pats,“ — pa
reiškė jis.

Izraelio visuomenė su ne
mažėjančia jėga kovoja už 
tai, kad procesas būtų išplės
tas. Izraeliečiai pasipiktino 
Adenauerio mėginimu patei
sinti Globkę, Jie mano, jog 
nepakanka vien tik paminėti 
procese nusikaltėlio Globkės 
vardą, jie reikalauja visiškai 
demaskuoti Eichmano bendri
ninkus ir juos nuteisti.

“Kol į teisiamųjų suolą ne- 
atsisės Globkė ir kiti Eichma
no bendrininkai, mes negali
me būti ramūs, — pareiškia 
laikraštis “Al Hamišmar.“ — 
Reikia iki galo sunaikinti na
cistinę hidrą. Kova vyks to
liau.“

Bijodama ignoruoti viešąją 
nuomonę, prokuratūra perda
vė teismui dokumentus, ku
riuose figūruoja trys buvę na
cistai, į v yvk d ę nusikaltimus 
žmonijai ir dabar laisvai gy
venantieji Vakarų Vokietijoje, 
štai šie nusikaltėliai: SS ober- 
grupenfiureris Hansas Jutner 
ris, Himlerio kanceliarijos 
vedėjas ir jo asmeninis adju
tantas : S S štandartfiureris 
Kurtas Bekeris, kuris vedę de
rybas dėl žydų iškeitimo į .au
tomašinas, dabar turtingas ko
mersantas B r e m e n e ; ober 
šturmfiureris Horstas Herlis, 
nacįstų ambąsados Pudapešte 
žydų skyriaus vedėjas.

GINTARO DIRBINIAI
— Į AUSTRALIJĄ

Klaipėdos “Dailės” kom
binato gintaro meistrai iš
siuntė savo gajniiiįųs į Aus- 
trajiją, kur jįę bus ekspo
nuojami tarptautinėje mu
gėje Sįdnėjąus mjeste.

Kombinątę paga minti 
gintaro papuošalai bus eks
ponuojami Poznanėje įvyk
siančioje uiugėje. Lietuvos 
gintaro meistrų produkcija 
jau buvo ęksponuojąina 27 
tarptautinėse parodose ir 
mugėse ir vislun susilaukė 
didelio Įvertinimo.

Kaunas. — Gimtųjų Ši
monių apylinkės, senelės 
portretas, aštrus politiniai 
plakatai kaip, “Netikėkit 
ponų melui apie taiką, jie 
ruošia karą prieš SSSR ir 
kt., ...paskutinis laiškas, ra
šytas 1944 metų gegužės 21 
dieną. Tai vis pirmojo Kau
no Istorinio revoliucinio 
muziejaus direktoriaus ko
munisto Broniaus Žėkonio, 
žuvusio IX forte, 50-ųjų gi
mimo metinių proga su
rengtos apžvalginės paro
dos eksponatai. Štai, žiūrė
kit, — tyras jauno komu
nisto žvilgsnis ir jo bei 
bendražygių rankomis iš
leisti “Šluotos” numeriai, 
plakatai, raginantieji nusi
kratyti kapitalistų jungą. 
Štai nupieštas “tautos šu
las” Antanas Smetona. Jis 
valdo žemdirbių Lietuvą 
pblicininko ir bažnyčios pa
dedamas, jausdamas, kad 
kiekvienu kritišku momen
tu jam ranką išties hitleri
nė Vokietija. Šiame rotato
riumi išspausdintame pieši
nyje “Kraugerio smetonė- 
lės karalystėje” dailininkas 
parodė darbo žmonėms tik
rąjį, nenumaldomos kovos 
prieš išnaudotojus kelią.

Susirinkusiųjų mintis nu
traukia dabartinio Istori
nio muziejaus direktoriaus 
J. Apuoko - Maksimavir 
čiaus balsas. Atidaręs pa
rodą direktorius žodį sutei
kia B. Žėkonio, bendražy

giui dailininkui B. Motuzai.
B. Motuzą susirinku

siems papasakojo apie sun
kų savo draugo gyvenimo 
kelią, apie jo, komunisto - 
revoliucionieriaus, veik 1 ą 
pogrindyje. B. Žėkonio 
ginklas buvo ne tik pieštu
kas, teptukas, bet ir plunks
na. Jo žodis būdavo aštrus, 
tvirtas, principingas, nie
kad neatleidžiantis darbo 
žmonių priešui.

1940 m. dailininkas B. Že
konis įsijungė į aktyvų vi
suomeninį darbą. Jis paski
riamas Istorinio revoliuci
nio muziejaus dirktoriumi. 
Tačiau, nespėjus kaip rei
kiant sutvarkyti ekspozici
jų Leningrado ir Maskvos 
muziejų pavyzdžiu ir su
rengus vos vieną parodą, 
Kauną užnlūdo vokiškieji 
fašistai, baltaraiščiai akty
viai ieškojo kovotojo už 
darbo žmonių laisvę. Po 
trijų mėnesių lietuviškieji 
nacionalistai suėmė daili
ninką, besiruoši anti iš- 
skleisti sparnus pogrindi
nei kovai prieš vokiškuo
sius fašistus.

Parodos atidarymo sve
čias — B. Motuzą -—pap- 
sakojo susirinkusiems ir 
apie paskutines B. Žėkonio 
valandas, apie išlikusį pas
kutinį jo laišką iš sunkiųjų 
darbų kalėjimo 111-tos ka
meros.

M. Macijauskiene

Šv. Filomena už tvoros
HAWLEY, Pa., netoli

mam nuo Scrantono mies
telyje, jau daug metų kaip 
rymiškieji krikščionys turi 
pasistatę dievnamį,; užvar- 
diję šv. Filomenos vardu, 
josios pagarbai. Ir taip šios 
apylinkės- rymiškieji mel- 
džionys per ilgus metus dė
jo aukas, žinoma, doleriais, 
meldėsi prie savo patron- 
kos ir prašė jos užtarimo 
pas poną dievą, tą pasakiš
kąjį pasaulio sutvėrėją, Ir 
taip per ilgą laiką viskas 
atrodė tvarkoje. Bet, štai, 
prieš kelias savaites vieti
nis rymiškasis vyskupas 
gauna nuo popiežiaus Jono 
XXIII pranešimą, kad 
Hawley, Pa., miestelyje, 
jojo vyskupijoje, šv. Filo
menos bažnyčia neteko sa
vo šventosios patronės, nes 
ji tapo išbraukta iš šventų
jų sąrašo. Kitaip sakant, 
garbinta per ilgus laikus 
minėta šventoji atsidūrė už 
tvoros. Bet kaip dabar su 
tomis maldomis, per ilgus 
metus siųstomis jos vardu 
pas poną di*e<ą? Ar ir tos 
maldos turi eiti už tvoros?

Dabar turėtų kilti klausi
mas pas kiekvieną tikintįjį: 
kaip ir iš kur gi toji šven
toji buvo atsiradusi ir per 
pusantro šimto metų buvo 
garbinama, o dabar suras
ta, kad tokios visai nebuvo, 
net niekad negyveno? Ir 
tik dabar pasirodo, ką ir 
pati Romos hierarchija prL 
pažįsta, kad minėtoji Filo
mena buvo tik iš pasakų 
sukurta nuo antro šimtme
čio mūsų eros, Kad įvairios 
pasakos plito per daug 
šimtmečių Italijoj ir Pran
cūzijoj, kad minėtoji mer
gelė, begindama savo nekaL 
tybę, buvo nužudytą: buvo 
nukirsta jai galva, o kūnas 
įmestas į Tibro upę, kuris 
vėliau tapo surastas ir nuo 
to prasidėjo įvairiausios pa
sakos apie jos nekaltybę ir 
didvyrystę, kad net ir ste
buklus pradėjo daryti. Bet 
štai Jonas XXIII paskelbė, 
kąd jokiuose bažnytiniuose 
ų ž r a š u ose nesurandama, 
kad. ji net būtų gyvenusi,

Iš Lietuvos
trumpai

• Vakarą tema “Tikėti 
ar ne?” surengė Telšių ra- / 
jono ateistų namai, rajoni
nė biblioteka ir “Komuniz
mo aušros” laikraščio re
dakcija. Jame dalyvavo 
apie 600 telšiečių.

• Ekonominė konferenci
ja linininkystės v y s t y m o 
klausimais įvyko Jiezne. 
Pranešimus padarė Žemdir
bystės instituto Vokės fili
alo moksliniai bendradar
biai P. K a d z i auskas, R. 
Laurinavičius, L i a u d i e s 
ūkio tarybos Lengvosios 
pramonės valdybos pirmi
nio linų apdirbimo skyriaus 
vyriausiasis inžinierius M. 
Kriaužlys ir kiti.

® Apie 400 Lentvario 
“Kaitros” sanitarijos-tech
nikos dirbinių gam y k 1 o s 
darbininkų ir tarnautojų 
mokosi. Daugiau kaip 200 
žmonių kelia savo bendrojo 
išsilavinimo lygį.

• Nauji kultūros namai 
pastatyti Joniškėlyje. Dvi
aukščiame pastate įrengta 
450 vietų žiūrovų salė, kam
bariai ratelių darbui, patal
pos bibliotekai ir skaityklai.

• Jaunųjų ateistų klubą 
įsteigė Šiaulių Felikso Že
maičio vardo vidurinės mo
kyklos pionierių draugove.

• Gamtos apsaugos drau
gija įsteigta Panevėžyje. 
Išrinkta draugijos valdyba, 
nubrėžtos darbo gairės.

• • •
• Nauja vaistinė pasta

tyta Akmenėje. Ji aprūpin
ėta naujausiais įrengimais.

• Ukrainiečių dramatur
go V. Minko komediją “Ne
minint pavardžių” pastatė 
Zarasų kultūros namų sa- 
viveiklininkai.

• Daugiau kaip 2,700 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto gavo šiemet A- 
lytaus miesto darbo žmonės. 
Pertvarkę savo brigadas i 
kompleksines, statybininkai 
pirma laiko atidavė naudo
ti naujus namus Vilniaus 
M. Margytės, ir Ražansko 
gatvėse.

NAUJA SPAUSTUVĖ

Šiais metais naujose erd
viose patalpose Spaudos dieną 
sutiko Lietuvos Kompartijos 
Centro Komiteto laikraščių ir 
žurnalų leidyklos spaustuvės 
darbininkai. Nauja spaustuvė 
stojo rikiuotėm Didžiuliame 
keturių austų pastate astuonių 
tūkstančių kvadratinių metrų 
plote sumontuoti naujausi 
įrengimai iškiliajai ir gilia
jai spaudai. Spaustuvėje bus 
leidžiami periodiniai leidiniai. 
Be respublikinių laikraščių čia 
bus spausdinami ir žurnalai, A 
kurie anksčiau buvo leidžiami 
Kauno spaustuvėje. Spaustu
vės galingumas—210 milijonų^ 
egzempliorių laikraščių ir 10 
milijonų žurnalų per metus.

Lietuvos poligrafijos pramo
nė šį septynmetį padidins sa
vo galingumą daugiau kaip 
pusantro karto. Šiems tikslams 
išskirta beveik trys milijonai 
rublių.

Vienok, prieš pusantro šim
to metų, pasiremiant tomis 
pasakomis, ji buvo paskelb
ta šventąja ir garbinama 
kaipo tokia.

Dabar kyla' klausimas: 
kiek tos, niekad'nebuvusios 
šventosios vardu buvo pa
sakyta griaudžių pamokslų; 
kiek iš lengvatikių buvo iš
melžta aukų į kunigijos ki
šenę? Ir tik dabarVatikano 
galva apsižiūrėjo, susimis- 
lijo tą šventąją išbraukti iš 
šventųjų sąrašo. Per pus
antro šimto metų ji buvo 
garbinama taip, kad viena
me Napolio mieste, Italijo
je, kas dešimta moteriškė 
nešiojo tos šventosios var
dą, o dabar viskas turi eiti 
už tvoros.

Kažin, ar daug atsiras 
tarpe tikinčiųjų, kurie pa
tys sau statys klausimą: o 
kaip su visais kitais šven
taisiais? Argi ne visi jie 
lygiai taip išgalvoti apgau
dinėjimui tikinčiųjų? Argi 
yra kur ten koks pomirti
nis gyvenimas; ar turi tam 
įrodymų kas? Jei nors vie
nas iš dešimties tikinčiųjų 
pasistatytų sau tokius klau
simus ir pabandytų su 
moksliškais parodymais iš
siaiškinti, tai tiki n č i ų j ų 
aveliu dikčiai sumažėtu.

Taip atsitiko su šv. Filo
mena, o kaip su šv. Jur
giu? Juk ir .jis jau paso
dintas ąnt tvoros, neišveng- 
tinai ir tas šventasis atsi
durs už tvoros. O jei tikin
tieji tik imtų blaivai pro
tauti, tai ir visi šventieji 
atsidurtų už tvoros.

Z. Vienužis

NUOTRAUKOJE: bendras 
spaustuvės vaizdas.

Kolūkio viešbutis
ANYKŠČIAI. — “Lenino 

keliu” kolūkyje pastatytas 
20 vietų viešbutis. Jis ap
rūpintas radijo aparatu, 
knygomis, naujausiais laik
raščiais ir žurnalais. Vei
kia valgykla. Nakvynės kol
ūkiečiams nemokama. Iš 
kitur atvykę piliečiai turi 
atsilyginti kolūkiui tik po 
10 kapeikų už parą.

f



Kas finansuoja ir vadovauja 
turčių propagandai

Mūsų šalyje po priedanga vien pašto ženkleliams išlei- 
demokratijos veikia reak-Aižia $5,000. 
cingiausi elementai, kurie 
remia Čiang Kai-šeką, Is
panijos ir Portugalijos fa
šistus, turi suorganizavę 
visokias “krusadas,” “Ra
dio Free Europe” ir kito
kius antidarbini ūkiškos 
veiklos centrus.

Gegužės 18 d. C. Phillips 
aprašė “The N e w Y o r k 
Timese” vieną tokį centrą, 
kuris randasi Cearcv, Ar- 
kanso valstijoje, vadovauja
mas Dr. G. S. Bensono, ir 
skleidžia antikomunistinę, 
antidarbinin kišką propa
gandą po skraiste “Nation
al Education Program.”

Dr. Bensonas per 11 metų 
ėjo misionieriaus pareigas 
Kinijoje, o kada ten liaudis 
laimėjo, tai parvyko į mūsų 
šalį ir ėmėsi šios “apšvie- 
tos.” Hardin so kolegija su
teikė jam gražias patalpas, 
o mūsų šalies turčiai pasi
rūpino jo “švietimą” finan
suoti. Pirmiausia Alfred P. 
Sloan, General Motors Corp, 
prezidentas, suteikė auką

Šią korporaciją 
turčiai, taip, 
propagandos 
jau siekia

propaagndos

$300,000.
pasekė ir kiti 
kad dabar šio 
centro turtas 
$6.000,000.

Jie gamina
cirkuliarus, kurių virš 3,- 
0 0 0 išsiuntinėja laikraš
čiams ir virš 1,000 cirkulia
rų stambioms biznio įstai
goms. Kiekvieną savaitę

Propagandos centras ga
mina ir filmus, kurie rodo
mi televizijoje ir siuntinėja
mi organizacijoms . Filmus 
parduoda pigiai, ne bran
giau $125 už filmą, o už 
parodymą ima tik $5. Fil
mas ‘'Communism on the 
Map” jau buvo rodomas 10- 
čiai milijonų žmonių. Apie 
jį Norman Thomas pareiš
kė: “Filmas yra žmonių 
klaidinimui, jis sufabrikuo
tas ir niekas kitas negali 
būti toliau nuo tiesos, kaip 
jis.”

šis propagandos centras 
puola ne vien komunistus, 
bet socialistus ir darvinis
tus, bendrai — kas i 
moksliška ir liaudiška. Jie 
priešingi buvo Kongreso 
nutarimui minimumo algos 
po $1.25 į valandą. Jie yra 
priešingi bet kokioms Jung
tinių Valstijų vyriausybės 
deryboms ir sutartims su 
komunistinėmis ir liaudiš
komis šalimis.

Propagandos centras turi 
apie 1,000 žmonių, ju tar
pe veikia generolas W. P. 
Campbell, Howard W. Bar
nett, buvęs General Electric 
Co. viršininkas ir eilė jiems 
panašių. Jie leidžia ir mė
nesinį žurnalą “The Na
tional Program Letter,” ku
ris, sakoma, turi virš 50,- 
000 prenumeratorių.

V. Sūnus

šų teatruoose daugiausia 
vaidino senosios kartos ak
toriai, kurių, augant teatrų 
skaičiui, toli gražu, nepa
kako. Todėl atsirado gyvas 
reikalas Lietuvos Valstybi
nėje Konervatorijoje ruošti 
jaunus meno specialistus. 
Šioje aukštojoje mokykloje 
ruošiami dainininkai, o te
atriniame fakultete — dra
mos teatrų aktoriai.

Šiuo metu Lietuvoje tie' 
operoje, tiek balete, tiek i- 
dramos teatruose turime 
daug gabių ir talentingu 
jaunų menininkų. Nore 
čiau visus juos suminėti 
bet tai tiesiog neįmanoma 
Manau, kad tie užsienio lie 
tuviai, kurie reguliaria' 
skaito “Tėvynės balsą,” 
jau seniai pastebėjo daugy 
bę jaunų pajėgų mūsų te 
atrinio meno padangėje, f 
kaip tik tai bei dažnoL1A1O XYUAjy Vliv CCV1 MVJL Vi Cl- /J Al v 

t i k I premjeros geriausiai rode 
kad Tarybų Lietuvos teat
rinis menas klesti.

(Is “Tėvynes balso”)

Tarybų Lietuvos teatrai
gyventojų. Beje, vienas 
trečdalis šių žiūrovų žiūrė
jo spektaklius teatrų gast
rolių miesteliuose ir kol
ūkiuose metu.

— O šiemet ar nesumažės 
na jos valdybų (seniau va- profesionalių teatrų gastro- 
dinamų “departamentų”) 
yra Meno reikalų valdyba, 
kurios žinioje, be kitų me
no šakų, yra ir teatrai.

Norėdama painformuoti 
skaitytojus apie Lietuvos 
teatrus, “Tėvynės balso” 
redakcija pavedė savo ko
respondentui V. Viduoliui 
kreiptis i šios valdybos vir
šininką Vytautą Pečiurą ir 
paprašyti jį trumpai papa
sakoti apie jų veiklą.

—Šiuo metu, — pradėjo 
V. Pečiura,-—Lietuvoje tu
rime dešimt profesionalių 
teatrų: septynis dramos te
atrus. operos ir baleto teat
rą (Vilniuje), muzikinį te
atrą (Kaune) ir lėlių teat
rą (Kaune). Be to, yra de
šimt liaudies teatrų, jų tar-

4 pe — viena liaudies opera 
(Klaipėdoje).

Visų pirma norėčiau pa- 
tpasakoti anie mūsų profesi
onaliu teatrų repertuarą, 
nes jis geriausiai parodo, 
kuo domisi žiūrovai.

Tarybų Lietuvos gyvento
jus labiausiai domina tie 
scenos veikalai, kuriuose 
pavaizduotos įvairios nū
dienio gyvenimo problemos. 
Be šių lietuviškų kūrinių, 
jie mielai žiūri geriausias 
kitų respublikų dramatur
gų pjeses, klasikų veikalus 
bei šiuolaikinės už s i -e n i o 
dramaturgijos naujuosius 
kūrinius.

Kad musu teatrai nesėdi 
rankas sudėję, rodo jau 
vien tai, jog praėjusiais 
metais Lietuvos teatruose 
įvyko penkiasdešimt ketu
rios premjeros.

O tai, kaip teatrais domi- 
4 si Tarybų Lietuvos gyven- 

tojai, matyti iš to, jog vi-

Gražioje ir nuolat judrio
je Basanavičiaus gatvėje 
Vilniuje yra įsikūręs Li-etu- 

. vos kultūriniam gyvenimui 
vadovaujantis centra s— 
Kultūros ministerija. Vie

linių spektaklių skaičius?
—Numatyta, jog teatrai 

šiemet dar dažniau vyks 
gastrolių, nes norima, kad 
kuo daugiau gyventojų pa
matytų geriausius Lietuvos 
teatrų spektaklius. Beje, 
gyventojai labai mėgsta at
vykstančius gastrolių teat
rus ir gausiai lanko jų vai
dinimus.

Ypač mėgstamos operos, 
kurios statomos po atviru 
dangumi. Tiesiog neįtikėti
na, o vis dėlto taip yra, kad 
operos pasiklausyti susiren
ka minių minios gyventojų, 
kartais iki 10-12 šimtų 
žmonių, kaip, pavyzdžiui, 
Alytuje statant V. Klovos 
“Pilėnus.” Žagarės rajone 
ant Žvelgaičio kalno buvo 
parodyta pagal B. Sruogos 
veikalą B. Dvariono opera 
“Dalia,” prie Kauno jūros 
naujose Rumšiškėse V. Klo- 

"vos opera “Duktė” ir pan.
Nuoširdus gyventojų do

mėjimasis lietuviškąja ope
ra skatina mus negailėti 
nei jėgų, nei pastangų. O 
pastangų reikia padėti la
bai daug. Įsivaizduokite 
didžiulės operos pastatymą 
toli nuo Vilniaus. Į pasta
tymo vietą vyksta ištisos 
autobusų ir sunkvežimių 
kolonos. Gabenam aktorius, 
visą orkestrą, charą, vitą 
techninį personalą, elek
tros apšvietimo priemones, 
dekoracijas, žodžiu, duoda
me ne veikalo dalį ar pakai
tą, bet visumą. Kartoju — 
darbo ir pastangų tenka pa
dėti daug, bet tūkstančių 
žiūrovų domėjimasis mums 
yra geriausias atlyginimas. 

—Dar vienas klausimas. 
Ką galėtumėte pas akyti 

sų teatrų spektaklius per- apie nūdienius Lietuvos te
nai aplankė beveik pusant- atrų_aktorius?
ro milijono miestų ir kaimų

Žmonėms sunku 
gyventi

Stebėtini dalykai, vyksta 
mūsų taip gražiai išgarbin
toje ir turėjusioje populia
rų vardą Amerikoj. Tie mū
sų valdovai, tai tikri “ožiai- 
užsispyrėliai”. Jie kaip ir 
Dulleso užsienio politiko
je, tik zuja ir zuja, laksto 
po platų pasaulį it patrakę. 
Nenori gerinti santykių su 
socialistiniu pasauliu, ir ką 
tu jiems padarysi? Jiems 
labai norisi apžioti visą, že
melės rutulį ir savaip val
dyti! O savo žmonėmis vi
siškai nesirūpina, arba rū
pinasi labai mažai. Atrodo, 
jie nepaiso, kas darosi ša
lies viduje, o tik su didžiau
sia atidžia dairosi, kas de
dasi už tūkstančių mylių, 
nuo Amerikos krantų. 
Jiems nerūpi, kad savo ša
lies piliečiai kenčia visko 
stoką, kad daugumą žmo
nių kankina visokios nelai
mės. Kaip tai: šiomis savai
tėmis didžiųjų upių išsilie
jimas per krantus pridarę 
daug žalos. Tai jiems nei ’ 
galvą neateina, kad tas Pa 
baisas upes būtinai 
užtverti. Jiems tik 
Laosas, Vietnamas, 
gas, Korėia ir kiti 
“creradėjai”, iš kurių 
rikos žmonės neturi 
naudos.

Mūs valdovai baisiai biv 
si komunistų, bet tuo pa 
sykiu nesupranta, kad ni1 
darni bilijonus dolerių visr 
kiems niekšaks, kyšinK 
kams užsienyje,’ jie laba 
sparčiai artina komunizm 
savo šalyje!

Kaip sau norite: Ame1’* 
kos žmonės anksčiau ar v" 
liau į savo valdovus turo 
tarti griežtą žodi. Turės 
jų darbus pažiūrėti kitai1 
Nes piliečiai ilgai tokį pa^e 
minimą, apgaulę negal" 
pakęsti.

Viskas brangsta ir brang
sta, o darbai mažinasi. Šta’ 
vienas pavyzdėlis. Man' 
žmonelės atskilo pusė dar 
čio. Ji nuėjo pas dantiste 
pasiteirauti. Ir štai ką jr 
užgiedojo: “Jei nori iš 
traukti ir įdėti kitą danti 
tai bus $124. O jei tik užtai
syti, tai $85”. Tai matote 
kaip darbo žmogus gali vi
sas bilas nžsimokėti. O ka 
jau kalbėti apie tuos, kurie 
neturi jokio darbelio, tik iš 
pašalpos gyvena.

Susninkų Jurgis

reiki r 
rūni • 
Kor 

toli1^'

joki

—Pokariniais metais mū-

NAUJI VAGONAI
Albany, N. Y. New York 

Central Railroad Co. pra
neša, kad stato 53 naujus 
pulmaninius vagonus. Jų 
pastatymui ir įrengimui 
bus išleista virš $8,000,000.

Anykščių rajono Viešintų vidurines mokyklos dešimtos 
klases moksleiviai kovoja už komunistinio kolektyvo vardą. 
Vasaros atostogų metu bus sudaryta klases gamybine bri
gada, kuri atremontuos klases, dirbs “Draugystės kelio” 
kolūkyje.

Moksleiviai nepamiršta svarbiausio—visi gerai mokosi.
NUOTRAUKOJE: (iš kairės) klasės seniūnė Alberta Vi- 

vainytė, komjaunimo organizacijos sekretorė Marytė Grama- 
covaitė ir klasės avdovė O. Katinaitė tariasi dėl gamybinės 
brigados sukūrimo.

v'

noriu 
doti.

sklypo dviem pasilai- merikos Lietuvių Tarybos 
Lietuvai išvaduoti bus di
delis kermošius!”

Panorėjau ir aš nueiti į 
tą didžiosios asm e n y b ė s 
rinktinėmis smegenimis žu- 
likų mitingą. Man dabar * 
bus nes a r m a t a atsisėsti 
kadir pačių kilniųjų diplo
matų eilėse. Aš irgi dailiai 
pasirėdęs, viskas nauja.

Bet -eidamas į mitingą 
girdžiu šaukiant pažįstamu 
balsu:

—Ei, sustok! Sustok!./
Pasivijęs mane mano ge

ras bičiulis ant manęs rū
go j a. Sako:

—Šaukiau tave kelis kar
tus, o tu vis nesustoji!

— Negirdėjau! — atsa
kiau jam.

—Tavo skrybėlė nusmu
kusi žemiau ausų. Tad 
gal dėl to ir negirdėjai.

Tiesą bičiulis pasakė. Nu
siimu skrybėlę, nugi, visi 
popieriai išbyrėję iš po vi
durinio diržuko, ir todėl pa
sidarė labai didelė.

Dabar patyriau iš gyve- ’ 
nimo praktikos, ką reiškia * 
pirkimai nužemintomis kai
nomis. .. Progresas

Už kelių dienų mano pa
telės psichologija žymiai 
pasikeitė. Seniau jinai, pa
mačiusi karstą, sakydavo, 
kad karstas jai kvepiąs 
šviežia žeme ir kad jinai 
norinti jame atsigulti am
žinam poilsiui. Dabar, pa
mačiusi iš tolo graborių ar
ba karstą, būkštaudama ša
linasi. Jinai pradėjo jau 
nebetikėti ir gebščių biznie
rių rekliamomis išpardavi
mais nužemintomis kaino
mis.

Bet ar ilgam . . .
Pažvelgusi į mano seną 

kostiumą sako:
—Tokiais drabužiais at

rodai kaip valkata! Reikia 
naujo.

Mes n u ė j ę į kostiumų 
krautuvę nupirkome , m a n 
dailu kostiumą ir batus. Ir 
gana pigiai... Kiek vėliau, 
apsidairius, pastebėjau, kad 
prie naujo kostiumo reikia 
ir naujos skrybėlės, nes se
noji nuo prakaito kaip tau
kais aptepta. Skrybėlių 
krautuvėje pardavėjas ilgai 
ant manęs dirbo ir prakai
tavo. Kiek tik užmaudavo 
ant mano galvos, vis netik
davo. Tai perdi dėlės, tai 
per mažos. Arba spalvos ne
patikdavo. Atnešė dar vie
ną. Hm... Šita puiki.

—Kiek už ją?
—$16.75.
—Per brangu!

siu! Tokią dėvi tik buvusis 
JAV prezidentas Hooveris.

Einu pro duris, bet par
davėjas sako:

—Sustok biski!
Jis atnešė paskutinę ne

bandytą ant mano galvos 
skrybėlę.

—O kaip , šita?
— Patinka, — atsakiau. 

O kiek už šitą?

Viskas nupigintomis 
kainomis

( Feljetonas )
nai dejuodama tik raitosi, 
mankosi, pilvą abiejų ran
kų delnais tik trina, murk- 
sėdama, kaip avis vilną 
kerpant.

Nors būdama religinga ir 
prietaringa, tačiau susirgu
si rimtai įsitikino, kad pa
tepimai šventintais aliejais 
ligų neišgydo. D^bar ir ji 
sutiko, kad pašaukčiau dak
tarą.

Kol atvyko daktaras, aš 
visaip paguosdamas žmo
nelę raminau. Sakau:

—• Dūšiuk, susimildama 
laikykis ir dar nemirk... Tu 
pati žinai, kad šiais didelio 
nedarbo laikais mirtis su
kelia labai didelius nuosto
lius biedno darbininko šei
mai. Pav., mūsų kaimy
nas pavojingai -susirgęs iš
buvo ligoninėje tik savaitę 
laiko ir mirė po sunkios 
operacijos, o ligoninė velio
nio šeimai pridavė sąskaitą 
$565. Už palaidojimą gra- 
borius paėmė $875. Tadgi į 
tokį trumpą laiką, kad ir 
nupigintomis kainomis, ve
lionio žmonai susidarė $1,- 
440 išlaidų. Mes tik pagal
vokime.. Argi biednam dar
bininku1 apsimoka mirti šio 
didžiojo nedarbo laikais?.. 
Ne. Per brangiai kaštuo
ja!

Taip mums besikalbant, 
atvyko daktaras. Jis tik 
trumpai pasiteiravęs apie 
žmonos ligą, greh išpumpa
vo laukan iš vidurių pupe
les ir, įšvirkštęs į ranką 
priešnuodžių, pasakė:

—Pupelės neturėjo sa
vyje pakankamai nuodų, 
kad atimti gyvybę.

Tą pasakęs daktaras išė
jo.

Už kelių dienų žmonelė, 
sustiprėjusi, užsimanė pa-

Mano žmonelė turėjo la- 
! bai blogą paprotį. Jinai 
buvo per daug įtikėjusi į 
šmugelninkų biznierių ap
gaulingus skelbimus išpar
davimams speciališkai nu
žemintomis kainomis.

Vieną kartą ji nusipirko 
porą skardinių pupelių la
bai nupiginta kaina. Abie
jų skardinių dugnai išsipū
tę kaip bombos, tik lauk

ėdami patogaus laiko su- 
i sprogti!

—Nevalgyk tų pupelių! 
!—patariau žmonai.

Bet jinai tik ranka nu- 
imojo. Vos atidarius dug- 
Inus, dvokiantis kvapsnys 
pokštelėjo kaip šautuvas iš 
skardinės. Žmona, nepai
sydama nieko, tik pliumpt 
pupeles į
Paskui sukrėtė į lėkštę ir 
valgo sau pasigardžiuoda
ma, kad net ausys kruta. 
Jar ir man pasiūlė valgyti, 
gundydama, kaip Ieva A- 
lomui obuolį.

Bet aš atsisakiau ir ją 
persergėjau, pranaša u d a - 
ias blogas pasekmes.

Naktį, vos užmigęs kie- 
u miegu, išgirdau slėgną 
’ejavimą. Staiga pribėgęs 
ne žmonos lovos klausiu:
—Kas pasidarė? Ar ser- 
?
—Pilve revoliucija iškilo, 

idurius kaip katės nagais 
raško, — burbtelėjo žmo-

šildo.

—Aš pašauksiu daktarą! 
—Ne, ne daktarą, pa- 

\uk kunigą. Aš iš šito jau 
dšsikapstysiu! Ką dakta- 
s padarys? Kunigas nors 
.ruoš sielą amžinam gy- 
mimui.
Aš, nutvėręs telefono ra

dį, sušukau:
—Heilo, dvasiškas tėveli!AJL.CJLJLkJj M. V dO-LOJYClO vvž V vAI • i U O V J UO1 y LaZjOI lllCtl

tvyk taip greitai, kaip j sižiūrBti kunigo peršamų 
alima!..
aų rengiasi keliauti pas 
braomą.' 
Netrukus atvyko kunigas.

šklausęs viso gyvenimo iš
pažintį, patepė šventintais 
diejais ir, atskaitęs egzer- 
,ą, užklausė mane, ar aš 
turįs sklypą pasilaidoji- 
mui.

—Ne. Neturiu, — atsa
kiau.

—Tai bloga. Neturint ka
pinėse loto, iškyla daug ne
malonių nuotykių mirusiojo 
laidotoj ams.

Kunigas pasigyrė turįs 
puikių lotų savo parapijinėse 
kapinėse, kurie dabar par- 
siduodą nužemintomis kai
nomis. ° Neužilgo
pakils...”

Kun. išėjo, o aš 
skubėjau prie 
Žmonelė labai nerami. Ji-

Mano žmonelė} sklypų pasilaidojimui. Nu
vykus į kapines, tuojau kri
to į akis nemalonus vaiz
das. Didesnė pusė kapinių 
apaugusi aukštokais krū
mokšniais ir pikžolėmis, iš 
kurių išsikišę pilkos viršū
nės didokų akmenų, kur 
šliaužioja ilgos kaip bota
gai gyvatės. Aš užklausiau 
kunigo:

— O po kiek parduodat 
šituos sklypus?..

—300 dolerių dviems pa
silaidoti. O vienam 200 do
lerių. Šis specialus išpar
davimas yra tik trumpam 
laikui nupiginta kaina. Ne
užilgo bus daug brangiau...

Tuo kartu maniškė nu
šlepsėjo toliau, pasižiūrėti, 
ar neras pažįstamų pavar
džių, iškaltų ant balto gra
nito statulų. O aš kunigui 
daviau suprasti, kad aš ne-

kainos

vėl nu- 
ligonės.

Nepirl

—Perku!
Dabar jaučiausi 

dęs nuo kojų iki galvos.
Viena vasaros karštoka 

dieną nusitariau nueiti į 
parką' atsivėdinti aukštų 
medžių paunksnėje. Eida
mas takeliu pro gėlynus ir 
d e k o r alyvinius krūmokš
nius, aš išgirdau užpakaly 
manęs moterų kikenimą. Ir 
kuo arčiau manęs ėjo, tuo 
garsiau juokėsi ir kvatojo. 
Apsidairęs nieko įtartino 
nemačiau, iš ko juokas pa
eina...

Pagaliau iš trejeto pus
amžių moterų viena drą
suolė priėjusi prie manęs 
prabilo:

—Ei, mister! Tavo kel
nių visas užpakalis iširęs!

Jinai, atidariusi savo 
rankenuka, išėmė porą sau
giųjų špilkų ir duoda'ma 
man sako:

—Eik į tankumyną ir 
susegiok...

Raudo mano veidas dėko
jant moteriškei.

Tuo tarpu pasigirdo 
griaustinio bildesys. Užėjo 
lietus. Pastogės nėra. Pa
sileidau šuoliais bėgti link 
namų. Aš visas permirkau! 
Mano nauju batu padai pa
sileido. Prisiėjo basam na
mo pareiti.

Ant rytojaus nunešęs kel
nes ir batus klausiu krau
tuvės pardavėjo:

—Kokius tu man 
pardavei? Vos tik 
kartu apsiaviau, ir 
pasileido!

Pardavėjas atsikirto:
—Nu! Ar aš tau liepiau 

vandeny braidyti?!
Tačiau jis buvo gerašir

dis ir man davė naują porą 
batų ir susiuvo iširusias 
kelnių rumbes.

Einant namo, koks tai ne
pažįstamas įbruko m a n į
delną lapelį. Skaitau. “A- > darbas padidės.

pasire-

batus 
pirmu 
padai

Mėnulio energijos 
panaudojimas

Mėnulis taip pat yra 
energijos šaltinis. Reikia 

j manyti, kad netolimoje at
eityje ją galėsime išnaudo
ti.

Žinoma, kad jūrų ir van- • 
denynų potvyniai bei ato
slūgiai atsiranda dėl Mėnu
lio traukos. Ligi šiol moks
lininkai ir inžinieriai pa
ruošė daug projektų, siū
lančių vienokį ar kitokį bū
dą šioms milžiniškoms van
dens masėms išnaudoti.

Tarybinis inžinierius N. 
Romanovas paruošė origi
nalų projektą, kurį įgyven
dinus būtų galima išnaudo
ti Mėnulio energiją Tolimų
jų Rytu klimatui pagerinti. 
Jis pasiūlė štai ką.

Japonu jūrą ir Totorių 
sąsiauri, kuriuo teka šilta 
Kuro-Sivo srovė, skiria nuo 
šaltos Ochotsko jūros Ne- 
velskio sąsiauris. Jo plo
tis siauriausioje vietoje sie
kia vos 7 km. čia kas še
šios valandos potvynį kei
čia atoslūgis, šiltas Toto
rių sąsiaurio vanduo tai 
įteka į Ochotsko jūrą, tai 
vėl atvirkščiai — Ochotsko 
jūros šaltas vanduo imą 
tekėti į Totorių sąsiaurį.

Inžinierius N. Romanovas 
siūlo pastatyti Nevelskio 
sąsiauryje sieną su vartais, 
kurie praleistų vandenį tik 
viena kryptimi — iš Toto
rių sąsiaurio į Ochotsko jū
rą. Projekto autoriaus ap- 
s k a i č i a v imais, Mėnulio 
energija perpilsianti pro 
tuos vartus kasmet dau
giau kaip 1,000 kvadrati
nių kilometrų šilto vandenst 
Tai prilygtų tokiam van
dens kiekiui, kurį galėtų 
tiekti keturios Volgos dy
džio upės.

įgyvendinus šį projektą, 
pagerėtų Tolimųjų Rytų 
klimatas': išnyktų šalta 
šiaurės žiema, ir vidutinė 
sausio mėnesio temperatūra 
būtų aukštesnė. Tundras ir 
pelkėtas vietoves pakeistų 
tankūs miškai.

PADIDĖS NEDARBAS
Washingtonas. — Greitai 

baigsis studentų ir mokinių 
mokymosi laikas. Paprastai 
daug jų ieško laikinojo dar
bo. Numatoma, kad šiemet 
apie 5,000,000 jaunuolių ieš
kos darbo. Turint mintyje, 
kad dabar šalyje yra virš 
5,000,000 bedarbių, tai ne-
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ROJUS MIZARA’

Neužmirštamos akimirkos
(Iš užrašų)

(Tąsa)
Atsitiktinai sutikau karaimą. Jis — 

mokytojas, puikiai kalba lietuviškai. Sa
ke, Trakuose dar yra karaimų savo kal
bą mokančių, savo papročius ir tradici
jas palaikančių.

Antrojo pasaulinio karo metu Trakų 
apylinkėje smarkiai kovojo partizanai, 
mušdami vokiškuosius okupantus fašis
tus ir jiems visaip kenkdami. Trakų 
apylinkės, mat, miškingos, buvo kur par
tizanams pasislėpti ir gerai susiorgani
zuoti.

Trakai, sakoma, jau XII amžiuje is
torikams buvo žinomi. Tai senesnis 
miestas už Vilnių, kadaise buvę Lietuvos 
sostinė. O kai Vilnius išsistatė ir buvo 
paskelbtas Lietuvos sostine, kryžiuočiai 
žygiuodami plėšti Vilnių, vykdavo pro 
Trakus. Ir čia mūsų protėviams tekda
vo juos sutikti ir mušti. Daug, daug šis 
miestas yra matęs!..

Kai Lietuva buvo sujungta su Lenki- 
j ja, XV amžiaus pradžioje Trakai buvo 
f vaivadijos (atseit, gubernijos) sostinė.

Apie Trakus nemaža yra parašę isto
rikai, apdainavo juos ir poetai. Daug 
padavimų žmonės apie juos pasakoja.

Klausiu pas trakiškius:
—Kaip gi jūsų miestas pergyveno vo

kiškųjų fašistų okupaciją?
—Baisiai,—atsako.
—Buvo masinių žmonių žudynių?
—Ir kokių!.. Palei Galvės ežerą buvo 

sušaudyta tūkstančiai tarybinių piliečių. 
Šaudė žmones ir Trakų miesto aikštėje. 
Na, bet atėjo laikas, kai ir okupantai ga- 

i vo. Atsiėmė jie savo!..
J —O banditizmo laikais?

—Vyko labai aštri kova. Nemaža mū
sų gerų žmonių joje žuvo, kol “miški
nius” sulikvidavome.

Mes paplaukiojome laiveliu po Galvės 
ežerą. Koks grožis, žiūrint iš laivelio į 
pakraščius. Kada nors čia bus puikiau
sias kurortas.

Trakuose nuolat esti nemaža Lietuvos 
į sportininkų, besitreiniruojančių viso- 
Ikioms varžyboms. Mano dėmesį patrau

kia jauna, daili, bet labai kukli mergai
tė.

—Tai mūsų stalo teniso čempionė!— 
kažkas taria.—Tai Laima Bdlaisyte, Ta
rybų Sąjungos sporto meistras, amžiumi 
jauniausias iš visų meistrų.

Susipažįstame, pasispaudžiame ranka.
—Mano mamytė, — pasakoja 12-ka- 

metė sportininkė,—gauna ir skaito jū
sų laikraštį “Laisvę.”

—Patinka jai “Laisvė”?
—Labai!
Štai senoji Trakų pilis, kurią amžius 

baigė naikinti. Tai poetų apdainuota ir 
apverkta pilis. Maironis apie ją rašė:

Nutilusios, apleistos visų
Be sargo, ginklų, be žmogaus!..

i Toliau:
Kada tik keliu važiavau pro Trakus, 
Man verkė skausmo širdis;

i Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau,.
Aplinkuj vien tamsią naktį regėjau.

Galvoju: jei šiandien poetas atsikeltų 
iš kapo, jo širdis prisipildytų kupina 
džiaugsmo: pilis tarybinio žmogaus rū
pestingai atstatoma. Vyksta restoravi- 
mo darbai, kuriems vadovauja jaunas 
architektas Bronius Krūminas. Pilis bus 
atsteigta savo istorinėje didybėje ir gro
žyje. Socialistinė Lietuva kiekvieną lie
tuvių tautai brangų palikimą, baigusį 
nykti, atstato, atremontuoja ir saugoja, 
kaip žmogus savo akį.

Man pasakoja vienas vilnietis:
—Viskas čia bus padaryta taip, kaip 

buvo prieš šimtus metų, kad pilis liudytų 
tarybiniams žmonėms apie lietuvių tau
tos praeitį, kad iš praeities busimosios 
socialistinės Lietuvos gentkartės semtų
si stiprybę naujai, komunistinei santvar
kai statyti, laimingam gyvenimui kur
ti . • i' '

Pažiūrėjęs į Trakų senąją pilį, žmogus 
esi'priverstas giliai susimąstyti. Tokią 

(pili pastatyti prieš šimtus metų e m e 
daug laiko, lėšų, jėgų. Bet mūsų prote-. 
viai ją statė, nes tuomet tokios pilys bu
vo viena didžiulių priemonių kraštui - 
nuo plėšriojo priešo (su kryžiumi ant 
krūtinės) apginti. Šiandien ši pilis at

statoma jau ne gynimosi priemonėms, o 
tik kaip istorinis paminklas.

Bet ar ir šiandien reikia ieškoti prie
monių apsigynimui? Nieks tuo neabe
joja, kadangi priešas galanda dantį, ga
landa ginklą, galvodamas užpulti ir su
naikinti Tarybų Sąjungą — visas socia
listines respublikas, visą socialistinį pa
saulį.

Jei Tarybų Sąjunga nebūtų tvirta, tai 
kapitalistinis imperialistas jau seniai ją 
būtų sunaikinęs. Tai aksioma. Tai ži
no kiekvienas. Tuo būdu Tarybų Są
junga priversta ginkluotis, kad apsigin
tų ir kad išgelbėtų visą laisvąją žmo
niją.

Bet šiandien jau nebereikia statyti to
kias pilis., kokias statė mūsų prabočiai. 
Šiandien tenka gamintis paskutinio tech
nikos žodžio ginklus ir priemones, kurių 
priešas bijotų, — atomines, hydrogeni- 
nes priemones, kuriomis agresorių būtų 
galima pasiekti už 5,000 mylių. Ar tai 
nelėšuoja? Lėšuoja nemažiau, kaip lė- 
šavo prieš šimtus metų, statant tokias 
pilis, kaip Trakų, kaip Gedimino Vilniu
je, kaip Kauno ir kitose vietose.

—O, jei mums nereikėtų ginkluotis, 
jei taika būtų užtikrinta, jei žinotume, 
kad agresorius mūs neužpuls! — kalba 
Lietuvos žmonės!—kur kas greičiau mes 
galėtume sutvirtinti mūsų socialistinį 
ūkį, pakelti į aukštesnį lygį visą mūsų 
žmonių gyvenimą!. Kas metai mums 
tenka ginklavimuisi išleisti daug bili
jonų rublių. Ar jūs manote, kad ateis 
gadynė, kai nereikės ginklavimuisi tiek 
jėgų eikvoti?

—Tikiu, jog ateis,—visuomet raminau 
juos ir save. — Juk Chruščiovo politika 
kaip tik ir veda prie to, kad tekios ga
dynės susilauktume. Žinote, kokius siū
lymus jis pateikė dėl taikaus komunis
tinio ir kapitalistinio pasaulio sambūvio. 
Suprantate,, kaip Tarybų Sąjunga ko
voja už nusiginklavimą, už pastovią tai
ką. Šimtai1 milijohų kapitalistinio pa
saulio darbo žmonių Tarybų Sąjungos 
taikos politiką šimtu procentų užgiria.

Smagu buvo su žmonėmis kalbėtis apie 
taikos reikalus ten, kur ramiai banguo
ja Trakų ežerai, kur žmonės suvyksta 
reikalingam poilsiui, ir sau ramiai lei
džia laisvalaikį senosios pilies šešėly.

Turėjome gerus pietus naujame pavil
jone, kur buvo pasakyta ir kalbų. Po 
pietų visi linksmi, nors pavargę, lydimi 
vilniečių, sugrįžome atgal į Lietuvos sos
tinę.

Šiandien Trakai vaidina didžiulį vaid
menį Lietuvos žmonių gyvenime, bet už 
metų už kelių jie vaidins kur kas dides
nę rolę. Trakus su Vilniumi jungia ne 
tik puikus asfaltuotas vieškelis, o ir ge
ležinkelis, neseniai, tarybiniais laikais, 
nutiestas.

Trakai nuo Vilniaus stovi netoli: tik 
apie 30 kilometrų atstumoje.

(Bus daugiau)

Pernai respublikos mokyklose buvo apie 
110 tūkstančių jaunųjų turistų-kraštotyri
ninkų. Žygių ir ekspedicijų metu jie rinko 
medžiagą apie revoliucinę gimtųjų apylin
kių praeitį, apie kovotojus už tarybų val
džią, pirmuosius komjaunuolius, apie savo 
rajono, apylinkes dabartį.

Neseniai Vilniuje įvykusioje, konferenci
joje jaunieji turistai-kraštotyrininkai ap
svarstė ekspedicijų rezultatus. Ta proga 
Valstybiniame istorijos - revoliucijos mu
ziejuje buvo atidaryta paroda, kurioje eks
ponuojama įdomiausia medžiaga.

NUOTRAUKOJE: Biržų rajono liaudies 
švietimo skyriaus inspektorius P. Auciūnas, 
antrosios vidurines mokyklos kraštotyros bū
relio pirmininke Gražina Babelyte ir Šedu
vos rajono Baisogalos vidurines mokyklos 
dešimtoke Liucija Padvaretyte parodoje.

kuose prasideda darbyme
tis, ten visuomet galima su
tikti ir Juozą Zailską. Nors 
jam jau beveik 70 metų, 
pernai jis išdirbo dar 315 
darbadienių. ■

Neseniai kolūkio valdyba 
apsvarstė senyvo amžiaus 
kolūkiečių pareiškimus dėl 
pensijų paskyrimo. Vienam 
pirmųjų 209 darbadienių 
pensija metams buvo pa
skirta Juozui Zailskui. Taip 
pat buvo patenkinti kolū 
kiečių Igno Trakymo, Kazio 
Nodzinsko, Viktorijos Ja- 
kucevičienės, daugiavaikės 
motinos Reginos Naruševi- 
čienės pareiškimai.

Senyvo amžiaus žemdir
biais rūpinasi ir “Lenino 
keliu,” “Rau d o n i k i ų , ’ ’ 
“Aušros,” “Artojo,” “Miro
slavo” bei kitų kolūkių val
dybos. Dabar rajone pen
sijas gauna daugiau kaip 
350 kolūkiečių.
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Buvusiojo dvaro daržinėje
VILKIJA. — Senoje bu

vusio grafo Burbos dvaro 
daržinėje Belvederio pra
monės technikumo mokslei
viai nutarė įrengti sporto 
salę. Jau įvesta kanalizaci
ja, baigiamos kloti grindys. 
Iki TSKP XXII suvažiavi
mo atidarymo dienos moks
leiviai įsipareigojo užbaigti 
visus darbus: įrengti pa
galbines patai pas, įvesti 
vandentiekį.

Daina šlovina kosmoso 
užkariautojus

VILNIUS. — “Į mėlynas 
erdves” — taip vadinasi 
dainų rinkinys, skirtas nuo
stabiai tarybinio žmogaus 
kelionei į kosmosą. Į šį 
žygdarbį atsiliepė respubli
kos dainų kūrėjai — poetai, 
kompozitoriai. Jau sekan
čią dieną po Jurijaus Ga- 
garino skridimo atvirame 
kompozitorių sąjungos par
tiniame s u s i r inkime nu
skambėjo iškilminga Vitalio 
Baųmilo daina Kosto Kubi
linsko žodžiais—“Žmogus iš 
Lenino šalies.” Tais pačiais 
žodžiais sukūrė himną ta
rybinio žmogaus genijui ir 
TSRS liaudies artistas Jo
nas Švedas.

Rinkinyje išspausdintos 
dvi J. . Bašinsko dainos — 
“Paukščių kelias — mūsų 
kelias” (žodžiai P. Raš
ei aus) skirta soliniam dai
navimui. Be to, išspausdin
tas ir jaunųjų kompozitorių 
R. Žigaįčio ir V. Barkaus
ko dainos (P. Raščiaus ir 
K. Kubilinsko žodžiais).

Žinios iš Lietuvos
LIETUVIŠKI SUVIRINIMO APARATAI KUBAI

Neseniai Vilniaus elektrinio suvirinimo įrengimų gamyk
la gavo užsakymą pagaminti suvirinimo aparatų siuntas Ku
bai. Prie įmonės veikiančiam Specialiajam konstravimo biu
rui buvo pavesta sukonstruoti naują aparatūrą. , Tai sudėtin
gas dalykas, nes Kuboje elektros srovės dažnumas ne 50 her
cų, kaip Lietuvoje, o 60. Todėl konstruktoriams teko ilgai ir 
kruopščiai padirbėti. Dabar jis specialiame stende bando
mas. Netrukus įmones kolektyvas pradės masiškai gaminti 
šią Kubai skirtą naują produkciją.

NUOTRAUKOJE: Gamyklos centrinės laboratorijos vir
šininkas Gediminas Žeižys (dešinėje), elektros mašinų ir 
transformatorių laboratorijos viršininkas Juozas Genevičius 
tikrina naująjį aparatą.

Ąžuoliukas “Kosmonautas”
Balandžio 19-oji — savo

tiška Kauno A. Mickevi
čiaus vardo vidurinės mo
kyklos abiturientų šventė. 
Tą dieną sodinami tradici
niai atsisveikinimo ąžuoliu
kai. Po pamokų ir šį kartą 
niekas neskubėjo į namus, 
bet rinkosi į kiemą iškil
mėms. Ąžuolikai buvo so
dinami grojant mokyklos 
pučiamųjų orkestrui.

Vienuoliktoji “a” klasė 
savo ąžuoliuką pavadino 
“Kosmonautu”. Tegu au
ga, stiebiasi į erdvę! Lai 
jis primena, kad, kai moks
leiviai buvo dar abiturien
tai, žmogus ' pirmą kartą 
pakilo į kosmosą. O vienuo
liktoje “b” —visi komjau
nuoliai. Todėl ir savo ąžuo
liuką pavadino “Komjąu- 
nuoliu”, palinkėjo, kad ir 
kitais metais visi abiturien
tai būtų VLKJS nariai.

Prabėgs dar kelios savai
tės ir sidabrinis skambutis 
paskelbs paskutinės pamo
kos pabaigą. O paskutinis 
pavasaris, praleistas mo
kyklos suole, visą gyvenimą 
liks atmintyje.

V. Vaupšaite

Ruošiant asi pion ier iška j ai 
vasarai

VILNIUS. — Įvyko prof
sąjunginių, k o m j a unimo, 
liaudies švietimo ir ūkinių 
organizacijų, atstovų pasita
rimas, kuriame buvo ap
svarstytas pasiruošimo pio- 
nieriškająi vasarai klausi
mas.

Įdomiai ir turiningai pra
leis vasarą Tarybų Lietu
vos moksleiviai.. Daugiau 
kaip 20 tūkstančių jų ilsėsis 
p r o f sąjunginėse pionierių 
stovyklose. Pirmą kartą 
stovyklų vėliavos bus pakel
tos Kauno marių ir gražio
se Vilniaus apylinkėse, ne
toli Vilniaus - Nemunaičio 
plento. Veiks daugiau kaip 
200 kolūkinių ir tarpkolūki- 
nių pionierių stovyklų.

Šiais metais daugiau, ne
gu pernai, moksleivų poil
sis bus derinamas su visuo
menei naudingu darbu. Tuo 
tikslu bus įsteigta apie 100 
darbo ir poilsio stovyklų. 
Poilsiaujantys jose vyres
niųjų klasių moksleiviai 
talkininkaus kolū k i n i a m 
jaunimui žemės ūkio dar
buose.

Pensijos kolūkiečiams
ALYTUS. — Kai “Tary

binėj.Dzūkijos’’ kolūkio lau

Platėja Kauno marių • 
žalioji juosta

KAUNAS. — Siekdamas 
sustiprinti K a u n o marių 
krantus, Dubravos miškų 
tyrimo stoties kolektyvas 
per pastaruosius trejus 
metus įvairiomis medžių 
veislėmis ir dekortyviniais 
krūmais apsodino 530 hek
tarų plotą. Šį pavasarį ap
sauginė juosta toliau ple
čiama. Iki balandžio 15 d. 

į medeliais buvo apsodinta 
160 hektarų.

Pavasariniai miško sodi
nimo darbai prasidėjo ir 
aplink Kauno miestą. Kau- 

1 no miškų ūkio darbuotojai 
šiais metais medeliais už
sodina 500 hektarų įvairių 
skardžių, d y k a v i e čių ir 
šiaip žemdirbystei netinka- 

’mų plotų. Bus pasodintos 
liepos ,topoliai, maume- 
džiai, raudonasis ąžuolas, 
bukas ir kiti greit augan
tys medžiai.

šventosios-Nevėžio 
kanalo statyboje

KAVARSKAS. — Šven
tosios - Nevėžio kanalo tra
soje ruošiamasi naujam 
darbų etapui. Prie Pienės 
upelio, kur bus statomas 
vandens saugyklos pylimas, 

Į atvežami galingi ekskava- 
toriai, buldozeriai.

Netoli Kavarsko bus pa
statyta vandens perpylimo 
stotis. Jos darbuotojams ra
jono centre Petro Cvirkos 
gatvėje pastatytas trijų 
aukštų mūrinis namas. Iš 
Kauno HES į Kavarską nu
sitiesė elektros laidai. Elek
tros energija bus panaudo
ta perpylimo stoties siurb
lių varymui.

Šiais metais trasoje bus 
atlikti visi ’’svarbia u s i e j i 
darbai. 1963 metais dalis 
Šventosios vandens kanalu 
tekės į Nevėžį.

Nauji Nacionaliniai 
scenos kūriniai

VILNIUS.—Tarybų Lie
tuvos kompozitorių kūrybi
niuose Planuose reikalingą 
vietą užima scenos veikalai. 
Kompozitorių sąjungos val
dybos sekretorius E. Bal
sys papasakojo apie naujuo
sius kūrinius, kurie bus už
baigti dar šiais metais.

Muziką operai “Išklydęs 
paukštis” pagal A. Kali
nausko ir E. Matuzevičiaus 
libretą kuria V. Laurušas.

Kitas jaunas kompozito
rius, Maskvos konservatori
jos auklėtinis R. Žigaitis 
baigia kurti operą “Konra
das Valenrodas.”

Jaunimas pamatys savo 
bendraamžius J. Gaižausko 
operetėje “Ramunė” (libre
tas — V. Bložės). Opere-

brigados, iŠvykusios į kolū
kį, nariai. Visi jie randa 
čia įdomų, prasmingą gyve
nimą. j

Pasaka - baletu “Gėlelė” < 
pradžiugins mažuosius kom- 
zitorius J. Novakauskas.

Prie naujų sceninių kūri
nių dirba V. Baumilas, V. 
Berkauskas, B. Gorbulskis 
ir kiti kompozitoriai.

Buvę frontininkai— 
darbo pirmūnai

PANDĖLYS. — Didžiojo 
Tėvynės karo fronte nar
siai kovojo Papilio apylin
kės Prūdelių kaimo maža
žemis valstietis Jonas Brie
dis. Tačiau švęstj perga
lės su kovos draugais jam 
nebeteko. Be sąmonės gu
lintį žvalgą žygio draugai 
rado Pelkėje. Visam gyve
nimui sužalojo karį priešo 
mina. Jis neteko iki riešų 
abiejų rankų, tik viena akis 
temato šviesą. Tarybiniai 
gydytojai Tėvynės gynėjui 
padarė viską, kad jis galė
tų dirbti. Perskėlus riešų 
kaulus, jam buvo padaryti 
“pirštai.” Jais Jonas suge
ba valdyti darbo įrankius, 
gali rašyti.

Grįžęs gimtinėn, Briedis 
įstojo į susiorgani z a v u s į 
kolūkį. Dabar jis yra “Vil
ties’ kolūkio sandėlininkas 
ir miško eigulys.

Aktyviai dalyvauja visuo
meninėje gamyboje ir kiti 
Papilio apylinkės buvę fron
tininkai. Berlyno šturmo 
dalyvis Jonas Naktinis 
“Papilio” kolūkyje vado
vauja laukininkystes briga
dai. Komunistas Bronius 
Pelanius tame pat kolūkyje 
dirba kiaulių augintoju, o 
kolūkiui sėkmingai vado
vauja Didžiojo Tėvynės ka
ro dalyvis atsargos karinin
kas komunistas Domas Jan
kauskas.

Iš laišku *
“Laisvės” Adm.,

Malonėkite užrašyti 
“Laisvę” į Lietuvą...

Sena “Laisvės” skaityto
ja K. Motiejūnienė gavo se
kančio turinio laišką iš Li - 
tuvos nuo savo sesers. Aš 
tik ištrauką paduodu iš 
jos laiško. Ji rašo:

“Gydytojams pas mus 
nieko nereikia mokėti, jie 
nelupikauja kaip pas jus. 
P'as mus visokie gydymai 
už dyką. Dabar pas mus 
būtų gerai gyventi, kad tik 
tas mūsų Chruščiovas ilgai 
gyventų.” “Skaistutė ir 
Zigmas įsirašė į Partiją.”

“Sesut , jeigu tau labai 
neapsunkintų, tai Broniui 
būtų labai malonu paskai
tyti tavo laikraštį. Prie to, 
mum viešiems įdomu skai
tyti...”

J. Bimbatės herojai — abiturientų

Piknikui Kalendorius

Įsitėmykite žemiau nurodytus piknikus ir pasirūpinkite 
atsilankyti į juos.

BALTIMORE, MD.

“Laisvėj” paramai piknikas įvyks Birželio-June 11 d., 
Slovak National Home and Park, 6526 Ilolabird Avė., 

muzika nuo 3 iki 7 P. M.

LAWRENCE, MASS.
Pikniką rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas, 
įvyks Birželio-June 18, Maple Park, Methuen, Mass. 

Bus graži dainų programa.

BROCKTON, MASS.
Didysis “Laisves” naudai piknikas įvyks Liepos-July 2 d 

Ramova Parke, Montello, Mass.

...........  . n i—w-——
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PITTSBURGH, PA
> Filmas “Mein Kampf”

> ir mano mintys
’Dažinojęs, kad Penn. te

atre rodo filmą “Mein 
kampf”, apie nacių vokie
čių atliktus nežmoniškus 
darbus laike 2-j o pasauli
nio karo, kurį pradėjo na
ciška Vokietija, nuėjau jį 
pamatyti. Prie teatro per
skaitęs filmo istoriją suži
nojau, kad filmas paremtas 
pačių nacių pagamintais 
paveikslais ir atrastais sek
retuose saugyklose.

Filmas parodo, kaip tie 
dvikojai žvėrys susiorgani
zavo į nacių partiją, kaip 
industrialists rėmė ją, kaip 
Hitleris tapo fiureriu, kaip 
suorganizavo esesininkus, 
kurie žudė opoziciją, kaip 
padegė reichstagą ir už-

Filme matai, kaip įtaisė 
Varšuvoje getto, Osvenci
mą, Bukenvaldą ir daug ki-| 
tp koncentracijos kempių. Į 

įžiūrint i tuos vadinamu ci- 
budeliš- 

jie žino
ma rino 

moterų, 
nešančių

buvo sudeginta 100,000 la
vonų. Ukmergės rajone lie
tuviški budeliai net vartojo 
“du darbus” žudydami 117 
aukų: juos korė, o iš kilpų 
nuėmę durtuvais širdis per
vėrė, jie patys buvo kruvi
ni nuo žmonių kraujo, kaip 
skerdykloje mėsininkai.

’ Pabaigoje filmo yra ra
ginimas veikti, kad tokios 
baisenybės daugiau nepasi
kartotų.

Kaip žinome, tai Lietuva 
po karo, po baisaus nute-. 
riojimo atsikėlė ir žygiuo
ja gražiu, žmonišku, kultū
ringo gyvenimo keliu. Ji ei
na pirmyn bendrai su kito
mis tarybinėmis ir taiką 
mylinčiomis respublikomis. 
Gi nacių rėmėjai-talkinin- 
kai ir Lietuvos šmeižikai 
pasiliks juoduosiuose isto
rijos puslapiuose ir lietuvių 
tautos išmatose.

Frank Imbras

galvos 
žinios?

vilizuotų žmonių 
kus darbus, kaip 
nes tūkstančiais 
badu, tūkstančius 
nuogai nurengtų,
kūdikius ant rankų, kimšo 
į dujų kameras, didžiausias 
krosnis su aukštais dūm
traukiais, kaip didelių plie
no išdirbysčių; sudegintų 
žmonių pelenai...darosi bai
su. Matai pulkus vaikučių, 
atimtų nuo tėvų, ant kurių 
daro visokius bandymus, 
kankinimus, kaip ant “Gui
nea pigs“. Žiūrint į tuos su
žvėrėjusių žmonių darbus- 
kankinimus, žudymus visai 
niekuo nekaltų žmonių: 
moterų, kūdikių, senelių, 
negali sulaikyti ašarų, kad 
neriedėtų per veidą.

Tuo laiku ateina mintys: 
Tai kurgi buvo dievas, 
mielaširdingasai, visągalin- 
<is, visą žinąs, kad ir žmo
gaus plaukas nuo 
nenukrinta be jo
Juk dievas sutvėrė žmogų į 
save panašų. Kaip tas mie
laširdingasai dievas leido 
taip sužvėrėti savo tvari
niui žmogui, kuris be jo
kios kaltės milijonus to pat 
dievo tvarinių kankino, žu
dė, kurie didžiausiose ago
nijose mirė? Kodėl dievas 
nesustabdė tokių baisių 
darbų? Tuo laiku ateina 
man tvirta mintis, kad die
vo nėra, ir kartu užsigrū
dinau, kad aš klaidos nepa
dariau, kad jau prieš kelias 
dešimtis metų dievą paša
linau iš savo makaulės

Žiūrėdamas į baisenybes, 
aš prisiminiau, kad ir ka
talikų bažnyčios vadai rė
mė Hitlerio politiką ir ži
noma, kad bažnyčiose per 
pamokslus lietuviai kunigai 
ragino lietuvius stoti į jo 
legijonus, nes Hitleris “ku
ria “naują tvarką pasauly
je^. Man prisiminė, kaip 
lietuviški radijušnikai skel
bė su džiaugsmu žinias iš 
“laisvos” Lietuvos per Lisa
boną, o tikrenybėje Lietuva 
buvo netekus net vardo, o 
buvo nacių pakrikštyta 
Ostlandu.

Man prisiminė Pijušo Gri
gaičio džiaugsmas, kad Hit
leris sukūrė “naują lietuvį”. 
Man prisiminė “Naujie
nose” “Three cheers for 
Hitler”. Visa tai man prisi
minė žiūrint į tas baiseny
bes.

Amerikoje yra dipukų, 
kurie tuos baisius darbus 
dirbo. Jie Ukmergėje, Pa
neriuose, 9-me forte ir 
daugelyje kitų vietų lietu- 

^voje žudymui vartojo atsi
likusią techniką: kulkas, lo

tas, laužus, su pagalba 
ėnzino degino lavonus.
an lankantis Lietuvoje 

teko Paneriuose stovėti ant 
kranto didelių duobių, kur

Waterbury, Conn.
“Zaporožietis už Dunojaus” 

visais atžvilgiais pavyko
Per keletą savaičių pas 

mus buvo kalbama ir rašo
ma apie atvykimą brukly.- 
niečių Aido Choro suvaidin
ti operetę “Zaporožietis už 
Dunojaus.” Gegužės 21 die
ną atpyškėjo Bruklyno Ai
das Mildredos Stensler ienės 
vadovybėj.

Vaidinimas < išėjo labai 
gražiai ir gerai. Svečių 
taipgi prisirinko nuostabiai 
daug. Operetės pastatymas 
pakėlė ūpą. Visada, kada 
aktoriams prisieina vaidinti 
skaitlingai publikai, visi 
būna gerame ūpe. Taip bu
vo ir šį kartą.

Rengimo komisija taria 
širdingą ačiū visiems akto
riams ir tiems, kurie taip 
skaitlingai atsilankėte. 
Taipgi tiems, kurie įžangos 
bilietus platinote. Draugė 
Svinkūnienė viena pardavė 
virš 50 bilietų. Ačiū tau, 
drauge, už gražų pasidar
bavimą. Ačiū jums, kurie 
ir po mažiau bilietų parda?

jų parduoti. Bet visada pa
sekmės būna geresnės, kada 
draugai kolektyviai dirba— 
vieni daugiau, kiti mažiau.

M. S., vienas is komisijos

Worcester, Mass.
Matėm “Zaporožietį 

už Dunojaus’*
Tai muzikalė trijų veiks

mų operetė. Jos pavadini
mas traukliai interesuojan
tis. Kada prieš kiek laiko 
Chicagoje pažangieji lietu
viai ją statė scenoje savo 
mieste, o paskui Detroite, 
domėjausi aprašymais “Vil
nyje”. Dabar, kada niujor- 
kiškis Aido choras, vado
vaujamas M. Stensler, su
vaidino “Zap orožietį” 
Broklyne, ir pasirodė, kad 
jie vaidins Waterbury ge
gužės 21 d., nusprendžiau 
pamatyti.

Pavasario oras gražus, 
ant greitųjų, per telefonus, 
susitarėme vykti. Vykome 
penkiese: aidietės M. Su
kackienė, H. Žilinskienė, M. 
Žalimienė (Green), ir mu
du su žmona. Ant laimės 
“dadžiaus” ratai buvo pa
tepti iš vakaro, tai rytą ir 
leidomės į 100 mylių kelio
nę. Už pustrečios valandos 
jau buvom prie Venta salės 
Waterbury, Conn.

“Zaporožiečius” jau ra
dom besiruošiančius scenai. 
Publika lėtai rinkosi, atro
dė, kad bus neskaitlinga, 
tačiau trečią vai. liko už
pildytos visos sėdynės. K. 
Stanislovaitienė prašė ra
mumo ir pareiškė, kad loši
mas prasidės.

Kadangi buvo rašyta apie 
.prasmę ir kas lošia, tai čia 
tik trumpai pasakysiu, kad 
aidiečiai šią operetę puikiai 
suvaidino, kaip pavieniai, 
taip ir visas choras gražiai 
ir aktiškai dainavo, laisvai 
ir natūrališkai vaidino, o 
jų ukrainiški ir turkiški 
kostiumai žiūrovus domino. 
Aplodismentų gausiai gavo. 
Po lošimo mūsų aidietės 
tuojau tarėsi ir kvietė lošė
jus į Worcester, Mass., kad 
jie atvyktų pastatyti “Za
porožietį už Dunojaus”. 
Mes jautėmės gerai skait
lingoje publikoje, labai pui
ki buvo nuotaika, gausybės 
pasisveikinimų ir draugiš
kų pasikalbėjimų.

Po pokalbių, grįžtant į 
namus, draugai hartfordie- 
čiai Šilkai užprašė sustoti 
pas juos. Apie 30 mylių pa
važiavus sustojome ir Štai 
ką pamatėme: tai nepa
prasto darbštumo Šilkai, 
nors jų rezidencija — kuk
lus namukas, bet jau aplin
kui yra įvairių-įvairiausių 
žydinčių medžių, galybės 
visokių gėlių, nuplautos 
pievos, koks gražus daržas: 
pamidorai, žirniai ir kitos 
daržovės jau dygstančios, 
žemuogės pačiame žydėji
me, o jie, jau nebejauni 
žmonės, tai vien savo ran
komis padaro, veikime irgi 
neatsilieka. Kol visą apžiū
rėjome, šilkienė jau prašo 
į vidų prie kavos. Pavaišin
ti irZ draugiškai pasikalbė
ję apie pasaulinius dabarti
nius įvykius leidomės į ke
lionę ii’ laimingai 
kom namo.

parvy-

Philadelphia, Pa.

Plymouth, Pa.
LDS ir LLD kuopų pik

nikas įvyks birželio 4 dieną 
toj pačioj vietoj, V. Kaz
lauskienės farmukėje, pra? 
sidės apie 12 valandą.

Kelrodis: Nuo Shenan
doah du keliai, 309 ir 29. 
309 keliais eina per galą 
Wilkes-Barre ir per Kings? 
toną. Kingstone privažiavę 
Wyoming Ave., sukite į de
šinę ir važiuokite iki Union 
St. ir čia matysite iškabase 
į Harveys Lake, sukite į 
kairę ir tiesiai važiuokite į 
Harveys Lake, o šį ežerą 
privažiavę, sukite į dešinę 
ir važiuokite aplinkui iki
privažiuosite Amuseme n t 
Park, o nuo čia sukite į de
šinę ir pavažiavę mylią ke
lio privažiuosite kelią 29, 
čia, laikydamiesi į dešinę, 
pavažiuosite apie kelis blo
kus ir čia jau po kairiu šo
nu didelė stuba ir viršmi- 
nėta farmukė.

Taigi, mieli draugai ir 
draugės ir visi simpatikai, 
širdingai prašome būti 
mūsų linksmoje gegužinėje 
ir gražioje farmukėje. Su 
valgiais ir gėrimais niekam 
nereikės rūpintis. Pasinau? 
dokime atgimstančio pava? 
sario tyru oru, žaliuojan
čiais medžiais, žydinčiomis 
gėlelėmis ir jų aromatu.
Kviečia rengimo Komisiją

Sekanti žymesni parengi
mai bei sueigos įvyks:

Gegužės 30 d. Olympia 
Parko atidarymo iškilmės. 
Bus koncertinė programa 
ir šokiai po direktyva Jono 
Dirvelio.

Birželio 18 diemy—Mass, 
valstijos pažangiųjų orga-i. 
nižacijų apskričių metinis

Parke,
Mass.

nižacijų apskričių 
piknikas Maple 
Lawrence-Methuen, 
Bus meninė programa ir 
svečias iš toli, D. šolomskas 
iš New Yorko, kuris pra
kalbą sakys. Tokiose suei
gose yra malonu sutikti 
seniai, matytus draugūs ii» 
drauges. Atvykite skaitline
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Mūsų rūpesčiai
Vasarėlės jau susilaukė

me, ne tik artojėliai ar šie
nelio pjovėjai pilni rūpes
čių, bet ir miesčionėliai. 
Nuo mažens mes pramoko
me suprasti reikalą rūpin
tis ir labdarybės reikalais. 
Tai buvo lyg ir malda, nes 
sakydavo: geri darbai dėl 
“dūšios ir kūno.” Minėda
vome: ligonį aplankyti, mi
rusį palaidoti, alkaną pa
sotinti, ir dar keletas kitų 
buvo patarimų.

Šiais laikais pas mus gal 
^didžiausias uždavinys, tai 
lankyti sergančius draugus, 
ar jau mirusius.

Tuom tarpu yra daug ir 
kitokių gerų darbų. Pavyz
džiui : philad e 1 p h i e č i a i 
rengdavo piknikus, išvažia
vimus, žinoma, labai svar
biems reikalams, šelpda
vome kalinius, šelpdavome 
kovotojus už darbininkų 
geresnę ateitį ir darbinin
kišką spaudą. Į mųsų pa
rengimus suvažiuodavo po 
keletą tūkstančių svečių.

Nepatiko tas darbo žmo
nių engėjams. Jie suplana
vo žiauriai pulti Philadel- 
phijos pažangiuosius lietu
vius. 1950 metų rugsėjo 3 
dieną turėjo įvykti tradici
nis piknikas darbininkiškos 
spaudos paramai. Tą pa
rengimą organizavosi pulti 
lietuviški bėgliai, prakišę 
Lietuvoje. Prieš parengimą 
jie platino savo “proklama
ciją,” lapelį lietuvių ir an
glų kalbomis, kuriame jie 
rašė, kad visi lietuviai 
“vyksta šį raudonųjų žiur
kių parengimą (“Laisvės” 
pikniką) pikietuoti! Sek
madienį, rugsėjo 
Šv. Andriejaus 
koplyčios ir nuo 
miero bažnyčios 
tojus veltui nuveš specialūs 
autobusai. Jie išvyksta 10 
valandą. Pikietavimo vieta: 
Olen Park, Gloucester 
Heights, 56 Cornell Ave., 
N. J.” Taip jie rašė tame 
savo lapelyje.

Gloucesterio policija at
šaukė leidimą. Ji aiškino 
rengėjams, kad lietuviški 
“DP” skelbia spėka pulti 
piknikierius, o jie neturi 
tiek policijos, kad sulaikyti 
nuo kraujo liejimo, tai ii’ 
draudžia pikniką.

Nuo to laiko čia ir nebe
įvyko skaitlingų piknikų. 
Bet sąmoningi lietuviai su
rado būdus, kaip paremti 
svarbiuosius reikalus. Se
niau čia suvažiuodavo dau
gelis busų į laisviečių pik
nikus, dabar philadelphie- 
čiai busais važiuoja į bal- 
timoriečių “Laisvės” pikni
kus.

Vyksime į “Laisves” 
pikniką

Susirūpinimas ir šiemet 
yra didelis. Telefonai vi
sur skamba su klausimais: 
“Drauge, kaip plat i n a s i 
pikniko bilietai?” Laiko jau 
nebedaug. Birželio (June) 
11 d. jau čia pat. Kas dar 
neužsisakėte vietos buse?

Nuvykau aplankyti ser
gančių draugų ‘ Tuneikių. 
Tai žymūs darbuotojai. Jie 
tik ką sugrįžę iš ligoninės. 
Susirūpinę klausia: “Kaip 
sekasi platinti baltįmorie- 
čių pikniko bilietus? Mes 
vargiai galėsime važiuoti. 
Še penkinė, pasiųsk ‘Lais
vei.’ Bet jei sustiprėsime, 
tai ir mes važiuosime.”

Gaila, kad tiek daug ge
rų d r a u g ų nesveikuoja! 
Draugai Šapranauskai tiek 
daug dirbdavo dėl parengi
mų, o' dabar ir jų sveika
tėlė labai nusilpus;.

Draugė Tureikiėnė sakė, 
kad nežino nė kaip pąačiuo- 
ti- draugams ir,'.draugėms,

6 cl., nuo 
parapijos 
Šv. Kazi- 
pikietuo-

lankiusiems ligoninėje, ku
rie jai pridavė daug ener
gijos r gero jausmo. Jos 
dukrelė Kastancija Limon, 
d. A. Žalneraitienė, P. Si
dabrienė ir kitos prisiuntu- 
sios daug atvirlaiškių su 
linkėjimais. Gaila, ji sakė, 
kad d. A. Žalneraitienė pa
ti labai susirgo, o aš nega
liu jos aplankyti. Ir vėl 
kalba apie busą, kaip di
delis nusamdytas.

Taip busas didelis. Ke
lionei bilietus galima įsigy
ti pas sekamus draugus: 
P. Puodis, 1313 N. Law
rence St.; tel. PO. 5-3954. 
J. Kazlauskas, 735 N. Buck- 
nell St.; tel. CE. 2-9874. 
A. Zalner, 1009 Jackson 
St.; tel. HO. 8-7226.

Kelionės bilietus reikia 
įsigyti iš anksto, taipgi bū
ti laiku —■ 8:30 vai. ryto — 
4th St. ir Girard Ave. Ir 
važiuosime dainuodami!

R. M. Južintiskis

Camden, N. J.
Mūsų piknikas

LLD 133 kp. piknikas 
įvyks sekmadienį, birželio 4 
d., Wm. Patten darže, 
Gloucester Heights, N. J.

Kelrodis bųsais: imkit nr. 
3 busą su užrašu Gloucester 
Heights, kai įvažiuosite į 
Nickolson Rd., išlipkite ant 
Cornell Ave. kampo. Ten 
matysite didelį mūrinį na
mą — mokyklą.

Automobiliais važiuokite 
keliu nr. 130 iki Nickolson 
Rd., ten ant kampo yra 
Atlantic Gas stotis, o ant 
kito — Carosel Liquor san
dėlis, sukite po dešinei ir 
už pusės kvartalo bus Cor
nell Ave.

Komitetas kviečia visus 
ir visas atsilankyti.

A. J. Camdenietis

PENSIJA DAR 
NE SENATVĖJE

Anykščiai. —Nebuvo Ka
zys Dilys jaunystėje tur
tingas. Kaip ir kiti varguo
lių vaikai, jis negalėjo dau
giau pasimokyti. Seniai pa
sirinko kuklia laiškininko 
profesiją.

Daug slenksčių per savo 
netrumpą gyvenimą numin
džiojo. 0 kiek linksmų ži
nių jis žmonėms atnešė! 
Mylėjo Dilys savo darbą. 
Už tai ir žmonės savo laiš
kininką gerbė. Atėjo metas 
gauti ir pensiją.

—Pensija—dar ne senat
vė, — sako jis.

Ir Dilys susiranda darbo. 
Tai laikraščius ir žurnalus 
platina, tai loterijos bilie
tus. Visuomet žvalus, ener
gingas, visur suspėja.

A. Vabalas

Westwood, Mass.
Skaudi žmogaus nelaimė
Gegužės 11 d. Ch. Žukaus

kas, gyvenantis po numeriu 
815 Gay St., Westwoode, 
norėdamas pakvėpuoti tyru 
oru, nes tą dieną buvo gra
žus oras, išėjo savo gražia
me kieme pasivaikščioti ir 
pasidžiaugti at g i j a n č i a 
gamta, pasiklausyti paukš
teliu čiulbesio, kuriu ten 
aplink jo namus visada 
randasi. Beeinant jam ša
ligatviu, antsyk, rodos, kad 
kas jam būtų kojas nukir
tęs, krito ant kieto šaligat
vio ir susilaužė vienos ko
jos kaulą.

Greit buvo pašauktas gy
dytojas ir ambulansas, ku
riuo buvo n u g a b e ntas į 
Norwoodo miesto ligoninę.

Jau daug metų pažįstu 
draugą Žukauską. Jis yra 
nuoširdus “Laisvės” rėmė
jas. Daug kartų man teko 
su juo dirbti “Laisvės” 
piknikuose. Bet per pasku
tinius kelerius metus jo 
sveikata buvo pašlijus ir 
dėl to niekur jis iš savo na
mu neidavo.

Draugai ir draugės, kam 
laikas leidžia, atlankyki! li
gonį.

Linkiu draugui Ch. Žu
kauskui greit ir pilnai pa
sveikti.

M. Uždarinis

DORCHESTER, MASS.
Liūdnas Dvejų Metų Prisiminimas

Uršule Kavoliūnienė
Mirė Gegužės 31, 1959

žiaurioji mirtis taip netikėtai ir staigiai pakirto 
gyvybės stygą ir išlpėšė 
iš gyvųjų tarpo mūsų 
mylimą mamytę ir mano 
mylimą žmoną Uršulę 
Kavoliūnienę.

Nors saulė vis teka ir 
vėl nusileidžia, bet siel
vartų bangos mūsų ne
apleidžia. Su didžiausiu 
širdies skausmu visuo
met, brangioji mamyte 
ir mylima mano žmona, 
tave prisimenam, ir nė
ra tos dienos, kad aša
ros n e v i 1 g y t ų mūsų 
skruostų.
kapelį, sodinant gėles.Visuomet mes lankom tavo

ANTANAS, vyras. 
JULĖ, duktė.

VIKTORAS, sūnus 
ONA ZABULIENĖ, sesuo. 

ADOMAS ir POVILAS, 
broliai, Lietuvoje.

JOSEPH F. GRIESS
Laidotuvių Patarnavimas

4200 North Eighth Street 
Philadelphia, Pa.

BA. 8-0682

Taipgi laisniuoti N. J. 'Valstijoj.

Baltimore. Md.>

įsteigta 1902

The 
MURRAY 

FUNERAL HOME
408 Coojier Street 

Camden, N. J.

WO. 3-1460
Wm. J. Paradee, Mg r. 

Ricliard G. Ward.

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25-ta Kuopa

Sekmadienį, Birželio June 11, 1961
v Pradžia 11 vai. ryto. Muziką nuo 3 iki 7 vai. popiet.

Slovak National Home & Park, 8526 Holabird Avė.
Programoje dalyvaus pirmu kartu

VYRŲ KVARTETAS Iš BROOKLYNO, VAD. MILDRED STENSLER.

Gerbiamieji!
šis piknikas bus gražioje vietoje, kur galėsite pasilinksminti prie gražios muzi? 

kos ir išgirsite Vyrų kvartetą dainuojant gražias dainas. Po to pasivaišinsite ska
niais valgiais ir atsivėdinsite šaltu alum.

KELRODIS ,
Is Philadelphijos imkite kelią Nr. 40 .ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Haven 

St., sukite j kairę ir valiuokite iki Lombard Street. Pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. 
Čia šilkite į kairę ir 15$'mylios pavažiavę kairiame šone rasite pikniko vietą, o dešiniame šone yra 
kareivių camp. .

Iš miesto galima važiuoti Nr. 10-to busu iki Holabird Avė. Išlipę, eikite į vakarus lla mylios. O 
busą Nr. 20 Dundalk reikia imti ant Baltimore St. ir jis tiesiai priveža iki pikniko vietos.
ĮŽANGA 75c. RENGĖJAI



JAV vieši įžymus Lietuvos 
skulptorius K. Bogtlanas

Gegužės 24 dieną į Wash- 
ingtoną atskrido iš Tarybų 
Sąjungos keturių įžymių 
tarybinių dailininkų dele
gacija, kurios sudėtyje yra 
ir įžymusis lietuvis daili
ninkas - skulptorius K. A. 
Bogdanas. —

Delegaciją sudaro:
A. S. Pascenko, ukrainie

tis, TSRS Dailės akademi
jos narys.

A. M. Gricai, TSRS Dai
lės akademijos narys.

L. L. Kremneva, mask
vietė, įžymi dailininkė.

K. A. Bogdanas, skulpto
rius, dėstytojas, katedros 
vedėjas Lietuvos Valstybi
niame dailės institute Vil
niuje.

Ši Tarybų Sąjungos dai
lininkų delegacija yra JAV 
dailininkų svečiai. Ji mūsų 
šalyje bus apie mėnesį lai
ko. Aplankys Washing toną, 
Bostoną, Chicagą, Cleve- 
landą, žinoma, ir New Yor- 
ką, ir gal kitus miestus. Su
sipažins su amerikine daile 
ir dailininkais, o taipgi ir 
su visu mūsų kraštu.

Čia skaitytojui paduoda
me smulkesnių žinių apie 
K. Bogdaną.

K. A. Bogdanas — jau
nas lietuvis menininkas. Jis 
gimė 1926 m. miestely Zai- 
miai, Kėdainių rajone, tar
nautojo šeimoje. Nuo 1945 
iki 1951 m. mokėsi Kauno 
Valstybiniame dailės insti
tute taikomojo ir dekoraty

ALDLD REIKALAI
ALDLD II. APSKRITIES Į kuopoms kvotos — kiek ku- 

KONFERENCIJOS Iri turėtų gauti nauju na- 
PROTOKOLAS . riti.

1961 m. gegužės 7 dieną 
įvyko ALDLD 2-ros aĮJSki-i- 
ties konferencija “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke, N. Y. 
Konferenciją atidarė ap
skrities pirmininkas J. Gry
bas 11:30 priešpiet.

Mandatus -patikrinti apsi
ėmė P. Beeis. Laike manda
tų patikrinimo buvo pa
kviesta ALDLD pirmininkė 
K. Petrikienė pakalbėti. Ji 
kalbėjo dienos klausimais ir 
už ALDLD veiklą.

P. Bečys pranešė, kad 
konferencijoje dalyvauja 20 
delegatų nuo 8 kuopų ir 3 
komiteto nariai—viso 23.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas J. Grybas, o sek
retore—A. Bečienė.:

Skaitytas protokolas iš 
praeitos konferencijos ir 
priimtas su maža pastaba.

Komiteto pranešimą iš 
apskrities veiklos padarė 
pirmininkas J. Giybas. Tu- 
'rėta 3 parengimai: filmų 
rodymas, banketas ir pikni
kas. Visi parengimai davė 
ALDLD gražios naudos: 
taipgi ir veikiančios kuopos 
gražiai pasipelnė. Labai 
gražiai pasidarbavo draugė 
J. Grayson iš Point Pleas
ant, N. J., nes ji atgaivino 
ALDLD 67 kuopą iš 14-kos 
narių. Iždininkas P. Bečys 
pranešė, kad dabar ALDLD 
2-ros apskrities ižde yra 
$464.20. Komiteto raportai 
priimti. Nutarta sekamą 
konferenciją laikyti kovo ar 
balandžio mėnesį

Išklausyti kuopų delega
tų pranešimai iš jų veiklos. 
Vienos gana smarkiai vei
kė, kitos menkiau, bet visos 
darbuojasi pagal savo išga
lę.

Konferencija nutraukta 
pusvalandžiui pietums.

ANTRA SESIJA
Po plataus apdiskusavi- 

mo patarta artime s n ė m s 
kuopoms parengimus reng
ti bendrai. Taipgi paskirtos

vinio meno. Jo diplominis 
darbas — monumentalinė- 
dekoratyvinė grupinė skulp
tūra Kauno geležinkelio 
stočiai “Darbininkas ir kol- 
ūkietė” visuomenės buvo 
aukštai įvertinta.

Dar būdamas studentu, 
K. Bogdanas dėstė dailę 
Kauno vidurinėje mokyklo
je ir mokytojų seminarijo- 
jee.

Baigęs institutą Bogda
nas gavo diplomą — su pa
gyrimu ir monumentlinės- 
dekoratyvinės skulp t ū r o s 
menininko vardą.

1953-1956 metais Bogda
nas mokėsi Leningrado as
pirantūroje prie Tarybų 
Sąjungos Meno Akademijos 
E. Riepino vardo Dailės in
stituto. Apgynė disertaciją, 
ir jam buvo suteiktas me
ninių mokslų kandidato 
laipsnis.

šio talentingo skulpto
riaus kūryba įvairi. Jis su
kūrė eilę skulptūrinių port
retų, jis kuria monumenta
li nes ir dekoratyvines kom
pozicijas. Ypatingai jam 
artimas portreto žanras, 
kuriame skulptorius sten
giasi išreikšti kūrybinę 
žmogaus mintį ir jo įtemptą 
ir turtingą intelektualinį 
gyvenimą.

Jis sukūrė šiuos portre
tus politinių veikėjų, me
no ir kultūros darbuotojų: 
V. I. Lenino portretą, Ar
tistės portretą, Akademiko

NAUJŲ NARIŲ 
GAVIMUI KVOTOS

1 kp., Brooklyn, N. Y., 8 
nauji nariai

185 kp., Ozone Pk., N. Y., 7
81 kp. (Mot. Klubas) 4
54 kp., Elizabeth. N. J., 4
72 kp. Great Neck, N. Y., 3
5 kp., Newark', N. J., 3
77 kp., Cliffside Pk., N. J., 2
24 kp., Brooklyn, N. Y., 2
67 k p., Pt. Pleasant, N. J., 5 
84 k p., Paterson, N. J., 2 
136 kp., Harrison, N. J., 2 
3.12 kp., Bayonne, N. J., 2 
147 kp., Brooklyn, N. Y., 2 
Jei visos kuopos savo 

kuklias kvotas išpildys, tai 
mūsų ALDLD 2-roji ap
skritis paaugs 46 nariais. 
Kuopų valdybos, kaip ir vi
si nariai, stokite prie darbo 
už gavima naujų narių į 
ALDLD!

APKALBĖTAS KNYGŲ 
LEIDIMAS

Po apkalbėjimo patarta, 
kad knygas parinktų 
ALDLD centro komitetas. 
Šiemet bus duodamos dvi 
knygos.

Priimtos rezoliu c i j o s : 
viena Pabaltijo valstybėlių 
reiklais ir pasiųsta senato
riui Thomas H. Kuchel ir 
rep. Glenard P. Lipscomb, 
antra Chicagos policijos de
partamentui prieš langų 
daužytojus.

Aukota sekamai: “Vil
niai” $50, “Laisvei” $25, 
“Liaudies balsui” $25, Atei
vių gynimui $15 ir ALDLD 
prožektoriaus ir filmų rei
kalams $100.

Konferencija pataria kaip 
didelėms, taip ir mažoms 
kolonijoms rengti filmų ro
dymą kuo plačiausiai.

Į apskrities komitetą iš
rinkti: A. Bečienė, J. Gry
bas, P. Bečys, S. Petkienė 
ir M. Stakovas.

Konferencija uždaryta 5 
vai.

A. BEČIENĖ, 
nutarimų sekr.

Pureno, Žvejo motinos, 
Kompozitoriaus Gruodžio ir 
kitus. Kartais jis keletą 
portretų sujungia į seriją. 
Tokios serijos yra — “Ma
no draugai,” “Įvairių tau
tų vaikai” — VI Pasaulinio 
jaunimo ir studentų festi
valio dalyvių.

Jo portretai pasižymi me
ninės formos ryškumu, psi
chologinės charakteristikos 
gilumu, išsamiu supratimu 
liaudies charakterio bruožų.

Iš monumentaiinių Bog
dano kūrinių daugiausia ži
nomos istorinės kompozici
jos: “Susitikimas V. I. Le
nino su V. Kapsuku-Micke- 
vičiumi,” “1863 metu suki- 
limas Lietuvoje.” Pastaro
joje skulptorius sukūrė ryš
kius lietuviu valstiečių ti
pus, pabrėžė visaliaudinį 
sukilimo pobūdį. Būdamas 
tikru ir lanksčiu meninin
ku, jis tiksliai charakteri
zuoja žmogaus kūną, drabu
žius, savybes, niekur nepa
tekdamas į susivili o j i m ą 
natūralizmu, stengdamasis 
sukurti kompaktinį ir aiškų 
siluetą.

Šiuo motu K. Bogdanas 
kuria kūrinius - paminklus 
naci onal i n i a ms d i d vyri arns, 
kritusioms Didžiojo k a r o 
metais: kauniškiams kom
jaunuoliams, • du kartu ap
dovanotam Tarybų Sąjun
gos didvyrio vardu Smulke- 
vieiui.

K. A. Bogdano kūriniai 
saugomi — laikomi Kauno 
ir Vilniaus dailės muziejuo
se, nuolat eksponuojami 
respublikinėse ir visasąjun
ginėse dailės parodose.

Skulptorius daug laiko ir 
jėgų pašvenčia pedagogi
niam d a r b u i . Jis dėsto 
skulptūros mokslą Valstybi
niame Tarybų Lietuvos dai
lės institute. Jis yra ir šios 
mokslo šakos katedros ve
dėjas.

Pastaruosius penkerius 
m-etus jis yra atsakinguoju 
Tarybų Lietuvos dailininkų 
sąjungos sekretoriumi.

Bogdanas — Vilniaus 
miesto darbo žmonių depu
tatas miesto taryboje: jis 
yra valdybos nariu Lietuvių 
draugijos draugystės ir kul
tūriniams ryšiams su užsie
niu palaikyti; jis yra Lie
tuvių skyriaus 1 draugystes 
draugijos “Tarybų Sąjun
ga-Lenk i j a” narys.

Koresp.

Philadelphia. Pa.
Sergančios raugės

Anna Žalneraitienė gana 
rimtai susirgo. Gydosi na
muose. Gydytojas lanko 
kas dieną nuo geg. 14, bet 
liga dar nėra nugalėta. Jos 
adresas: 1009 Jackson St. 
Tai mūsų pažangi ir veikli 
draugė, ilgametė organiza
cijų darbuotoja, LDS 5 ir 
LLD 10 kp. iždininkė.

H. Tureikienė jaučiasi 
jau gerai, po operacijos 
grįžusi namo prižiūri savo 
draugą Tureikį, nes jis dar 
nėra pilnai susveikęs, ne
galima vieną palikti.

Nelė Griciūnienė dar yra 
galvos skausmų kankina
ma, liga nesiduoda pergalė
ti nei su geriausiais gydy
tojais.

Visiems ligoniams linkiu 
laimingai susveikti.

Busas važiuoti į Baltimo- 
rės pikniką birželio 11 d. 
yra paimtas. Prašomi visi 
iš anksto pasipirkti tikie- 
tus ir turėti smagią kelio
nę; į abi puses $3.50. Par
duoda P. Puodis, E. Mulo- 
kiūtė ir R. Merkis.

P. Valantiene

Old Lyme, Conn.—Sulau
kęs 79 metų amžiaus mirė 
artistas Abram Poole.

Susikūrė nauja šeima
Lillian Giminaitė, Ozone 

Park gyventojų Walter ir 
Evos Giminų janiausioji 
duktė ištekėjo už Alex 
Young. Santuoka ir didelės, 
šaunios vestuvės įvyko ge
gužės 27-tą. Jaunieji apsi
gyvens Woodhavene.

Lillian vaikystėje lankė 
Ateities Žiedo mokyklėlę. 
Ji gabiai mokėsi, gerai, 
skaitė lietuviškai, gražiai 
sakydavo eiles ir dalyvavo 
šokėjų grupėje, taipgi yra 
vaidinusi savo tetėno Jono 
Juškos režisūroje statomų 
veikalų vaidyboje.

Linkime Lilijai laimės 
susikurti pavyzdingą šei
ma.

Lili jos tėvai yra ilgame
čiai “Laisvės” skaitytojai, 
ir rėmėjai, laikraščio pra
mogų lankytojai. Ir dukre
lės išleistuvių dieną jie ne
pamiršo savo laikraščio, 
penkine ji apdovanojo.

S.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

kalauja rankų dauguma spręs
ti visus klausimus. Ir jeigu 
Rytai su tuo sutiktų, tai vie
ną gražią dieną jie būtų nu
balsuoti nuo žemės rutulio. 
Bet jie nesutinka. Jie netiki 
savižudybe.

štai kame visas nesusipra
timas. Štai kodėl derybose 
nesiseka susitarti.

Man atrodo, kad rimto su
sitarimo ir nebus tol, kol Va
karai spirsis priversti Rytus 
papildyti savižudybę. Susita
rimas galės būti tiktai pilnos 
lygybės pagrindais.

Pastebėjau “N. Y. Timese” 
(geg. 24 d.) ilgą iš Kubos 
universiteto pabėgusių profe
sorių pareiškimą. Jie, žinoma, 
prakeikia revoliuciją ir revo
liucinę vyriausybę. Jie nori iš 
naujo pamėginti sve t i m a i s 
ginklais susidoroti su Kastro.

Su visais pabėgėliais nuo re
voliucijos ir liaudies ta pati 
bėda: jie gyvena praeitimi, 
jie sapnuoja apie atgavimą ro
jaus, kuri jie prarado amžinai.

šios vasaros sezono pirmu
tinis “Laisvės” piknikas Įvyks 
Baltimorėje birželio 11 d. Rei
kia, kad jis būtų gražus ir 
skaitlingas.

Filadelfiečiai žada pribūti 
didžiuliu busu. Vyks auto
mobiliais grupė ir niujorkie
čių. Būtų gražu, kad svečiais 
pas labai svetingus baltimo- 
riečius pasirodytų skaitlingai 
Penhsylvanijos ir New Jersey 
kolonijos.

“Tėvynės” balso” 28-am nu
meryje skaitau poeto Al g. 
Skinkio gražų eilėraštį “Sveti
mi keliai.” Lyrikos ir poezi
jos jame daug, bet bėda ta
me, kad mūsų gabusis poetas 
šaudo pro šalį. Visa poema 
jausmingai supinta apie varg
šą žemės artojėlį, tą mūsų 
mieląjį “sermėgių valstietį,” 
pabėgusį iš Lietuvos ir vargs
tantį, nykstantį ir džiūstantį 

į kažkur užsienyje.
i Kalba eina apie “dipukus.” 
Na, o bent jau Jungtinėse 
Valstijose tarpe trejeto desėt- 
kų tūkstančių dipukų vargiai 
su didžiausiu žiburiu surastum 
vieną kitą poeto apdainuoja
mą sermėgių artojėlį.

Nejaugi poetas Skinkys dar 
ir šiandien nežino, kad varg
šai artojėliai iš msų tėviškėlės 
po Antrojo pasaulinio karo 
nebėgo ?

Dar vienas dalykėlis. Vis 
dar daugelis mums rašo ir 
prašo padėti jiems užsiprenu
meruoti vieną kitą Tarybų Lie
tuvos laikraštį bei žurnalą.

Tuo darbu mes neužsiima- 
me. Jūs labai lengvai galite 
tai padaryti, atsikreipdami į:

Imported Publications 
and Products

4 W. 16tr St.
New York H, N. Y.

Hartford, Conn. —Sulau
kęs 88 metų amžiaus mire 
buvęs Connecticut valstijos 
gubernatorių^ John H.
Trumbull. r'

MIRE
Mirė Kazim. Bekešius, 

gyvenęs 182 Nassau Ave., 
Brooklyne. Pašarvotas ne
toli namų, 161 Driggs Ave. 
Laidos trečiadieni, gegužės 
31 d.

1 Liūdinčiai jo ž m o n a i 
Onai, broliui Aleksandrai 
(rochesteriečiui) ir kitiems 
velionio artimiesiems reiš
kiame užuojautą.

Velionis buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. .

Žinią pranešė Julius Kal
vaitis.

Filmai iš Lietuvos
Šeštadienį, birželio 10-tą, 

7:30 Vai. vakaro, bus paro
dyti du filmai:

“Dešimt dienų Lenkijoj”, 
ir “Tarybų Lietuva”

Juos pamatysime Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbock
er Ave, Brooklyn, N. Y. Ro
dys J. Grybas.

Prašome tą vakarą pasi- 
taupyt’šių įdomių filmų 
pamatymui.

LLD Kuopų Bendras 
Komitetas

Po miestą pasidairius
Jungtines Tautoį, N. Y. 

—Valerijus Zorinaš, TSRS 
delegatas, ragina Jungti
nes Tautas pripažinti An
toine Gizengos valdžią, kaip 
tik vienatinę legališką Kon
go respublikos valdžią.

H. Sealline, 35 metų mo
tina, gyvenanti Rego Park 
miesto dalyje, paliko veži
mėlyje 8 mėnesių mergaitę 
ir įėjo į kepyklą nusipirk
ti duonos. Išėjus nerado nei 
vežimėlio, nei mergaitės.

Netrukus policija suėmė 
Mrs. Frances Heller, netoli 
gyvenančią, ir pas ją rado 
Seallinės dukrą. Heller yra 
bevaikė. Policijai ji teisino
si, būk jai kaš tai sakęs, 
kad “mergaitė yra palikta”, 

.tai ji ir pasiėmė.

Gegužės 24 d. vienas “Gu
druolis” rašo laiške “Dai
ly News”: “Ir ką mes žino
me, kad Kastro išmainytus 
buldozerius nepasiųs savo 
prieteliui Chruščiovui”.

Matomai, kad jo “prote
lis labai menkas. Jis mano, 
kad Tarybų Sąjunga, ku
rios erdvių užkariavime 
technika yra toli pralenkus 
JAV, dar neturi buldozerių. 
Taip gali galvoti tik “Dai
ly News” skaitytojai.

Union Square aikštėje 
yra pastatytas paminklas 
dėl Marquis de Lafayette, 
kuris vadovavo kai kuriems 
Amerikos revoliucijos ka
rių daliniams. Kokie tai 
piktadariai sulenkė Lafa
yette kardą.

i _____ .
Į 50 metų sukakties apei 

gas N. York Public Libra
ry atvyko iš White Plains 
Robertas W. Hendersonas, 
kuris buvo pirmas bibliote
koje tvarkytojas. Jis dabar 
jau yra 72 metų amžiaus.

Laivyno statykloje, 
Brooklyne, nukrito apie 50 
pėdų ir užsimušė du darbi
ninkai, Ig. Stenlud ir Jacob 
Peruką. Abu buvo brookly- 
niškiai.

Ateinančią savaitę JAV 
prezidentas Kenedis išvyks 
į Europą. Jis lankysis Lon
done ir tarsis su Anglijos 
valdžia, bus Paryžiuje, kur 
tarsis su prezidentu De 
Gaulle, o birželio 3—4 dd. 
Vienoje susitiks su Chruš
čiovu.

American Broadcasting 
Co. ir Columbia Broadcas
ting System po pusvalandį 
vakarais televizijoje rodys 
jo susitikimus. ,

Laimino asilus, ožkas 
ir kates

Maloniai besišypsąs bri
tų kunigas iš Benediktinų 
ordino laimino gyvulius: 
asilą iš Broadvės karniva
lo, bedarbe teatrališka ož- 
ka ir ten koki kalbanti 
paukštį.

Kunigas Amrose uždėjo 
savo ranką ant kiekvieno 
gyvulio galvos, atnešto pa
laiminimui. Juos atnešė 150 
ypatų į Greenwich Village 
Humane Society. Ceremo
nijos atlikta pagerbimui St. 
Francis iš Assisijos, “pa
garsėjusiam” gyvulių mylė
tojui. Ceremonijos atlikta 
žymint pradžią paskirtos 
savaitės: “Būk mandagus 
ir mielaširdingas g y v u- 
liams”.

Humape League prezi
dentė Pigeon Fitzgerald at
nešė iš ulytėlės motina ka
tę su 7 kaičukais palaimini
mui, kuriuos rado išmatų 
bačkoje prie savo namų 
Central Park West.

Katės gavo palaiminimą, 
priskaitant roniasnukę Sia
mo katę vardu Aida, ir gin
tarinę Persijos katę.

Pasirodo, kad mums, niu
jorkiečiams, nereikia ke
liauti i tropiškus raistus 
ieškoti laukinių žmonių, 
kurie garbina visokius ke
turkojus ir net šliaužius— 
mes jų ir čia turime užtek
tinai. Juk laiminimas asilų, 
ožkų ir kačių yra išjuoki
mas sveiko proto žvogaus.

Kingdom DeNormand, 51 
metų amžiaus, staigiai mi
rė nuo širdies smūgio Ge
neral Sessions teismabuty- 
je, kada jis bvo teisiamas 
už priėmimą $27,000 vertės 
pavogtų brangiadaikčių iš 
Cartier- krautuvės.

DeNormand jau pirmiau 
27 metus sėdėjo kalėjime.

Miami, Fia. — Floridos 
valstija jau turi 5,00,000 
gyventojų.

ELIZABETH, N. J.

Birželio mėnesio 1 dieną sukanka treji metai, 
kai mirė

Marijona A. Staneliene
Ji buvo gera motina, nuoširdi draugė, pažan

giosios visuomenės narė ir veikėja, dirbusi, kad 
pasaulyje gyvuotų taika ir laisvė.

Su liūdesiu ją šiandien prisimename, ir nie
kad jos neužmiršime!

MYLDA ŽUKAS-ST ANELYTĖ—duktė 
WALTER ŽUKAS—žentas
ONA SCHULTZ-Sesuo

HELEN ŽUKAS—Walterio motina
JOSEPH ir ANNA STANĘLIS- 

velionės vyro brolis ir žmona
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LITERATŪROS DRAUGIJOS 1-OSIOS KUOPOS

MIRĘ NARIAI:
Bukšnys, P. Raulušaitis, A.
Degutis, V. Reinhardt, P.
Gaitis, J. Ruškis, K.
Gražys, P. Sapiega, M.
Gyvis, P. Sungaila, K.
Kalakauskas, Adelė Stakvilevičius, J.
Kapočius, Teof. Šimkus, K.
Kovas, J. Šukaitis, J.
Litvinskas, J. Urbonas, J.
Lukminas, V. Vigūnas, K.
Mitkus, K. Z or ubą., V.
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Memorial Day—Atminimų Dieną, gegužės
30-tą, prisimindami Jūsų siekį, ryžtamės au-
ginti kultūros židinį--LLD.

Lai būna Jums neišdildoma atmintis.

LLD 185 k. išvažiavimo 
komisijos pranešimas.

Birželio (June) 4 d. by
rėsime tikrai puikų išvažia
vimą į gražų pajūrio parką. 
Ten galėsime maudytis ir 
šiaip gamtos grožiu pasi
grožėti. Taipgi duosime 
jaunos vištienos karštus 
pietus su visokiais pri- 
dėčkais ir, pagerinimui 
apetito, po vyną.

Prašome visus, norinčius 
toje išvykoje d a 1 y v a uti, 
tuojau užsisakyti vietą pas 
komisiją: Briedį, Kairį, 
Venckūną ar Grybą.

Automobilių turėsime pa
kankamai visiems tiems, 
kurie bus komisijoje užsi
registravę. Birželio 4 d. vi
si susirinksime į “Laisvės” 
salę 11 vai.- ryto ir išten 
visi drauge važiuosime į pa
jūrį.

Jei tą dieną lytų, tai pie
tūs ir pasilinksm i n i m a s 
įvyktų “Laisvės” salėją 
Ozone Parke. Komisija *

PRANEŠIMAI
CLEVELAND. OHIO

LMS Cleveland© skyriaus susi
rinkimas įvyks ketvirtadieni, bir
želio (June) 7 vai. vakaro, LDS 
klubo svetainėje, 9305 St. Claire 
Avė. Prašome visų narių dalyvau
ti šiame sunsirinkime. turime daug 
dalykų aptarti ir išgirsime raportą 
laikyto koncerto.

Taip pat prašome atsivesti nau- 
! jų narių.

Sekr. S. Kuzmickas

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 
birželio (June) 1 d., tuo pa
čiu laiku ir toje pat vietoje. 
Visus narius ir nares kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

Paieškojimas
Aš, Kriaučiūnaitė-Jonuškicnė Jo

ana, d. Liudviko, gimus Tryškių pa
rapijoje. Krugelyškės kaime, ieškau 
dėdės Kriaučiūno Aleksandro, gimęs 
viršminėtame kaime ir parapijoj,^ & 
Aleksandro. Prašau ji atsilieptu* 
Jonuškienė Joana, Klaipėda, Apka
su g-vė, Nr. 7, bi 5, Lithuania, 
USSR.
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