
LAISVĖ
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave. 
Ozone Park 17, N. Y.
Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. under 
the Act of March 3, 
1879.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
♦ ♦ Ozone Park 17, N. Y. Antr., balandžio (Apr.) 10,1962 ♦ ♦

UISVF-LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10 00,
Kanadoje ..................   $10.0Q>
Kitus u^sienyję ............................ $12.QQį
Jung>t,inęse Valstijęsę....... .................. $9.00

Pavienio egzcmp, kaina 10 centų Į Į

PRICE 10c A COPY

No. 29 » * ‘ METAJ 5I-ji

KRISLAI Puikus moterų sumanymas 
taikiam tautų sugyvenimui i 
Ženeva. — Amerikos mo- į lintų visus ginklus ir gink- 

terų delegacija, susidedanti' luotus žmones ir bazę pa- 
iš 50 narių, kupina gerų | verstų 
pasiūlymų pagerinimui bendradarbi avim o f 

v>sam pasauliui gerai tarptautinių santykių. Štai ’ Jungtinių Valstijų ir Tary- _A______ ---- TA.... • a ! -I ta • rn •

Meluoja kaip patrakęs. 
Studentai—žmog vagiai. 
Beveik visi “kvailiai.”

Prelato Jono bėdos. 
Pasiskolintas krislas.

— Rašo A. Bimba —

►7au 1
žinomas mūsų Amerikos Dar
bo Federacijos prezid e n t a s 
George Meany kaip didelis 
reakcionierius. Bet dabar už
sidirbo dar vieną titulą, bū
tent, didelio melagiaus.
luoja jis per akis, begėdiškai, 
kai jis sako, kad 
nisti n į pasauli smaugia

centru kultūrinio
tarp

jų puikus pasiūlymas Ame- j bų Sąjungos. Tai puikus ir ■ 
rikos vyriausybei. Jos pa- • visų taiką mylinčių žmonių1 
reiškė, kad sugrįžusios į: remtinas sumanymas. į

... ... Ameriką jos prašys prezi-1 šjai moteru delegacijai j!
Me-1 dento Kenedžio pavesti mo-, nusiginklavimo j » 

terims viena Amerikos mi-į .. . .
visą komu- ptarinę bazę arčiausia Ta-1 vadovauja Mrs.
laugia ba- rybų Sąjungos rubežiaus.!mar Wilson, Mrs

1 Ką jos su ta baze dary- ’ Luther King ir Mrs. Cyru 
Vakarinio Berlyno aukšto-! tų? Ogi tuojau iš jos paša-1 Eaton.

siose mokyklose mokosi kele
tas tuzinų amerikiečių. Jie 
šiomis dienomis pasigyrė savo 
dideliu didvyriškumu. Jiems 
pavykę slaptai išvogti bei iš- 
viliuoti net šešis šimtus žmo
nių iš Rytinio Berlyno.

Keistas tų “studentų” už
siėmimas.

Kas tas studentų piktadary-! 
bes finansuoja?

Musy studentų balsas prieš į

Jam beveik visi komunistai 
arba komunistų agentai!

Washingtonas. — Vienas . dą, ar “teisingai”, jis buvo 
iš žymiausių Amerikos uit- pašalintas iš tos aukštos 
rų-reakcionierių yra Edwin vietos. Vyriausiu liudinin- 
A. Walker, buvęs generolas ku yra pats Walkeris. Na, 
ir Amerikos armijos Vak.! ir jis liudija. Ne tik prezi- 
Berlyne komaridierius. Da
bar jis kandidatuoja į Te
xas valstijos gubernatorius, buvusį prezidentą Eisenho-

dentą Kenedį ir Valstybes 
sekretorių Ruską, bet ir

wer! Walkeris vadina ko- 
i munistų agentais, suokalbi- 

.v i t . i ninkais prieš Amerika ir 1S komandieriaus j visą pasaulį„; Jis
visas valdžios

žodynas sako: “1 
ja yra medicinos mokslo da
lis apie psichines ligas ir jų 
gydymą.”

Psichinė gi liga yra refinuo- 
tas pavadinimas proto ligos.

Nieko neturiu prieš psichi
atrus. Jų jau yra daug ir ga
li būti dar daugiau. Tegu .jie 
sa^vo biznį platina i r giria, 
kaip ir visi kiti gydytojai.

Bet kai kurie jų eina per 
Toli. Pavyzdžiui, jie jau pa
skelbė, kad mūsų didmiesčio 
Manhattane 80 procentų gy
ventojų serga visokiomis pro
to ligomis. Dabar bus 
tingam” žmogui baisu

piktąjį McCarran įstatymą
New Yorkas. — Kolum-1 nėra nei reikalo, nei patei- 

- • i bijos universiteto studentų
'Į dienraštis “Columbia Spec- 
i tator” atsikreipė į prezi- 

Psichiatri-1 denta Kenedį su paragini- 
a" i mu darbuotis už McCarran 
,1‘ * įstatymo atšaukimą. Stu

dentų laikraštis nurodo', 
kad tas piktas įstatymas 
kenkia demokratijai ir pul- 
do Amerikos vardą pasau
lio akyse. Studentai sako, 
kad McCarran įstatymas 
duoda pasauliui 
jog “

Kai Kenedis tapo išrink- 
konferen- ■ tas prezidentu, jis Walkerį į

Dae:- pašalino
Martin vletos uz armijoje varymą' ,• , ,

- j fašistinės politinės propa-1 ;tag knibždgte knibž. 
Igandos. Uz tai perpykęs dį komunistais ir komunis. 
i ant prezidento Walkeris vi
siškai pasitraukė iš armijos 
į “privatų gyvenimą”.

Ir štai šiomis

; tų agentais! Jis buvęs iš 
vietos pašalintas tik už tai, 
kad jis norėjęs 

dienomis karius “teisingai 
Senatims komitetas prade-1 esančiu “baisiu” 
jo tyrinėti Walkerio skun- mo pavojumi.

Amerikos 
apšviesti” 
komuniz-

sinimo.”
Labai gerai, kad ir stu

dentai prideda savo balsą 
prie tų, kurie seniai kovoja 
už McCarran įstatymo pa
siuntimą į gurbą.

Kubos miiitarmis tribunolas 
nuteisė invazijos dalyvius

pro- 
tarp 

Manhattano žmonių maišytis.
Pavojus yra dar ir tame, 

kad šitie mūsų proto globo
tojai vieną gražią dieną imsi 
ir paskelbs, kad mes visi esa
me šimtu procentų atsisveiki-| 
nę su protu! Visiems teks 
naudotis psichiatrų paslauga, 
arba atsidurti proto ligonių 
įstaigose.

Ar su tais savo “tyrinėji
mais” ir “atradimais” jie ne 
per toli važiuoja?

suprasti,
Jungtinės Valstijos 

gali kovoti prieš komuniz
mą tik pavirsdamos tauta 
informerių (šnipų).” “O 
tam,” sako “Spectatoi . n

Washingtonas. — Negrų 
pažangos susivienijimo dar
bo sekretorius Herbert Hill 
smarkiai kritikuoja prezi
dentą Kenedį. Jis teigia, 
kad prezidentas nekovoja 
prieš diskriminaciją prieš 
negrus federaliniuose dar
buose, nors apie tą kovą 
jis dažnai ir garsiai šneka.

Nuteistas įžymus darbo unijų 
veikėjas Arcbie Brown

San Francisco, Calif. — jo advokatai nurodė, kad 
Čia baigėsi byla prieš pla- tas Landrum - Griffin įst- 
čiai žinomą kovingą darbo tymas yra priešingas šalies 
unijų veikėją ir Internatio- konstitucijai, 
nal Longshoremen’s and, 
Warehousemen’s unijos lo-’ 
kalo 10 tarybos narį Archie; 
Brown. Jis buvo kaltina- i 
mas sulaužyme federalinio ! 
Landrum - Griffin įstaty-' 
mo, kuris draudžia komu-; sprendis bus apeliuojamas 
nistams užimti vietas uni-' į aukštesnius teismus. Gal 
jų vadovybėje. Brown nesi-1 turės 
gynė esąs komunistu.

Teisme Browna pripa
žino kaltu. Jam grūmoja 

: metų kalėjimas ir 810,000 
i finansinė bausmė.

Žiboma, šio teismo nuo-

net Aukš 
Bet ■ čiausiąjį šalies teismą.

Francūzijos liaudis užgyre 
sutartį su alžyriečiais

Paryžius. — Sekmadienį, 
| bal. 8 d., Francūzijos liaudis 
j užgyrė sutartį baigimui 
! karo prieš alžyriečius.

Balsavimu išvakarėse re- I • *.
akcionieriai, kurie siekia

Sakoma, kad Anglijoje la
bai susirūpinta kova su rūky
mu.

Atgarsiu turime ir Ameri
koje.

Kaip žinoma, Senate mes 
turime labai smarkią senator- 
ką Mrs. Maurine B. Neuberg 
iš Oregono. Ji jau siūlo įsta
tymą. Ji nori, kad būtų su- 
M^ržytas arba apribotas ciga
rečių pardavinėjimas.

Kad rūkymas siejasi su vė
žio liga ir nepadeda šiaip 
žmogaus sveikatai,. tai seniai 
puikiai žinoma.

Bet ką daryti? Kaip žmo
nes nuo to kvailo papročio at- 
kratyti?

Yra du keliai — įstatymai 
ir apšvieta. Kol kas gal rei
kėtų pasitenkinti apšvieta.

Juo daugiau įstatymų, 
daugiau jų laužytojų.

Beje, kodėl čia neturėtų pa
sidarbuoti mūsų gudrieji psi
chiatrai, tie proto ligų gydy
tojai ?

Aš labai bijau, kad jie ne
mažiau rūko už savo ligonius. 
Nes, kaip grupė, gydytojai 
yra smarkiausi rūkoriai.

Vakariniai vokiečiai 
j Protestuoja prieš J. T.

United Nations. — Jung
tiniu Tautu sekretorius U 
Thant gavo iš Vakarinės 
Vokietijos smarkų protes
tą. Kaltina jį pripažinime 
Rytų Vokietijos. Mat, 
Thant, pagal Asamblėjos 
nutarimą, kreipėsi į visas 
šalis, kurios dar neturi 
atominių ginklų, kad jos 
pareikštų, jog jos tokių 
ginklų nepriims ir nevar
tos. Todėl jis savo raporte 
atžymi, kad nuo Rytų Vo
kietijos jis tuoj gavo tokį 
atsakymą. O negavo, žino
ma, iš Vakarų Vokietijos.

Tiktai už tai dabar prieš 
sekretorių protestuoja Bo
nos vyriausybė.

Argentinos valdžia 
ieško pripažinimo

Washingtonas. — Argen
tinos valdžios atstovas 
Garcia čia sušilęs darbuoja
si gauti Jungtinių Valstijų 
pripažinimą naujajam reži
mui. Jis įtikinėja preziden
tą Kenedį ir sekr. Ruską, 
kad naujoji valdžia yra pil
nai “legališka”. Vietoje nu
versto, suareštuoto ir įka
linto prezidento Frondizi, 
prezidento pareigas po mi
ll taristų protekcija eina se
nato pirmininkas Guido.

Havana. — Kubos milita- 
rinis tribunolaš nuteisė 1,- 
179 invazijos dalyvius. 1961 
m. balandžio 17 dieną ’ jie 
su kitais užpuolė Kubą 
siekdami nuversti dabarti
nę liaudies vyriausybę. ■

Po trijų dienų kovų inva
zija susmuko. Kovoje ne
mažai žuvo Kubos milici
ninkų ir jai buvo padaryta 
didelių nuostolių. Kaip jau 
yra žinoma, invaziją paruo
šė Jungtinių Valstijų užsie
nio- žvalgyba (Central In
telligence Agency) su Al
len Dullesu priešakyje.

Kuba nuteisė invazijos 
dalyvius per 30 metų dirbti

padengimui tų nuostolių, Alžyrą ir toliau palaikyti 
kuriuos jie padarė. Bet jei- kolonijos padėtyje, terori- 
gu jų giminės ar kas kitas 
sukels $62,000,000, tai galės 
jie būti paleisti.

Finansinis išpirkimas 
skiriamas, pagal prasikalti
mą. Trys komandieriai: 
Manuel Artime, Jose Perez 
Roman, buvęs diktatoriaus 
Batistos karini n k a s, ir 
Enuido Oliva bus paliuo
suoti tik už kiekvieną su
mokant po $500,000.221-nas 
invazijos dalyvis galės būti 
paliuosuoti sumokant po 
$100,000, gi 955 dalyviams 
išpirkimas skiriamas nuo 
nuo $25,000 iki $50,000.

, terori
zavo gyventojus, idant juos 
įbauginus ir privertus bal
suoti prieš sutartį.

Balsavimuose dalyva v o 
virš 20 milijonų žmonių, tai 
86 procentai galinčių bal
suoti. Už sutartį balsavo 
17,405,000, t.y., 90.7 procen-

to dalyvavusių balsavime, o 
prieš sutartį tik 1,794,072.

Šie balsavimai aiškiai pa
rodė, kad Francūzijos liau
dis buvo prieš karą Alžyre, 
kuris tęsėsi septyneris me
tus.

Reakcininkai dūko ir Al
žyre, kur jie metė kelias 
bombas ir užmušė 26 žmo
nes. Alžyre taikos sutarties 
ir šalies nepriklausomybės 
reikalu balsavimai įvyks 
birželio mėnesį. Ten vietos 
gyventojų yra apie 11 mili
jonų, o francūzų ir jų ša
lininkų tik apie milijonas. •

tuo

Staiga ėmė ir užgeso prelato 
Jono Balkūno, beveik mūsų 
kaimyno, žvaigždė. Nebuvo 
$8 įsileistas pas prezidentą 
JJenedį. Dabar jis pyksta ir 
barasi.

(Tąsa 6-tam pusi.)

v Gražus darbininkų 
laimėjimas

Chicago, Ill. — Interna
tional Brotherhood of Elec
trical Workers unijos loka- 
lo 134 lokalo nariai pasira
šė su samdytojais naują 
kontraktą. Jie laimėjo įve
dimą 35 valandų darbo sa
vaitės ir pakėlimą algų 25 
centais per valandą. Tai ne
paprastai gražus 15,0 0 0 
darbininkų laimėjimas.

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos (parlamento) sesija 
atidėta iki balandžio 23 die
nos. Turėjo prasidėti šiomis 
dienomis.

Kuba paliuosavo 
7-nis amerikiečius

Havana. — Kuba paliuo
savo septynis amerikiečius, 
kurie buvo suimti jos pa
kraštyje. Šie amerikiečiai 
plaukė “Pisces”
dinkui Jamaica salos, 
jie ruošėsi nusileisti į jū
ros dugną ieškojimui turtų 
nuskendusiame laive.

Netoli Kubos didelės ban
gos sudaužė jų laivelį. Ta
da jie išplaukė į Kubos 
sausumą. Kuboje jie buvo 
gerai užlaikomi, kaip “au- 
.kos audros”, o po dalyko 
ištyrimo, paliuosuoti.

Staiga sunkiai susirgo J Argentinos peronistai

Nustatyta atombombą 
bandymams arena

Washingtonas. —Vyriau
sybė patvarkė, kad būtų 
apvalyta nuo laivų ir viso
kios veiklos Pacifike apie 
Christmas Islandą teritori
ja per 800 mylių išilgai ir 
600 mylių skersai. Toje vie

j Kenedis jau stabdo 
Į jūrininką streiką

• —• r n i f . ! i • a • v • OvV m y nu. bAuibcii. jluj^ viv-teisėjas r. Frankfurter esą komunistą priešai toje bus pravedami Ameri-
Washingtonas. — Darbo 

metu staiga širdies smūgiu 
susirgo Aukščiausiojo teis
mo seniausias narys Felix 
Frankfurter. Nuvežtas į li
goninę. Jis jau 79 metų 
amžiaus. Savo laiku Frank- 
furteris buvo gana pažan
gių, liberališkų pažiūrų tei
sėjas. Deja, paskutiniais 
laikais jis tiesiog vadovau
ja Aukščiusiajame teisme 
konservatyviškai - reakci
nei grupei. Visuose tari
muose jis pasižymi konser
vatizmu.

kos atominių ginklų bandy
mai ore. Jie turėtų prasi
dėti pabaigoje šio mėnesio, |

Kaip žinia, Christmas
vadas salos priklauso Anglijai.

Buenos Aires, Argentina. 
—Šiomis dienomis taip va
dinamų peronistų vadai pa
siskelbė didžiausiais komu
nistų priešais. Jų
Dante Viel pasakė, kad pe- 
ronizmas esąs stipriausia 
atspara prieš komunizmą.

Kai jo buvo paklausta, 
kodėl praėjusiuose rinki
muose peronistai ir komu
nistai laikėsi “išvien”, Dan
te atsakė, kad jie’“priima 
pagalbą iš visur”. .Jis ne
mato jokių prieštaravimų.

sutikimasBet gautas jos 
bandymams pravesti. Grą- 
žon anglai gavo leidimą 
Amerikoje po žeme praves
ti savo bandymus.

laiveliu [Lenkai smerkia JAV kur
Varšuva. —Lenkijos Ko

munistų partijos dienraštis 
“Trybuna Ludu” smarkiai 
kritikuoja Amerikos vy
riausybę už atmetimą “Ra- 
packio plano” dėl demilita
rizuotos zonos centrinėje 
Europoje. Lenkai sako, 
kad toks sritinis nusigink
lavimas pagelbėtų taikos 
išlaikymo reikalams.

Vis nori pakenkti 
darbininką šventei

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paskelbė 
gegužės 1 dieną “lojališku- 
mo diena”. Jis išpildė Kon
greso nutarimą, padarytą

Washingtonas — Prezi
dentas Kenedis pareikalavo 
iš darbo sekretoriaus A. 
Goldbergo, kad jis pavarto
tų Taft - Hartley įstatymą 
sustabdymui Ramiojo van
denyno pakraštyje jūrinin
ku ir laivakroviu streiko, u v

Pasiremiant tuo įstaty- 
Įmu streikas turi būti sulai- 
įkytas per 80 dienų, ir tuo 
tarpu darbininkų unijų va
dai su laivu savininkais 
privelo tartis naujo kon
trakto reikalu.

Kenedis ėmėsi šių priemo
nių po to, kaip Havajų sa
lų gubernatorius W. F. 
Quinn pareiškė, jog jeigu 
streikas nebus sulaikytas, 
tai tų salų gyventojams 
gręs badas.

Damaskas. — Sirijos ar
mija galutinai nuslopino 
Nasserio šalininkų sukili
mą. Valdžia suėmė sukili
mo vadus ir lakysis neutra
lises politikos.

Saigon, Pietinis Viet’na- 
namas. — Partizanai apsu
po ir sunaikino 15 kareivių, 
kurie buvo valdžios pasiųs
ti kovoti prieš partizanus.

Žmonės pralaimėjo
Philadelphia, Pa. —Aukš

čiausiasis teismas atsisakė
<
Pennsylvanijos valstijos tautinės darbininkų šven- 
“i 
madieniais daug įvairių 
veiksmų yra draudžiama. 
Vadinasi, ' seniai * vedama ! 
kova prieš tą kvailą įstaty
mą pralaimėta. Bažnyčios 
ir kunigai labai stoja už to ; 
įstatymo palaikymą.

svarstyti skundą prieš |1958 metais, pakenkti Tarp-
I

blue law”,'’pagal kurį sek- tės_ demonstracijoms Jung-
tinėse Valstijose.

Londonas.

INVAZIJA KUBON — 
DIDŽIULĖ KLAIDA

Los Angeles, Calif.
vusio prezidento Eisenho-

< įwerio brolis Dr. Milton Ei- 
Andifos ę;enhower pareiškė, kad

Darbiečiai supliekė 
konservatorius

Londonas. —• Anglijos 
darbiečiai džiaugiasi žymiu 
laimėjimu. Jų kandidatas į 
parlamentą Stockton - on- 
Tees distrikte surinko 19,- 
694 balsus prieš 12,112 bal
sų, paduotų už konservato
rių kandidatą,
sako, kad šitie rezultata^ 
aiškiai parodo Angį i j o s 
žmonių nepasitenkinimą 
dabartine premjero1 Mac- 
millano politika.

Darbiečiai
Bu-

vyriausybė labai išsigandu- “T [ ,Kl'bą buVUsi di’ 
si “raudonųjų” įtakos tarp džiausią klaida. Jis mano, 
civilinių tarnautojų. Jų esą kad kitos invazijos nerei-
visur “prilindę”. ketų ruošti.

Roma. — 1961 m. pagerė
jo Italijos gyventojų mais
to reikalai.

i
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Civilizuoti Barbarai
j .PRANCŪZŲ FAŠISTŲ Alžyre slaptoji armija, kovo- 
jąnti prieš suteikimą alžyriečiams apsisprendimo teisės 
sąvp šalies likimu, kasdien griebiasi vis žiauresnių, vis 
gaišesnių žygių

Praėjusią savaitę francūziški teroristai užpuolė 
musulmonų ligoninę Alžyro mieste, įsiveržė vidun, už
mušė eilę pacijentų ir keliolika ligonių sužeidė. Paskui 
bombomis sudraskė dalį ligoninės.

Francūziški kolonistai Alžyre nuolat skelbia, būk 
jie kovoja prieš suteikimą Alžyrui nepriklausomybės 
dėl to, kad esą alžyriečiai (musulmonai) nekultūriški. 
Bet štai kokia jų, fašistų kultūra!

Kodėl jie taip daro?
Nejaugi jie tikisi, jog teroru pasieks savo kėslus— 

neprileis Alžyrui būti nepriklausomam?
Kai kurie stebėtojai tvirtina, kad kaip tik tokį tik

slą francūziški fašistai ir turi. Jie galvoją taip: mes 
' žudysime alžyriečius, skersime kur tik sutikę, tuo pri
versime juos pradėti karą prieš mus. Tada Alžyre su
sidarysianti tokia “maišatė”, kad nepriklausomybės 
reikalas bus atidėtas neribotam laikui.

Alžyriečių tauta kantri. Ji kol kas nesiduoda fašis
tų išprovokuojama. (

Makartizmo apaštalas
BUVĘS GENEROLAS WALKER atvyko į Wash- 

ingtoną liudyti apie tai, kaip jis “nekaltai nukentėjo,” 
kaip kai kurie amerikiečiai “padeda komunizmui įsiga
lėti” ir tt. Jis liudijo JAV Senato Special Preparedness 
Subcommittee (Specialiam ginklavimuisi paruošti ko- 

’mitetui).
Kas gi tas Edwin A. Walker?
Jis yra buvęs JAV armijos divizijos Vokietijoje ge

nerolas komandierius. Jis—makartistas, aršus reakcio
nierius. Jis pradėjo varyti kareiviuose nešvarią politi- 

,.ką: niekino įžymius kięk tiek pažangesnius amerikie
čius visuomenininkus, skiepijo kareiviuosna reakcinę 
ideologiją. O JAV valdžios politika link ginkluotųjų jė
gų yra tokia: generolai ir kiti karininkai neturį teisės 
skleisti kareiviuose savo politiką,—bus ji tokia ar kito
kia,—tai valdžia generolą Walked sudraudė ir atstatė 
iš divizijos komandieriaus posto.

Tuomet Walkeris pasitraukė iš armijos ir pasi
skelbė, kad jis kandidatuosiąs Teksu valstijos guberna
toriaus vietai. Na, ir Walkeris šiandien kaupia aplink 
save visas 

,da atvirai
Oarthy.

Šiame 
buv. prez. 
eilę kitų įžymių amerikiečių esant amerikinės santvar
kos priešais, “bendradarbiais su tarptautiniu komuniz
mo sąmokslu”, ir tt., ir tt.

Tokia savo įžūlia politika Walkeris mano įsisėsti į 
Teksu valstijos gubernatoriaus kėdę, o iš ten—ieškoti 
kelių patapimui JAV prezidentu. Tai visi jaučia, visi 
mato.

Nusisuko negarbingai sprandą Joe McCarthy, nusi
suks ir šis neatsakomingas už savo žodį buvęs generolas.

reakcingiausias jėgas Amerikoje. Jis prade- 
tęsti tą politiką, kokią kadaise tęsė Joe Mc-

savo išstojime Walkeris įtarė prez. Kenedį, 
Eisenhowerj, Mrs. Eleanor Roosevelt, ir visą

Gengsteriai Filipinuose
NIUJORKIŠKIO “TlMESO” korespondentas A. M. 

Rosenthal rašo savo laikraščiui įspūdžius iš žmonių gy
venimo Manilos mieste, Filipinų salų sostinėje.

Korespondentas žymi baisius dalykus: Miestas 
skendėja gengsterizme, girtuokliavime, vagystėse ir 

-kyšystėse. Jaunimas sugadintas; tik amerikinis šokis 
“twist” ir kiti nedori dalykai jam galvoje.

Asmuo, įsisukęs valdiškon tarnybon, plėšia, vagia, 
ima kyšius, kadangi Filipinuose vyrauja toks jau su
pratimas: jei tu turi valdišką tarnybą, tai privalai iš- 
1 akyti ne tik savo šeimą, o ir gimines ir bičiulius.

Pasirodo, kad Filipinų buržuazija paėmė iš JAV
< visa tai, kas yra bjauriausio ir šlykščiausio, ir “pritai- 
^kė” tai pas save. Kai žmonės girtuokliauja, gengste-
riauja, vagia, tai ir didesniems vagims esti lengviau 

M.vogti.
Žinoma, Mr. Rosenthal pamiršta vieną “smulkme-

< ną”, būtent, kad Filipinuose yra ir dorų žmonių, yra re
voliucinis darbininkų judėjimas, yra Komunistų parti
ja, yra sveikai galvojančių intelektualų, ir visi jie kovo
ja; ir jie anksčiau ar vėliau savo kovą laimės,^prasira- 
dėlius, kyšininkus, vagius, bomus iš visuomeninio gyve
nimo išvalys, ir Filipinų liaudis lengviau atsikvėps. 
Žinoma, kol tai bus, reikės gerokai pasidarbuoti.

Beje, korespondentas primena, kad Filipinuose dar 
vis veikia partizanai—H’ukbalahapai arba, sutrumpin
tai “Hįuks”. Jų pilni miškai ir pelkynai—jie ten slaps- 

-tosi, o valdžia sugaudyti jų nebepajėgia ir gana!

KAS KĄ KASO IR SAKO
LIETUVOS 
KOMPOZITORIAI 
MASKVOJE

Š. m. kovo mėnesio pa
baigoje Maskvoje įvyko vi
sos Tarybų,. Sąjungos kom
pozitorių W muzikologų su
važiavimas. Vienas suva
žiavimo dalyvių — Lietu
vos kompozitorius V. Bau- 
milas rašo:

Maskvoje, Didžiuo s i u o s e 
Kremliaus rūmuose, vykstan
čiame Trečiajame visasąjun
giniame tarybinių kompozito
rių suvažiavime dalyvauja ir 
Tarybų Lietuvos muzikai. J 
suvažiavimą atvyko LKP CK 
kultūros, mokslo, mokyklų 
skyriaus vedėjo pavaduotojas, 
J. Juzeliūnas, P. Tamuliūnas, 
S. Vainiūnas, A. Račiūnas, J. 
Karosas, A. Klenickis, V. Bau- 
milas, A. Belazaras, A. Bra
žinskas, T. Makačinas, R. ži- 
gaitis, V. Laurušas, V. Palta
navičius, A. Rekašius, V. Klo
va, muzikologai J. Gaudrimas 
ir V. Venckus, dirigentas R. 
Geniušas, LTSR Liaudies me
no rūmų direktorius Z. Sverd
lovas.

Pranešėjas T. Chrenikovas 
teigiamai atsiliepė ir įvertino 
lietuvių tarybinių kompozito
rių kūrybą. O kai kuriuos kū
rinius, kaip J. Juzeliūno sim
foninę poemą “Afrikietiški 
eskizai,” pažymėjo kaip įdo
mius bei aktualius kūrinius.

ĖDASI!
Pajutęs, kad prieš jį su

sidarė nemaža klika ambi
cingų sutvėrimų, norinčių 
paglemžti iš jo. ALT sek
retoriaus vietą, kovo 31 d. 
Pijus Grigaitis sušaukė Či
kagoje savo viernųjų posė
dį: Jame buvo gerokai pa- 
akėti tie, kurie dabar kėsi
nasi P. Grigaitį išėsti iš 
“laisvintųjų” vadovo vietos. 
Tos ėdynės tarp “Veiksnių” | 
paaštrėjo po fo,:: kai Pijus 
Grigaitis nuvedė pas prez. 
Kenedį “delegaciją.”

P. Grigaitis kaltina “ben
druomenę,” kažkokią Bal
kime ir kai kurių dipukų 
įkurtą “organizaciją.” Pa
skaitykite, ką menševikų 
tūzas ten sakė:

Altą užgrobti bandžiusieji 
bendruomenini ūkai nesivaržo 
jokiomis priemonėmis. Jie 
apgaudinėja visuomenę, me
luoja, kitus šmeižia. Bet kai 
jiems nepavyko pasiekti savo 
tikslo, tai dabar jie pradėjo 
peštis tarp savęs. Rytuose vei
kiantieji bendruomenininkai 
jau nepatenkinti Chicagoje 
veikiančiais vadais, vieni ki
tus traukia teisman. Vileišis 
traukia garbės teisman Jasai
tį ir Barzduką, o Barzdukas 
traukia teisman Vileišį. Už 
ką? Už melavimą. Jie me
luoja ne tik Amerikos visuo
menei, bet jie meluoja ir vie
ni kitiems. Kas būtų atsiti
kę, jei Amerikos lietuvių po
litinės kovos vadovybė būtų 
patekusi i tokias r a n k a s ? 
(“N.,” 1962 m. bal. 3 d.)

Matot, ėdynės -eina visais 
kampais. Visi dėl to dole
rio. Visi nori “vadovauti,” 
o P. Grigaitis pasiryžo ki
tų, neprileisti—jis pats “va
davo” ir “vaduos”! Bet 
menševikų lyderis pamirš
ta, kad prieš jį stoja ne tik 
Balkūnas, ne tik Waterbu
rio ožys, o ir “pats” L. Ši
mutis.

P. Grigaitis tiesą sako, 
kad Brooklyne “bendruome- 
ninkai” tarp savęs ėdėsi, 
kaip laukiniai* P. Vileišis 
supyko ant savo lyderių, 
kam jie jį išdavė, kam pa
klausė M. Vaidylos ir leido 
P. Vileišį “paaukoti.” Ly
deriai gi sako, kad pats Vi
leišis — durnas; jį reikią 
traukti į “garbės teismą.” 
(Matot, dar ir pas “veiks
nius” yra kažkokia garbė!)

L. Šimutis Grigaičio at
žvilgiu kol kas laikosi jė
zuitiškos taktikos: atvirai

J, Grigiškis ,
. h.. ' m*-*-* mm irv *« - -•

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
nieko prieš jį nesako, bet 
slaptai — dirbki? lkarfii (‘W 
Balkūnu ir kitais, besiryž- 
tančiais atstumti Grigaitį 
nuo lovio. &

Tegu jie ėdasi, kol mul
kiai duoda pinigų. Visuo
met taip nebus!

RAGINA PASISAUGOTI...
Čikagos sandarięčių laik

raštis mano, kad “veiks
nių” tarpe yra “Maskvos 
agentų.” Be to, sako M. 
Vaidyla, esą “išlavintų pro
vokatorių,” kurie “prisime- 
tę dideliais “patriotais”... 
griauna bendras pastan
gas...”

Kam visa tai taikoma? 
Veikiausiai tai taikoma 
tam Waterburio ožiui, kurį 
Vaidyla reikalavo paauko
ti “dievui ant garbės,” rei
kalavo neprileisti jo prie 
prezidento Kenedžio.
Kiek tai liečia “skaldymo 

darbą” tarp Amerikos lie
tuvių, jį atlieka tokie, kaip 
Vaidyla, Šimutis, Grigaitis 
ir jiems panašūs kavalie
riai.

PAMINĖJO JASILIONIO 
70-ASIAS GIMIMO 
METINES

Š. m. kovo 25 d. sukako 
70 metų kai g i m ė poetas 
Stasys Jasilionis. Vilniaus 
“Tiesa” tuo reikalu iš- 
s p aus dino A. Vaivutsko 
straipsnį, nušviečiant mūsų 
poeto nueitą kelią, atliktus 
darbus.

Paduosime kai kurias 
įdomesnes strai p s n i o iš
traukas. A. Vaivutskas ra
šo:

■ • ".i i

S. Jasilionis gimė 1892 m. 
kovo 25 d? Panevėžio apskri
tyje, Gailumų* kaime. Jo ke
lias f literatūrą buvo ypač, 
sunkus. Skaityti jį pramo
kė jo tėvas, kaimo “darakto
rius,” baigęs' valsčiaus pra
dinę mokyklą,;,o kitas “darak
torius” jam parodė, kaip ra

il* elementarius aritme- 
veiksmus atlikti, štai su 
“mokslo” bagažu Sta- 

turėdamas septyniolika 
amžiaus, ir išvyko 1909

je leistas žurnalas “Meilė ir 
fšftipftyąą^ ( Savo laiškuose Ro
jui M i žarai ir d r. Antanui 
Petrikai poetas su dėkingumu 
prisimena pirmuosius jo eilė
raščių išspausdintojus. S. Ja- 
silionis labai vertino kritines 
pastabas jo kūrybai. 1929 m. 
jis “Laisvėje” rašė, kad dėl jo 
eilėraščių Z. Angariečio at
siųstasis laiškas su pastabo
mis, o vėliau recenzijos Mask
voje ėjusiame (1924 - 1926) 
žurnale “Kibirktis” jį vertė 
labiau susidomėti eilių turi
niu.

S. Jasilionio dešimt eilėraš
čių ir du prozos dalykai buvo 
pirmąkart 1921 m. Buolio Sū
naus slapyvarde išspausdinti 
stambioje Amerikos pažangių
jų lietuvių rašytojų kūriftių 
antologijoje “Atžalos.” Taip 
pat Buolio Sūnaus vardu jis 
išspausdino keletą savo eilė
raščių 1923 m. išėjusiame pro
letarinės poezijos rinkinyje 
“Švyturys.”

Iš anksto surinkęs iš prenu
meratorių lėšas, dien r a š t i s 
“Laisvė” 1936 metais Niujor
ke išleido Stasio Jasilionio 
stambų eilėraščių rinkinį “Be- 
švintantis rytas,” o 1948 me
tais ten pat išėjo antrasis po
eto rinkinys “Pavasario go
dos .”

St. Jasilionis mirė prieš 
daugiau kaip 11 metų. Per 
anksti jis mirė. Kiek per 
tuos metus jis dar galėjo 
sukurti!

Tik neseniai Tarybų Lie
tuvoje buvo išleisti St. Ja- 
silicnio rinktiniai raštai. 
Taigi poeto darbai plačiai 
žinomi ir Lietuvoje!

Lotynų Amerikos darbo 
žmonių gyvenimas

Neseniai įvykusioje Jung
tinių Tautų ekono minėje 
konferencijoje Čilės sostinė
je Santiago Jungt. Tautų 
komisija patiekė raportą 
apie Lotynų Amerikos res
publikų ekonomiką.

Raportas parodo, jog tuoj 
po Antrojo pasaulinio ka
ro Lotynų Amerikos šalių 
ekonomika padarė tam tik
rą progresą, tačiau pas
kiausiais penkeriais metais 
jinai regresavo ir nuslinko 
iki to, kokia buvo prieš ką
rą.

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Lotynų Amerikoje 
metinis asmens uždarbis 
tesiekia Bet į tą už
darbį įskaitomi ir milijonie
riai. Tikrai aprokuojant, 
metinis darbininkų uždar
bis nesiekia aukščiau $100. 
Kai kuriose respubl i k o s e 
uždarbis dar ir žemesnis. 
Raportas net pastebi, kad 
“padėtis pasirodo daug 
prastesnė,” kai tą uždarbį 
išdalini.

ir daro žymią įtaką 'visosK 
Lotynų Amerikos respubli
kose, ypač darbo žmonėse. 
Kubos revoliucijos laimėji
mai, sako kunigas Freitas, 
yra sykiu visos Lotynų A- 
mepkos revoliucijos laimė
jimai, nes Kubos revoliuci
ja yra pavyzdys kitoms 
įvyksimoms revpliucijom s. 
O Lotynų Amerikoje jau
čiamas permainoms pagei
davimas, ateis laukiamieji 
išsilaisvinimo kovotojai ir 
padės liaudžiai permainas 
padaryti.

Kunigas Freitas, veikiau
sia, bus pirmutinis katalikų 
kunigas, užgyręs socialisti
nę Kubą ir revoliucinį vei
kimą Lotynų Amer i k o j e 
abelnai.

tikos 
tokiu 
sys, 
metu 
m. sotesnės duonos kąsnelio
ieškoti Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Laimei, Stasio tėvas sūnų 
išmokė ne tik laikraščius skai
tyti, rūbus siūti, bot ir išauk
lėjo jį netikinčiu jokiais reli
giniais prietarais. O kai Pu
šaloto apylinkėje susikūrė so
cialdemokratų kuopelė, tėvas 
Stasi dargi paragino įsitrauk
ti į kuopelės veiklą. Jau tada 
Stasiui teko platinti pažangią 
spaudą. Visa tai jaunajam 
emigrantui labai pravertė sve
timoje, nepažįstamoje šalyje. 
Į Bingh a m toną (Niujorko 
valstijoj) nuvykęs jaunuolis 
jau nesiblaško, nesil e i d ž i a 
mulkinamas įvairiausių bažny
tininkų, kapitalizmo tarn ų . 
Perpratęs amerikinį gyvenimo 
būdą ir pamatęs baisią sociali
nę nelygybę, nuolatinį žmo
gaus išnaudojimą, S. Jasilio
nis jau pirmaisiais savo atvy
kimo į Ameriką metais susiri
ša su pažangiuoju JAV judė
jimu, su anuometine socialis
tine spauda.

Laisvomis valandomis po 
darbo Stasys gausiai rašo žur
nalams ir laikraščiams. Jis 
taip pat aktyviai dalyvauja 
pažangiame lietuvių judėjime, 
platina pažangiąją spaudą, 
vadovauja saviveiklos būre
liams, režisuoja, vaidina, pri
sideda organizuojant mitin
gus, visa širdimi pritaria lai
mėjusios Spalio socialistinės 
revoliucijos, Lenino idėjoms, 
propaguoja jas.

Iš poeto išlikusių užrašų pa
sirodo, kad eilėraščius jis ėmė 
rašyti J. Kriaučiūno slapy
varde 1918 m., laikinai gy
vendamas Niujorke. Pirmuo
sius S. Jasilionio poezijos kū
rinėlius išspausdino Juozo Ne
vi ac k o redaguojamos 
lės” 1919 m. ir d-ro 
Margerio 1020 metais

Vaistai nuo akmenligės
Neseniai VDR išrastos 

enatino kapsulės pasirodė 
gana veiksminga priemonė 
prieš inkstų ar šlapimtakių 
akmenligę.. Kapsulėse esa
ma šlapimą' varančių me
džiagų, kurios ne tik sudir
gina inkstus, bet ir sustip
rina šlapimtakių persitalti- 
ką (jų judėjimą), o tai ska
tina nedidelių akmenėlių 
išėjimą su šlapimu.

Čekų mokslininkai išrado 
panašų preparatą — lašiu
kus “Cistenal,” kurių gėri
mas ne tik skatina nedi
delių akmenukų išėj imą, 
bet ir veikia antispazmiš- 
kai, sumažina inkstų ak
menligės priepuolių suke
liamus skausmus. Prahos 
miesto klinikose šiais vais
tais buvo gydoma 100 ligo
nių, sirgusių inkstų akmen
lige. Pusei jų akmenys 
išėjo ir operacijos nereikė-

Liverpool, Anglija. — 
Streikuoja apie. 10,000 prie
plaukų darbininkų.

Dotnuvos Mičiurino vardo 
vidurnėje mokykloje yra gau
sus jaunųjų technikų būrelis, 
vadovaujamas mokytojos A. 
Strumskytės. Jame veikia ra
dijo mėgėjų, kinomechanikų ir 
fotografijos sekcijos. Šiais 
mokslo metais būrelio nariai 
įrengė radijo mazgą 
fi kavinio mokyklą, 

t? ¥

ir radio-

Nuotraukoje: mokyklos ra
distai Rasa Vinie,kaitė ir An
tanas ' Rastenis eilines radijo 
laidos metu.

“Dilgė- 
Algirdo 
čikago-

gyventojų susigrobia 25% 
visų asmeninių pajamų. 
Tiems ekonominis gyveni
mas yra pilnai užtikrintas. 
Bet kaip gali verstis kiti 97 
procentai, kai jų pajamos 
gali tesiekti tik apie $100, 
o daugeliui gerokai ma
žiau?

Meksikoje penki procentai 
gyventojų suima 36 procen
tus metinių pajamų. Tuo 
pačiu metu kitiems paja
mos pasilieka visai mažos. 
EI Salvadore 8 procentai 
gyventojų pasisavina pusę 
visų asmęnihių pajamų, o 
likusiems 92 proce’n .t.a m s 
pasilieka kita pusė. Vęne- 
zuetoje, Ekvadore ir kitur 
panaši padėtis. Darbo 
žmonėms vargas ir skur
das. Kiekviena respublika 
turi po nemažą bedarbių 
skaičių.

Minimas raportas nuro
do, jog tokia nelygybė pasi
daro todėl, kad nuosavybė 
yra sukoncentruota mažo 
gyventojų skaičiaus ranko
se, kuomet milžiniška gy
ventojų dauguma jokios 
nuosavybės neturi. Tačiau 
raportas užtyli tai, kad di
džiausias privatinės nuosa
vybės savin inkas yra — 
Jungtinių Valstijų finansi
nis trustas, kuris nesvietiš
kai išnaudoja ir apiplėšia, 
Lotynų ' Amerikos darbo 
žmoųes. Visa stambesnė 
pramonė yra fina n s i n i o 
trusto kontrolėje. Milžiniš
ki geriausios žemės plotai 
taipgi jo rankose. Jungti
nių ’ Valstijų f in a n s i n i s 
trustas turi investavęs Lo
tynų Amerikoje apie 10,- 
000 "milijonų dolerių, kurie 
neša didžiulius pelnus, o 
vietos gyventojams — sun
kų darbą, mažytį atlygini
mą, skurdą, vargą.

Katalikų kunigas gina 
revoliucinę Kubą

Brazilijos mieste Rio de 
Janeiro buvo suruošta “Ku
bos savaitė.” Ji įvyko Bra
zilijos Studentų nacionali
nės sąjungos salėje. Tai 
buvo socialistinės Kubos 
meno ir apšvietos paroda.

Toje parodoje kalbėjo ir 
Romos katalikų kunigas 
Romano Alipio Freitas, San 
Louis universiteto istorijos 
profesorius.

Kunigas Freitas nuosta
biai aiškino, kaip revoliuci
nė Kuba dabar progresuoja

Kada kursime koloniją 
Mėnulyje?

Dr. Edward Teller ragi
no Kongresą ką nors dary
ti, kad juo greičiausia įkur
ti amerikiečių koloniją Mė
nulyje, nes to reikalaująs 
mūsų krašto saugumas.

“Mums reikalingas Mė
nulis mūsų pačių saugu
mui,” pareiškė d-ras Teller, 
kuris vadinasi “vandenili
nės bombos tėvu,” nes jis 
šią pabaisą išradęs. Dabar 
jis norėtų atominiais gink
lais užimti Mėnulį ir įsteig
ti ten amerikiečių koloniją.

Užėmus Mėnulį, sako dr. 
Teller, “būtų galima žinoti, 
kas darosi visur pasauly
je.” Jis pataria skubinti 
statyti reikalingas raketas, 
kuriomis būtų'galima per
kelti amerikiečius ir atomi
nius ginklus ant Mėnulio.

Kad tai kas nors pana
šaus ruošiama^ žinoma tiek, 
kad statoma 5,000 tonų ra
keta Nova, kuri būsianti 
gatava į šešis mėn e s i u s 
Taipgi ruošiama ir daugiau 
milžinišku raketų, kurios ' 
galėsią pasiekti Mėnulį ir

Sunku pasakyti, kada 
amerikiečiai pasieks Mėnu
lį. Manoma 1966 ar 1967 
metais. Bet klausimas, ar 
amerikiečiai, sėkmingai pa
siekę Mėnulį, neras ten 
įsteigtą Tarybų Sąjungos 
koloniją?

Merginoms nepasisekė 
ginti Alabama

John McClure’ Snook, Gulf 
Telephone Co. savininkas ir 
manadžeris, sucrgani z a v o 
23 t e 1 e f o n is tęs merginas 
1946 metais į karinį būrį, 
apginklavo jas geriausiais 
šautuvais, ir nuolat jas m^ 
kindavo militarinės praty
bos. Jis sudarė savo priva
tinį ginklų sandėlį $20,00(į) 
vertės.

Kokiam tikslui jis tai 
darė? Vienatinis tikslas — 
atmušti rusų invaziją Ala- 
bamos pakraštyje ir tokiu 
būdu apsaugoti Ala b a m ą 
nuo komunizmo. Tik visa 
bėda, kad jo paruoštas mer
ginų būrys nesulaukia ru
sų invazijos.

Invazija, tačiau, buvo pa
daryta — tik ne rusų ko
munistų, o Jungtinių Vals
tijų federal i nių agentų, ku
rie tą merginų b ū r j nu
ginklavo, o jų kpmandierių 
areštavo ir dabar kaltina jį 
nelegaliu ginklų laikymu, 
neturint valdžios leidimo.

Dabar iš tikro Alabamai 
gręsia pavojus, kuomet 
merginų būrys išsklaidyta^ 
ir jų komandierius laukia, 
teismo .

2 p.-Laisve (Liberty)—Antr., balandžio (Apr.) 10,1962

se
w

.:



1

Pažinkime Kanadą
Pažvelgus i Šiaurės Ame- 

žemėlapi jau matome, 
kad Kanada užima jo dides
nę pusę. Jos teritorija tę
siasi nuo Atlanto iki Ra
miojo vandenyno ir plečia
si toli į šiaurę.

Kanada yra trečia didžių
jų pasaulio valstybių (po 
Tarybų Sąjungos ir Kini
jos). Kanada užima 3,851,- 
809 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi apie 20,000,000 
gyventojų.

Nei viena kita pasaulyje 
šalis neturi taip ilgų pama
rių, kaip Kanada. Didjūrių 
ir salų pamariai sudaro 
apie 59,000 mylių ilgio. Ži
noma, d a u g u m a jų yra 
šiaurėje, kur ledai trukdo 
arba ir visai užtveria nau
dojimą.

Nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno Kanada sausu
moje rubežiuojasi su Jung
tinėmis Valstijomis, siena 
sudaro 3,986 mylių ilgį. 
Tarp JAV ir Kanados ran
dasi penki Didieji ežerai 
(Superior, Michigan, Hu
ron, Erie ir Ontario), ku
rie St. Lawrence upe jun- 
giasi su Atlanto vandeny
nu.

Turtinga šalis
Nors didelę Kanados da

li sudaro Šiaurės teritori
ja, kur labai dideli plotai 
neištirti, daugybė salų ir 
pakraščių padengti sniego 
ir ledo, bet ji yra turtinga.

Pietvakarių pusėje, link 
Alaskos, yra daug kalnų, 
didžiausias iš jų Mount 
Long, 19,000 pėdų aukščio. 
Kalnai turtingi iškasamais 
turtais. Šalyje yra labai 
daug įlankų ir ežerų, kurie 
turtingi žuvimi.

Miškai užima beveik pu
sę šalies. Kanada turi 
stambią popieriaus indust- 

friją. Per metus ji pagami
na apie 16,000,000 tonų po- 

> pieriaus knygoms ir laik
raščiams.

Turėdama platų priėji
mą prie didjūrių, kiekvie- 
neriais metais ji pagauna 
apie 2,000 milijonų svarų 
žuvies: lašišų, menkių, vė
žiu. sardinų, silkių ir ki
tokios, į užsienį išveža apie 
$300,000,000 vertės.

Kanada turi milžiniškus 
plotus derlingu laukų. Sė
ja kviečius, avižas, miežius, 
rugius, kukurūzus, augina 
tabaka, bulves, curkinius 
runkelius ir daug kitų ja
vų ir daržovių.

Prieš porą metų ten bu
vo 734,000 žemės ūkių ir 
170,000,000 akrų dirbamos 
žemės. Apie 14,000 buvo 
stambių žemės ūkių, turėjo 
didelius plotus. Farjneriai

* turė jo 10,000,000 raguočių, 
4,000,000 kiaulių, 70,000,- 
00 paukščiu, virš 2,000 pie-

<ninių ir 1,000 sviesto įmo
nių. Metinė farmu gamy
ba siekia $3,500,000,000.

Kanadoje yra dvi siste
mos geležinkelių: Canadian 
National Railways yra val
diška, o Canadian Pacific 
Railways — privačios kom
panijos. Geležinkeliai su
daro 66.000 mylių ilgį, bet 
du trečdaliai jų yra tik vie- 
navėžiai (vienu kartu trau
kiniai gali eiti tik į vieną 
gala). Vieškelių yra apie 
600,000 myliu, bet gerų 
dauguma JAV pasieniais.

Kanada turi didelį ežerų 
ir upių laivyną, kurį suda
ro apie 25,000 laivų ir lai
velių.

Tarp vaisių daugiausia 
augina obuolių —apie 15,- 
000,000 bušelių per metus.

* Taip pat augina grūšių,
* vyšnių, slyvų, vynuogių ir 

kitų. Vaisių metinė gavy
ba siekia $30,000,000.

Iškasami tintai
Tarp iškasamų turtų Ka

nada užima labai svarbią 
vietą. Manoma, ‘kad ten 
randasi apie 16 procentų 
pasaulinio anglies kiekio, 
yra geležies rūdos, naftos, 
aukso, sidabro, platinos, 
švino, vario, ypatingai daug 
asbesto ir nikelio, taipgi 
urano, kuris reikalingas 
gaminimui atominės ener
gijos. 1960 metais iška
samieji turtai siekė $2,- 
500,000,000 vertę.

Žmonės ir valdžia
Kanadoje gyvena arti 

20,000,000 žmonių. Ang
lų kilmės apie 8,000,000, 
francūzų — 6,000,000, vo
kiečių — 1,000,000, skan
dinavų ir hollandų—1,000,- 
000, ukrainiečių — 500,000, 
lenkų — 400,000, žydų — 
250,000, apie 125,000 indė
nų ir 10,000 eskimų. Lie
tuvių, sakoma, yra virš 12 
tūkstančių. Rusų ir italų— 
po 150,000.

Quebec provincija apgy
venta francūzų. Montrea- 
lyje išeina keli dienraščiai 
francūzų kalba, ant gatve- 
karių ir autobusų pirmoje 
vietoje užrašai francūzų 
kalba.

Kanada skaitoma nepri
klausoma valstybė, bet ji 
įeina į Britanijos imperiją. 
Anglija skiria generalinį 
gubernatorių, kuris turi di
delę galią. Kanada turi 
parlamentą. Senatorius vi
sam amžiui nominuoja ge
neralinis gubernatorius, o 
atstovų buto nanus renka 
piliečiai penkeriems me
tams.

Kanada dalijasi į dvyliką 
provincijų. Quebec ir On
tario provincijos skaitlin
giausiai apgyventos, jos 
turi po 6,000,000 gyvento
jų. Kanada turi savo ar
mijos, laivyno ir orlaivyno 
dalinius.

Industrija
Kanadoje yra metalo, me

džio, tekstilės, chemijos, po
pieriaus ir kitokių fabrikų, 
bendrai apie 10,000 stam
besnių įmonių. Dauginsią 
ten įsigalėjęs Jungtinių 
Valstijų kapitalas. Prieš 
porą metų Kanadoje buvo 
$14,500,000,000 užsienio 
valstybių indėlių, iš tos su
mos JAV kapitalistų indė
lių buvo trys ketvirtadaliai. 
Iš 4,250 užsienio įmonių, 
JAV kapitalistams priklau
sė 3,235.

JAV kapitalistų rankose 
yra 70% naftos gavybos, 
95% automobilių ir 92% 
gtfmos gamybos. Industri
nė metinė gamyba siekia 
penkių bilijonų dolerių ver
tę.

Dabartiniu laiku Kana
doje yra apie 500,000 be
darbių. Darbininkų uždar
biai mažesni, negu Jungti
nėse Valstijose.

Iš istorijos
Istoriniai tyrinėjimai ro

do, kad europiečiai daug 
anksčiau pasiekė Kanados 
plotus, negu Kolumbas at
rado Ameriką. Ir tam yra 
labai rimto pamato. Kana
da randasi ties šiaurine 
Europos dalimi. Iš Škoti
jos į Islandijos salą yra tik 
500 mylių. Europiečiai Is
landiją jau lankė prieš 1.,- 
000 metų. Iš Islandijos į 
Greenlandiją dar arčiau, o 
o iš pastarosios iki Kana
dos krantų jau tik keli šim
tai mylių.

Senovėje skandinavai bu
vo geri jūrų keliautojai. Jie 
pasiek davo Islandiją ir 
Greenland!ją: manoma, kad 
jie pasiekdavo ir Kanados

krantus. Bet vieni žuvo ir 
į Europą negrįžo, kiti nežT- 

I nojo, kad tai Naujas pa- 
i sąulis. Tyrinėtojai suran- 
! da L a b r a d o r e ir New 
Foundlando saloje ir eu
ropiečių gyvenviečių. dieka- 
nu.

Italai John ir Sebastian 
I Cabot’ai Kanados pakraštį 
| Labradorą pasiekė 1497 ir 
1498 metais. Prancūzas 
Jasques Cartier Kanadą pa- 

■ siekė 1534 m. Jie 1642 m. 
įsteigė Montrealio mies
tą. Anglija, siekdama įsi- 

I galėti Naujame pasaulyje, 
11604 metais suorganizavo 
| taip vadinamą Hudson Bay 
Co. Anglai priešakyje su 
Samuel Champlain 1608 
metais įsteigė Quebec mies
tą.

Taip prasidėjo baltųjų 
užkariavimas Kanados. Ru
sai iš Tolimųjų Rytų įsi
galėjo Alaskoje, Ramiojo 
vandenyno pakraščiais ir 
net dabartinėje Kaliforni
joje. Rusija 1867 metais 
Alaską ir savo teritorijas 
K a 1 i f o r n i j oje pardavė 
Jungtinėms Valstijoms.

Anglija ir Francūzija il
gai kariavo už Kanadą ir 
laimėjo anglai. Į tas niovy- 
nes buvo įvėlę ir Kanados 
indėnus. Anglija indėnus 
plačiai naudojo ir prieš su
kilusius a m e r i k iečius, o 
ypatingai 1777 metais.

Atėjome ne tuščiomis

forte-

Neseniai įvykęs Lietuvos 
TSR Kompozitorių sąjun
gos IV suvažiavimas susu
mavo Jieįuvių tarybinės 
muzikos pasiekimus tarp 
dviejų suvažiavimų. Jis nu
brėžė kelius didžiosios mu
zikos, skirtos apdainuoti 
komunizmą, gimimui. Ed. 
Balsio . baletas “Eglė žalčių 
karalienė”, koncertas smui
kui ir orkestrui Nr. 2, B. 
Dvariono koncertas
pi jonui ir orkestrui, S. Vai
niūno simfonija, J. Juzeliū
no Afrikietiški eskizai sim
foniniam orkestrui, J. Ind
ros simfonija Griuvėsių 
miestas — tai kūriniai, ku
rie susilaukė puikaus įver
tinimo netik mūsų respubli
koje, bet ir už jos ribų.

Šalia jau prityrusių meis
trų, drąsių ieškojimų keliu 
žengia nemažas būrys jau
nimo, kuris iš suvažiavimo 
tribūnos susilaukė daug šil-

Rinkimus į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą kompozi
torių ir muzikologų šeima 
sutiko labai išaugusi: Į 
LTSR Kompozitorių sąjun
gą per praėjusį laikotarpį 
priimta net 15 jaunų diplor 
muotų muzikų. Šiandien 
respublikoje kuria 42 kom
pozitoriai ir muzikologai.

D. M. 8. Ar galėjo buržuazinės Lie-
1 1 J? X V 1 • |

Mūsų veiklusis laisvietis 
A. Lipčius iš Eddystone, 
Pa., anais metais su turisti
ne grupe lankėsi Lietuvoje 
ir iš jos sugrįžęs užrašė 
“Laisvę” T a m a š aičiams. 
Dabar nuo Bronės Tama- 
šaitienės gavo laiškutį, ku
riame, tarp kitko, skaito
me:

“Laikraštį pra dėjome 
gauti ir skaitome. Mano sū
nūs labai interesuojasi jū
sų šalies gyvenimu. Laik
raštį mes skaitome ir ste
bimės, kad yra daug tokių 
dalykų, kurie pas mus ge
resni. Pa v., pas mus gy
dymas ir mokslas nemoka
mi. Na, o pas jus, pasirodo, 
pasitaiko ir tokių atsitiki
mu, kad, žmonės numiršta 
negavę greitosios pagalbos, 
kuomet jų nepriima į ligo
ninę . Pas mus gi pašaukus 
greitoji pagalba pati atva
žiuoja ir susirgusį žmogų 
išsiveža.

“Daug kas pas mus yra 
pagerėję po jūsų apsilanky
mo. Pakėlė atlyginimą už 
darbą ir sutrumpino darbo 
valandas...

“Širdingai dėkojame už 
laišką ir už laikraštį. Mes 
dabar daugiau sužinosime 
apie jūsų kraštą. Ypač la
bai svarbu jaunajai kartai 
plačiau susipažinti su pa
sauliu.

“Pas mus šiemet žiema 
buvo bloga, šlapia, prisnigo 
daug sniego, buvo didelės 
pūgos. Dar vis šalta.”

Kaip atsirado švęstas vanduo
Kruk” ir operetę “Meilė ir 
skarda”.

Išaugo simfoninės muzi
kos profesinis lygis. Jeigu 
kituose žanruose nūdiena 
dar retas svečias, tai sim
foninėje muzikoje ji skam- 

įba vis stiprėjančiu balsu. 
J Pastarųjų metų lietuvių 
simfoninės muzikos kūri
niai akivaizdžiai' rodo, jog 
dauguma kompozitorių sa
vo simfoninėje kūryboje 
sugeba drąsiai ir meistriš
kai spręsti dideles visaliau
dines temas, sumaniai iš
naudoti visas šiuolaikinės 
simfoninės muzikos prie
mones. Džiugu, kad tiek 
prityrusių meistrų, tiek ir 
jaunimo simfoninių kūri
nių partitūros spalvingos, 
įdomios.

Pastarieji metai buvo gau
sūs ir dainomis. 1961 m. 
masinės dainos konkursas, 
susilaukęs virš 170 dainų, 
išjudino dainos kūrėjus. Iš
kėlė naujus uždavinius 
dainos propaguotojams. 
Pastarieji dar nerado for
mų būti aktyviais tarpinin
kais tarp kompozitorių ir 
dainos atlikėjų, ir todėl dar 
daug dainų užsiguli stal
čiuose. Pastaraisiais metais 
sukurta daug dainų apie 
partiją, Tėvynę, taiką.

Nemažų laimėjimų turi 
ir estradinės muzikos kūrė-

Kaip šiandien atsimenu 
tokį atsitikimą. Tai įvyko 
Lietuvoje dar buržuazijai 
valdant. Susirgo kaimyno 
senelis. Daktaras per bran
gus, o, be to, ką čia bepa- 

taip samprotavo 
Bet visgi jos 

miestelio kaime į 
žmogelį, kuris

tuvos kultur. fronto šulai,L 
svajoti apie tokį skaičių mu- jai. Ar seniai mes kalbėjo- 
zikų kūrėjų, jeigu per visą me, kad nėra lietuviškos es- 
buržuazijos valdymo laiko
tarpį konservatorija išleido 
vos kelis diplamuotus kom
pozitorius?

Per ketverius metus res
publikos teatrai pradžiugi
no žiūrovą net keliais na
cionaliniais spektakli a i s, 
mūsų kompozitorių sukur
tomis operomis ir baletu.

Šis laikotarpis ypač at
mintinas jaunam Kauno 
Muzikinio teatro kolekty
vui: juk jie į pasaulį išvedė 
net tris sceninius mūsų res
publikos kompozitorių vei- kalo — komunistinės visuo- 
kalus: V. Baumilo operą menės sukūrimo. 
“Paskenduolė”, B. Gorbuls- 
kio satyrinę operą “Frank!

trądinės muzikos? O šian
dien kalbame ne tik apie 
jos gimimą, bet ir tvirtus 
pirmuosius žingsnius. Žino
ma, dar yra nesėkmių, klai
dų, bet jau turime kūrinių, 
kurie sugebėjo išsikovoti 
dideles estradinės muzikos 
mėgėjų simpatijas. Prie 
rinkiminių resp u b 1 i k o s 
kompozitoriai atėjo ne tuš
čiomis rankomis. Ir kiekvie
nas jų kupinas planų, su
manymų, kuriuos įgyvendi
nę prisidės prie bendro rei-

V. LAURUŠAS 
Kompozitorius

našūs “vaistai” nuo visu 
ligų tinka.

Gali kam nors kilti klau
simas, kodėl pasveiko sene
lis. Žinoma, kad ne nuo ’li
monado. Tai tikrai galime 
tvirtinti. P a s v e iko, 'nes, 
matyt, nesunkiai sirgo.

Vanduo gydo. Apie tai 
žinome kiekvienas. • Bet ne 
visoks vanduos, o tik mine
ralinis. Nemaža ^žmonių 
gydosi mineraliniu vande
nili garsiuose mūsų Druski
ninkuose, Birštone ir 'Likė
nuose. Šio vandens, gydo
moji galia priklauso ri ū o 
esančių jame išti r p u š i ų 
druskų. Nuo kai kurių li
gų galima pasigydyti ir sū
rokame Baltijos vandenyje. 
Kitas ligas gydo net šalto 
arba šilto paprasto vandens 
vonios. Visa tai mokslui yra 
žinoma ir panaudojama gy
venime.

Tačiau vis dar pasitaiko 
ir susijusių su vandeniu 
prietarų. Kodėl taip yra?

Senovėje, kol dar žmonės 
nežinojo, kas per daiktas 
vanduo, o matė, kad be jo 
nė vienas žmogus ar gyvu
lys negali gyventi, laikė jį 
stebuklingu. Lietuvoje iki 
šių dienų yra išlikęs Šven- 

i tosios upės pavadin imas,

kas per vaistai. Bet para- tikrųjų šias upes ir 
gauti nedrįsome. šleikštu- ežerus mūsų senoliai laikė 
lys apėmė pagalvojus, iš] šventais. Jiems meldėsi, 
kokios balos jis pasemtas. juos garbino, jų vandeniu 
Vanduo buvo su kažkokiais įr gydėsi. Tai buvo būdinga 
krislais, matyti, nuo virin- ne lietuviams. Štai grai

kai turėjo jūrų dievą Posei
doną, romėnai — Neptūną. 
Nesuprasdami jūrų audrų 
priežasčių, senovės žmonės 
manė, kad jas valdo kažko
kios dvasios. Nesupranta
mas žmogui reiškinys buvo 
matyti ir savo atspindį van
denyje. Jam atrodo, kad 
vanduo turi stebuklingų sa
vybių.

Jau gana seniai žmonės 
pastebėjo vandens naudą 
palaikant švarą. Nusimau
dęs žmogus jausdavosi ener
gingesnis, stipresnis. Tai 
irgi kėlė mintis, kad van
duo turi kažkokias stebuk
lingas savybes. Žiloje seno
vėje daugelio tautų žmonės 
nraktikavo naujagimių ap
šlakstymą arba maudymą 
vandenyje. Prieš maudyda
mi, kad būtų dar tvirčiau, 
vandenį užkeikdavo arba 
užburdavo, manydami, jog 
toks vanduo neleis piktajai 
dvasiai įlįsti į vaiko kūną, 
apsaugos jį nuo ligų.

Senovės vandens garbini
mo liekanos yra išlikę ir ki
nais atvejais. Štai bažnyčio
je stovi “švęsto” vandens 
dubeniai, į kuriuos, pamir
kę pirštus, žmonės žegnuo- 
=asi. Kitaip sakant, apsi- 
Jaksto vandeniu, kad pikta 
]vasia atsitolintų.

Šiuo metu, kada mūsų 
Lietuvoje darbo žmonėms 
ris daugiau prieinami ne 
rik mineraliniai vandenys, 
bet ir geriausieji Tarybų 
Sąjungos kurortai, mažiau 
"ruonių betiki “švęsto” van- 
lens galia. Džiūsta “šven- 
rieji” šaltiniai. Kosminių 
maketų, atomo ir televizijos 
amžiuje žmogus vis labiau 
isitikina, kad jokio, antgam
tinio pasaulio ir stebuklų 
nėra. Daug didesnius ste
buklus už tuos, apie kuriuos 
aiškina bažnyčia, sukuria 
tarybinio žmogaus rankos.

P. Pečiūra 
“Lietuvos pionierius'9

dės senam, 
davatkėlės, 
nurodė už 
gyvenantį 
nebrangiai sutaisąs vaistus.
Važiuoti nebuvo kam, nes 
buvo sėjos metas. Todėl pa
prašė mūsų, dviejų prądžięs 
mokyklos mokinių. Įdėjo, 
porą litų, ir mes išdardėjo
me. Šiaip taip suradome 
vienkiemį, kuriame gyveno 
“daktaras.” Paklausėme išd
ėjusi iš trobos žmogų, kur 
tą “daktarą” galima 
surasti. Parodė. Gale 
to atsiklaupęs senas 
vikriai kapojo žabus, 
jam paaiškinome reikalą ir 
padavėme tuščias bonkas.

Greit pradėjo rūkti giy- 
čios kaminas. Iš čia pat 
esančios kūdros, kurioje 
plaukiojo pavasarį atgiję 
vabalai, senis prisėmė kibi
rą vandens ir nusinešė gry
čiom Dar po pusvalandžio 
jis mums įteikė pripilstytas 
skysčio ir šienu užkimštas 
bonkas. Davėme litą ir iš
važiavome. Prieš miestelį 
mes panorome pažiūrėti,jyralVentežerių. Tai rodo^

būtų 
tvar- 
dėdė 
Mes

šleikštu- ežerus mūsų senoliai laikė 
mina ia I * . • t*__  __

tų žolių nešvarus ir žalsvas. 
Pagailo mums senelio, kad 
jis turės gerti tokią šlykš
tynę. Miestelyje mes išpy- 
lėm tuos “vaistus,” nusipir
kom limonado ir, gavę gerų 
kamščių, užkimšome bon-l 
kas.

Gavo senelis “vaistus.” 
Porą dienų pagėrę ir pa
sveiko. Kad pasklido gan
das apylinkėje api-e gerą 
“daktarą.” Suneg a 1 u o j a 
kas ir lekia. O tas senis ir 
ligos nepaklausia, išverda 
“vaistų,” nes, anot jo, pa-

Vakarų Vokietijoje 60,000 “raganų”

DĖL ČILĖS IR
KUBOS SANTYKIŲ

Santiago, Čilė, 
respublikos vyriausybė ne
sirengia bloginti savus san- i . 
tykius su Kuba. Čilės liaudi i ?. A8;

Čilės

simpatizuoja Kjubai ir prie
šinga JAV politikai, kurios 
kišasi į Kubos vidaus reika
lus.

LAIVAS BE ŽMONIŲ
Kaspijos jūroje TSRS in- 

žinieris A. Pustoškinas ban
do tankerį, kuriame nėra 
nei vieno žmogaus. Laive 
įtaisyta elektromagnetiniai 
įrengimai. Inžinierius pa
galba radijo bangų pilniau
siai laivą valdo.

Vakarų Vokietijoje atsi
rado... raganų. Hamburgo 
laikraštis “Bild - caitung” 
netgi spausdina tikslius 
duomenis, kiek yra tų piktų 
dvasių: 60,000. “šlykščiau- 
sio pobūdžio raganų mani
ją mes randame ne Afrikos 
džiunglėse, ne Pietų Ame
rikos indėnų gentyse, o pa
čioje Europos širdyje—Vo
kietijoje.” Taip kalba toks 
vienas Johanas Kruze, ku
rį laikraštis “Bild-caitung” 
rekomenduoja skaitytojams 
kaip ^raganų klausimo ty
rė jį” “Ar įmanomas da
lykas,—baisisi “Bild- cait
ung,” — kad vienoje iš se- 
šalių, poetų, ir mąstytojų 
niausiu kultūringų pasaulio 
šalyje visuomenė atstūmė 
keliasdešimt tūk s t a n č i ų 
žmonių, nes apie juos kal
bama, kad jie turi “piktą 
akį”?

Išeina, kad įmanomas 
Laikraštis patei

kia faktų, kurie rodo, kad 
“vienoje iš kultūringiausių 
pasaulio šalių” labai daž
nai susiduriama su siaubin
go tamsumo ir prietarų pa
sireiškimais. Fridrichsha- 
feno miesto kriminalinės 
policijos duomenimis, Bo- 
deno ežero pakrantėje 95 
procentai kaimo gyventojų 
“tiki raganomis.” “Liau
dies buities tyrėjas” dakta
ras Zauerbrėjus pareiškia 
savo ruožtu: 65 procentai 
Liunburgo dykvietės gyven-

tojų taip pat “tiki ragano
mis.”

O kur esti raganų, ga
linčių pakenkti žmonėms, 
ten tuojau pat atsiranda ir 
žmonių, kurie “moka” ko
voti su velniava. “Bild-cait- 
ung” duomenimis, Vakarų 
Vokietijoje yra 10,000 “ne
labojo vaikytojų,” t. y. pa
prastai kalbant., 10,000 ofi
cialiai įregistruotų šarlata
nų. Jie ėmė labai aktyviai 
veikti. Bet kokia liga, bet 
kokia blogybė, moko jie sa
vo klientus, būna dėl “pik
tos akies.” Jeigu jums blo
gai auga paršelis, kreipki
tės į mus. Jeigu jums 
sviestas nesimuša, kreipki
tės į mus. Jeigu jums su
sirgo vaikas, kreipkitės ir
gi į mus. Aplamai—kreip
kitės į mus bet kuriuo at
veju, kai gyvenimas jus 
prispirs prie sienos... f 
mus, o ne į ką nors kitą.

Bonos valstybėje suk
čiams puiku gyventi. 100 
markių — minimalus mo
kestis už vieną “nelabojo 
vaikymo specialisto” apsi
lankymą. Be to, šis “specia
listas” reikalauja, kad kli
entas apmokėtų ir visas 
“pridėtines išlaidas.” “Šėto
no aprūkymo smilkalais” 
seansas kainuoja 300 mar-

Kaip rašo “Bild - cait
ung,” šiuos šarlatanus ap
tarnauja daugelis Vakarų 
Vokietijos vaistinių. Mūsų 
jau paminėtas Johanas]

ku-Kruze pareiškė: “Bet 
rioje vaistinėje galėjau įsi
gyti “vaistų nuo nelabojo.” 
VFR vaistinės kasmet par
duoda apie 2,000 kilogramų 
tokių prekių.” Be ypatin
go vargo Vakarų Vokieti
joje galima įsigyti taip pat 
ir vadinamąjį “astrografą,” 
—aparatą “ryšiui užmegzti 
su anuo pasauliu.”

Tikras lobis “nelaboje 
vaikymo speci a 1 i s t a m s ” 
yra “šeštoji ir septintoj' 
Mozės įsakymų knyga,” ku 
ri plačiai reklamų o j a m a 
Vakarų Vokietijoje. Suk- 
nai mielai naudojasi šir 
knyga, kai išsenka jų pačir 
pantazija, o “klientui” rei
kia kažką rekomenduoti 
kad “nelabasis būtų išvary
tas.” Štai šios “šventos 
knygos” “receptų” pavyz
džiai: Jeigu jums pakilę 
karštis, suvalgykite tris gy
vai iškeptus kurmius. Jei- 
tu jus kamuoja reumatas, 
turite pamiegoti kartu su 
jūros kiaulytėmis.

Kokių priemonių imasi 
oficialioji valdžia kovai su 
tamsumu, o kartu ir su suk
čiais?

—Ne kažin kokių,—pri
verstas pripažinti laikraštis 
“Bild-caitung.” Bet tai— 
pusiau pripažinimas. Tei
singiau būtų pasakius: ne
siima jokių priemonių.

Maskva. — TSRS Komu
nistų partija turi 9,700,000 
narių.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., balandžio (Apr.) 10,1962
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Julius Buffinas

MAIRONIS
(Tąsą) ;

,..;o-Skaitydami daugelį individualiniais 
jnpįyvais parašytų Maironio eilėraščių, 
piatome, kad poetas turėjo tramdyti sa
vo pergyvenimus, kad jo poetiniai polė
kiai nuolatos atsimušdavo į jo pareigų, 
luomo užtvaras. Maironis jautę savyje 
aštrų konfliktą tarp kūrėjo “širdies sva
jonių” ir kunigo pareigų, bet jis nega
lėjo atvirai ir stipriai to. išyęikšti. Tą 
Konfliktą jis pavaizdavo..(kaip, širdies 

.proto konfliktą. y
Tiek sykių proto prityrimas 
Man širdžiai patarė tylėt, 
O jai meilu—apsigavimas; 
Ji nori amžinai mylėt. >■ <

ir

širdele mano, suviliota
Ir apsiverkusi nesyk,
Išgirsk bent kartą sveiką protą, 
Jo patarimo paklausyk!..

("Širdis ir protas”)

Užgniaužusiam širdies troškimus po
etui “palieka skausmas ir kankynė ne
beužgyjančia žaizda.”

Optimistiškiau ir drąsiau Maironis 
dainuoja visuomeniniais motyvais, pasi
rinkęs simbolinę mylimąją—tėvynę. Ta
čiau jis sukūrė eilėraščių ir meilės te
momis, erotiniais motyvais. Deja, šie 
eilėraščiai yra kilę daugiau iš refleksi
jos, iš rezignacijos to jausmo išsižadant, 
tramdant savo širdį arba guodžiant “se-

Širdis man verkia: tavo sielą 
Suprasti vienas aš galiu;
Bet skirta eit man, mano miela, 
Kitu gyvenimo keliu.

("J. St.”) •

Tokiems pergyvenimams apipavida
linti Maironis renkasi itin miglotus mo
tyvus, pina juos taip nedrąsiai, senti
mentaliai, taip vengia ryškesnio vaizdo 
ir stipresnio posakio, kad skaitytojas 
ima net abejoti to jausmo gyvumu. Mai
ronio eilėraščių, parašytų meilės tema, 
negalima nė lyginti su Antano Vienažin
džio (taip pat kunigo) meilės dainomis, 
kuriose meilės sielvartas išliejamas, 
vyzdžiui, ir tokiais posmais:

Mylėjau tave ir mylėsiu, 
Kol mane žemėn neužkas, 
Sparnuotom mislimis atlėksiu, 
Ir krašte svieto širdis ras.

("Sudiev, kvietkcli tu brangiausias”)

pa-

Pažymėtinos įvairiais laikais rašytos 
Maironio satyros. Savo satyrose poetas 

- Smerkia egoizmą, nesirūpinimą visuome
nės reikalais. Dar jaunystėje parašyta
me eilėraštyje “Spiauki, drauguži į vis
ką!” aštriai pašiepiami savanaudžiai:

Ko ta jaunyste kvaila nesapnuoja!
Plėšti dirvonus plačius?
Sėdi ant knygų, rimtai prakaituoja, 
Takus užsimojus naujus!
Lauk, iki išmintį visą suprasi!
Laiko nedaugei praeis:
Šiltą pastogę ir lizdą atrasi, 
žiovaudamas girsies svečiais.

Satyroje “Vintas” poetas pašiepia pa
mėgimą kortuoti, azartiškai lošti iš pini
gų. Girdi, be vinto nesulauksi pagar
bos: į vintą kvies kaip mylimą svečią, 
“su vyrais didžiais, generolais garsiais 
galėsi greta atsisėsti.” Šiaip kyšį duoti 
nepatogu, o kortuojant, tyčia pralošiant, 
galima lengvai visokius reikalus sutvar
kyti :

Ir reikalas tavo praslys, kaip ledu,
Ir pirštai nebus sutepti.

Kitose satyrose Maironis aštriai kriti
kuoja lietuvių buržuazijos beidėjiškumą, 
ištvirkimą, karjerizmą. Jo satyros 
(“Lietuva—didvyrių žemė,” “Kai kam”) 
pasižymi aštrumu, jose poetas rūsčiai 
pliekia buržuazinės Lietuvos gyvenimo 
neigiamybes. Jis piktinasi per greitu 
valdininkų suponėjimu, parodydamas, 
kad jie jau ir žingsnio negali pėsti ženg- 

’ti:
Automobiliais tik dunda
Su mergelėmis linksmi...

• Sąžinė tik tuomet bunda, 
Kai už kyšius teisiami.

(“Lietuva—didvyriu žemė”)

Ypač po 1920 m. rašytose Maironio 
satyrose matyti ne tik poeto pasipiktini
mas visokiomis niekšybėmis, bet ir ap
maudas :
_ O siurbėlės, niekšai, bastūnų gauja!

Diplomuotų valizų vežikai!
Kai kur kai kas

Nauji, dideli gyvenamieji 
namai Kaune

Net pavarde apsišarvojęs nauja! 
Be sąžinės kyšių lupikai!
J kūnų nuodais įsisiurbus gija!.. 
O trinkite baltas rankas!
Gal titulus, garsų sau gausite, 
Dėmės nuo kaktos nenuplauste 
Ne vienas kai kas.

("Kai kam”)

Maironis su didele širdgėla matė, kaip 
begėdiškai gyvenimo praktikoje panieki
nami visi tie jo apdainuotieji tėvynės, 
tautos gerovės ir laisvės idealai. Jis tei
singai matė buržuazijos puvimą, bet dėl 
savo pažiūrų ribotumo jokios išeities ne
matė. i

Savo pažiūromis Maironis buvo ir ligi 
gyvenimo pabaigos liko buržuazijos at
stovas. Būdamas dvasininkas, jis rašė 
nemaža ir religinio turinio eilėraščių— 
giesmių, o taip pat, kaip minėjome, į 
pasaulietinio turinio kūrinius įpynė ti
kybinio atspalvio posmų.

Populiarios yra Maironio baladės. Ba
lades jis ėmė rašyti jau būdamas su
brendęs poetas, 1919-1925 m. Šiems kū
riniams tematikos jis ieškojo mūsų tau
tosakoje, liaudies padavimuose, legendo
se. Iš baladžių pažymėtinos: “Medvė
galio kalnas,” “Ant Punės kalno ties Ne
munu,” “Užkeiktas Skapiškio varpas,” 
“Jūratė ir Kastytis,” “Čičinskas.” šiuo
se kūriniuose vaizduojamosios, aprašo
mosios priemonės nustelbia emocines.

Baladė “Čičinskas” vaizduoja žiaurų 
feodalą, savavaliautoją, kuris, pasinau
dodamas “veto” teise, kenkė Žečpospo
litai, tapo išdąviku, parsidavė priešams. 
Maironis sį despotą vaizduoja draskomą 
sąžinės graužimo dėl seno nusikaltimo 
ir dar labiau siuntantį:

žmonės Skuba ant rarotų.
Spengia baltis; dar tamsu.
Iš eglynų apšarmotų
Staugia vilkas; net baisu!
“Klopai gali naktimis
Išbadyti sau akis:
Reikia jiems apšviesti kelią.
Dievą reikia ne tamsoj, 
Reikia garbinti šviesoj!.. 
šok, Kmita! Užkurk miesteli!”

Savo siautėjimu Čičinskas primena 
jau ne paprastą keršytoją, o tiesiog pa
mišėlį. Už tai jis susilaukia dievo baus
mės: jį nutrenkia perkūnas, jo kūno ne
priima žemė.

Ypač jaunimo mėgstama Maironio ba
ladė “Jūratė ir Kastytis,” kurioje pasa
kojama apie jūrų dievaitės Jūratės ir 
paprasto žvejo Kastyčio meilę. Kastytis 
marėse žvejoja ir staiga pamato:

Liūliuoja vilnys pamaži;
Aukštai žvaigždutės pasimatė;
Ir štai dieviška Jūratė,
Balta, kaip vandenų puta, 
žaliai lig pusės pridengta.

Išvydusi žveją Kastytį, deivė Jūratė 
jam priekaištauja:

Kam vilioji marių giją?
Marės—mano viešpatija! 
Aš—Jūratė nemarioji.

Bet Kastytis, pamatęs deivę, ne išsi
gąsta, o plaukia artyn prie jos. Ir Jū
ratė, “užsimiršusi skaistybės, savo die
viškos didybės,” pamilsta žemės sūnų. 
Susirūstinęs Perkūnas, “paleidęs žaibą 
ir griausmus, sudaužė gintaro namus.” 
Kastytį, negyvai Jūratės užbučiuotą, 
banga išmeta Palangos pušyno aikštėn.

Baladė “Jūratė ir Kastytis” pasižymi 
kompoziciniu darnumu, eiliavimo struk
tūros įvairumu. Čia Maironių eilėdara 
itin grakšti, žaisminga.

Baladėje “Ant Punės kalno ties Ne- 
m u n u ’ ’ Maironis pavaizdavo lietuvių 
tautos kovą su kryžiuočiais. Šiame kū
rinėlyje autorius nevysto atskiro siu
žeto, tik atsiminimų forma atgamina, 
prisimena iš istorinių padavimų žinomą 
atsitikimą, kai kunigaikštis Margis, iš 
visų pusių priešų apsiaustas, nesutikęs 
pasiduoti nelaisvėn, gyvas šoka į sukur
tą laužą. Juo paseka ir kiti kariai.

Įvyko drama kruvina, 
Kokios pasaulis nėra matęs! 
Net kraujo troškuliu besočius, 
Plienu apkaustytus kryžiuočius 
Jos vaizdas šiurpuliu sukratęs!.. 
Tai kapas Margio milžinų!

Kiti eiliuoti kūriniai, parašyti pagal 
istorinius padavimus, liečia ne tiek bū
dingus momentus, be to, je ir meniniu 
atžvilgiu silpnoki.

(Bus daugiau} :

Kaunas.— Dieną iš die
nos plečiasi, gražėja Kau
nas. Tai vienur, tai kitur 
išauga naujos gatvės,, stie
biasi į viršų gražūs, mūri
niai gyvenamieji namai.

...Štai Tunelio gatvės ra
jonas. Nors šaltis graibsto 
už nosies ir ausų, tačiau 
darbininkai to nepaiso. Sta
tybos valdybos Nr. 11 dar
buotojai pasiryžę laiku ir 
kokybiškai atlikti savo už
duotis. O darbas nelengvas 
ir atsakingas...

— Svarbiausia dėl to, — 
pasakoja vyr. darbų vykdy
tojas Vytas Zabiela ir II 
pamainos darbų vykdytojas 
Ričardas Kadeckas,— kad 
mes pirmieji mieste pradė
jome montuoti gyvenamuor 
sius namus iš stambiaplokš
čių panelių, kuriuos gauna
me iš “Bituko” gamyklos.

Statybininkai čia sumon
tuos septynis penkiaaukš
čius namus, kurių kiekvie
name bus po 60 butų. Nau
jakuriai bus patenkinti, tu
rėdami dviejų ar trijų kam
barių su virtuve, visais pa
togumais butus.

— Štai, — rodo Vytas Za
biela į tris pradėtus mon
tuoti namus, — vienas jų 
pakilęs per du aukštus, ki
tas — per vieną. Trečiojo 
dar tik rūsiai užbaigti. Ta
čiau netrukus jie įgaus dai-

lių, užbaigtų gyvenamųjų 
natinį’ vaizdą. Kaipgi ki
taip,, jei 'nei dieną, nei nak
tį čia nenutrūksta darbas. 
Stengiamės kuo sparčiau, 
geriau vykdyti TSKP Pro
gramoje statybininkams nu
brėžtus uždavinius. Tačiau 
kartais nelabai sekasi, nes 
“Bituko” gamykla pristato 
ne laiku arba kokybiškus 
gaminius — stambiaplokš
čius panelius.

Nedidelis šių statybinin
kų būrelis. Jų vos 30 žmo
nių. O kai dirba be per
trūkio, dviem pakaitomis, 
vieningai — rezultatai kas
kart vis ryškesni.

Praeis dar kiek laiko, ir 
į čia atvyks santechnikai, 
elektrikai... O apdailai ne
daug ko tereikės, nes nau
jas statybos metodas, stam
biaplokščiai paneliai įgali
na statybininkus beveik ga
lutiniai atlikti visus užbai
giamuosius darbus.

Geru žodžiu statybininkai 
mini vilniečius, kurie per
teikė Vladui Šakaliui, da
bar dirbančiam brigados 
vadovu, grandininkams Sta
siui Katalinui ir Jurgiui 
Žilinskui, elektrosuvirinto- 
jui Stasiui Lastausku savo 
patyrimą montuojant gyve
namuosius namus iš stam
biaplokščių panelių.

J, Kaniava

PASTABOS
“Vilnies” šių metų kalen

dorius įdomus. Septyni ir 
pusė puslapio pašvęsta ap
rašymui 108 Lietuvos rašy
tojų, piešėjų, aktorių, dak
tarų. Tai trumpos jų gy
venimo biografijos.

Taipgi aprašytos L. Prū- 
seikos paskutinės gyveni
mo dienos, pateiktos laido
tuvių nuotraukos Mildoje.

Brazilijos progresyvių 
lietuvių istorijos aprašy
mas, tilpęs “Laisvėje,” buvo 
įdomus. Reikia tarti ačiū 
autoriui už surinkimą me
džiagos apie gerąsias ir 
blog ąsias veikimo pasek
mes, kalėj i m u s, ištrėmi
mus, uždarymus organiza
cijų, .1^ pasiryžimo nepa- 
laužimą. Smetonos pasekė
jų skundai tikslo nepasie
kė.

Bet kuomet geras skai
čius veikėjų apleido Brazi
liją išvykdami į Tarybų 
Lietuvą, tai veikimas nu
kentėjo. Būtų gražus da
lykas, kad būtų parašyta 
Amerikos pažangaus judė
jimo istoriją. Ji gal būtų 
įdomesnė, įvairesnė ar pa
naši įz Brazilijos praeities 
veikimo nuotykius.

Draugės Karosienės kovo 
8-tos dienos istorijos apra
šymas, tilpęs “Vilnyje,”— 
istorinis dokumentas, pa
remtas statistikomis kovoje 
už moterų teises, ne tik lie
tuvių, bet ir tarptautinis, 
paliečia Lietuvos moteris, 
veikusias Smetonos režimo 
laiku; “Moterų Balso” ro
lę, redaktores, bendradar
bes, kovoje su “Keleivio” 
ir “Naujienų” pasekėjomis 
išlaikymas organizacijos su 
pažangiu judėjimu.

“Liaudies Balse” einanti 
apysaka “Liepsnojanti že
mė” įdomūs pasakojimai 
partizanų kovų su Hitlerio 
ir Smetonos pasekėjais. Ko
voje žuvo partizanų, žuvo ir 
išdavikų. Partizanai, tik
ri savo pasiryžime, neboda
mi šalčio,, alkio, gyvybės

kovą laimėjo už Tarybų 
Lietuvą.

ST. PETERSBURG, FLA.
Jau trečiuosius metus iš I svarbiems kultūring ije m 

eilės čia leisdamas žiemos | darbams, o užvis daugiau

Perskaičiau knygą “Puo- 
džiūnkiemis.” Graži apysa
ka. Virš penkių šimtų pus
lapių. Parašė A. Vienuolis. 
Išleista Lietuvoje.

Smetonos laikais darbi
ninkų gyvenimas buvo sun
kus, bet atsirado kovotojų, 
kurie organizavosi, kovojo. 
Buvo jie persekiojami. Ky
la streikų, ne tik miestuose, 
bet ir kaimuose, darėsi ne
paklusnūs ' ir Puodžiūnių 
samdiniai. Kyla revoliuci
ja. Antanas parduoda bro
liui savo ūkį. Kovotojai 
pasiekė Joną Puodžiūną, 
paėmė ir jo ūkį.

“Laisvėj’’ Zieniaus raši
niai — įdomūs. Gera kri
tika priešų spaudos, karčios 
piliulės Tarybų Lietuvos 
priešams. Zienius plačiai 
susipažinęs su pabėgėlių iš 
Lietuvos praeities darbais, 
iškelia jų darbų istoriją 
Smetonos viešpatavimo lai
ku.

Brooklyno Aido choras 
švenčia savo penkias dešimt 
metų sukaktį su jubiliejiniu 
koncertu gegužės 20 dieną. 
Tai vienintelis choras New 
Yorko srityje. Savo laiku 
veikė Lyros choras Maspe- 
the, veikė chorai Bayonnė- 
je, ir Elizab-ethe. Jų jau 
nėra. Gyvavo choras Pir
myn Great Necke, Sietyno 
choras Newarke. Visuose 
buvo gražaus jaunimo, dai
nos skambėdavo.

Bet Aido choras gyvuoja, 
dainuoja, linksmina mus. 
Tad pažangusis mūsų judė
jimas turi paremti aidiečių 
pastangas palaikyti chorą. 
Siųskirhe jam pasveikini
mus, skaitlingai atsilanky
kime į jo jubiliejinį koncer-

šalčius, kaip turistas, vis 
daugiau ir daugiau šį mies
tą įsimyliu. Yra keletas da
lykėlių, kurie ir netaip jau 
gerai atsirekomen d u o j a, 
bet tai tik mažmožis. Štai 
kas man yra įvertinama: 
čia labai draugiški lietu
viai, jų yra iš visos šalies. 
Tik aną dieną draugai J. 
Davidoniai pradėjo minėti 
vardus vien iš Worcester, 
Mass., čia apsigyvenusių 
lietuvių ir jų surado net 7 
šeimas. O kiek yra iš kitų 
(rytinių) valstijų lietuvių 
čia apsigyvenusių, gal bū
tų sunku ir suskaitlmoti. O 
apie vidurvakarines valsti
jas ir miestus jau nei ne
klausk, nes yra labai daug. 
Šimtai atvažiuoja žiemavo
ti, paviešėti žiemos mėne
siais. Jie čia lanko lietuvių 
parengimus, svečiuojasi pas 
draugus ir linksmai pralei
džia laiką. Grįžta namo di
deliai pasitenkinę, kaip kad 
būtų suradę naują pasaulį.

Sekamas dalykas, kurį 
reikia užgirti, tai kad 
miestas išstatęs suolus-ben- 
čius visuose miesto šaligat
viuose ir parkuose bei prie 
krautuvių. Tas labai patin
ka žmonėms silpn e s n ė s 
sveikatos, nes jie išėję pa
sivaikščioti arba su kokiu 
nors reikalu, kuomet jau
čiasi pavargę, turi kur pri
sėsti. Praeityje tie suolai 
buvo visi vienodos spalvos 
— žaliai nudažyti, bet šie
met dar juos papuošė: nu
dažė įvairiomis spalvomis, 
kad jie ne tik parankūs 
atsisėsti, bet dar ir gražūs 
pažiūrėti, čia galima rasti 
įvairių žmo n i ų, išgirsti 
įvairių pokalbių, užmegzti 
naujas pažintis, žinoma, ir 
kalbos sukasi apie senme- 
čių sunkumus ir nelaimes, 
bei jų nesveikatingumą.

Trečias, tai užvis geriau
sia man patinkantis daly
kas, tai didelės progos žu
vauti dideliame jūrų van
denyje, kur gali užkabinti 
tokią didelę žuvį, kurią jau 
ir nepajėgi ištraukti. Pati 
didžioji visada sugeba iš
trūkti. Na ir yra apie ką 
kalbėti. Sako, žuvininkai 
yra dideli melagiai, bet tai 
nėra tiesa, mes dar negalim 
ir visos tiesos atpasakoti.

O. tai dar neviskas, dėl 
ko aš pasirenku St. Peters- 
burgą: pasirenku dar ir to
dėl, kad čia yra daug pro
gresyvių žmonių, yra LLD 
45 kp., kuri turi jau virš 
100 narių, viena iš pavyz
dingiausių : susirinki m a i 
skaitlingi, pokyliai sėkmin
gi, lankosi labai skaitlinga 
publika ir tuomi duoda 
daug naudos, nes likusis 
pelnas vis paskiria m a s

Šią vasarą įvyks du spau
dos piknikai. Vienas Bal
timore je birželio 24 d., ki
tas pas Bekampius Avalon, 
N. J., pirmą sekmadienį 
liepos menesio. Abu pikni

kai rengiami per eilę metų. 
Rengėjai prašo visų spau
dos rėmėjų atsilankyti.

mūsų spaudai.
Darbuotojai ir veikėjai, 

kurie čia apsigyvenę — su
važiavę iš visos plačios 
Amerikos, labai draugiškai 
sugyvena. Visi rūpinasi, 
kad pareigos ir pasiskirti 
darbai būtų atlikti su dide
liu pasisekimu, nieks už 
bent kokį atliktą darbelį ne
sikėsina imti jokį atlygini
mą, viskas paliekama orga
nizacijos naudai. O t, todėl 
organizacija sukelia finan
sus ir paskirsto svarbiems 
reikalams po šimtą kitą, iš- 
aukojama virš $2,000 į me
tus, o iždas kaip buvo tvir
tas, taip ir pasilieka.

Dar yra labai daug daly
kų, vertų paminėti. Bet pa
siūlysiu tik vieną. Atva
žiuokit, draugai, ypatingai 
pensininkai, čia nors vieną 
kartą žiemavoti ir patys- 
gaukit patirti tuos malonu
mus ir smagumus, kuriuos 
galima rasti tik St. Peters- 
burge.

Dzūkelis

Rojaus Mizaros aprašy
mai apie Prūseiką ir Seną 
Vincą jų vienerių metų 
mirties proga reikšmingi. 
Abiejų draugų mirties su
kaktys bus minimos per ei
lę metų.

Man prisimena Seno Vin
co nusiskundimai, jam dir
bant “Kovos” administrato
rium, skaitant jo knygą, ką 
Mizara priminė.

Draugas Prūseiką buvo 
draugiškas su visais, nepra
eidavo nei vieno nepasakęs 
gero žodžio. Sueigose kiek
vienam su šypsena veide 
paspausdavo ranką.

Pilietis
. • • - - - - -

Cliffside, N. J.
APIE MŪSŲ VEIKLĄ
LLD ir LDS kuopų na

riai gyvena plačioje apylin
kėje pasiskirstę, tai ir su
sirinkimus lanko mažas na
rių skaičius. Nutarėme lai
kyti kuopų susirinkimus 
kas šeši mėnesiai, bet vis- 
tiek mažai tesu s i r e n k a. 
Tenka pas narius nuva
žiuoti ir mokesčius iškolek- 
tuoti, nes kitaip jie išsi- 
brauktų.

Sausio mėnesį turėjome 
abiejų kuopų susirinkimus. 
Visi LLD 77 kuopos nariai 
susimokėjo mokesčius už viį 
sus metus, LDS 115 ku<A 
pos nariai — už šešis mė
nesius.

Smagu buvo matyti su
sirinkime Kazimierą Deran
čių, kuris yra abiejų kuo
pų protokolų sekretorius. 
Jis pergyveno sunkią ope
raciją. Susirinkimuose jis 
perskaitė protokolus ir už
rašinėjo tarimus. K. De
rančius gyvena pas Bakū- 
nus, kur jis gerai ligoje bu
vo prižiūrimas.

Buvęs chicagietis J. Ja
nulis, dabar gyvenąs Fair
view, N. J., nusiskundžia 
sveikatos pašlijimu. Sako, 
nesijaučia gerai. Reikėtų 
draugą aplankyti.

LDS 3 APSKRITIES 
PIKNIKAS BIRŽELIO 17

LDS 3 apskrities komite
tas turėjo susirinkimą ko
vo 4 d. Nutarė rengti pik-^ 
niką Cliffsidėj. Piknikui 
vieta jau paimta — Picnic 
Grove, 207 Walker Street,./- 
Cliffsidėj. Tai bus sekma
dienį, birželio 17.

MIRĖ BARBORA 
URBONAVIČIENĖ

Kovo 10 d. mirė Barbora 
U rbonavičienė, Fai r v i e w 
išgyvenusi 50 metų, Ameri
koje — 60 metų. Mirė su
laukusi 82 metų amžiaus. 
Liko trys seserys — viena 
gyvena Cliffsidėj, kita —• 
Bostone, trečia — Lietuvo
je. Brolis mirė prieš 15 
metų. ,

Urbonavičienės laidotuvė
se dalyvavo ir bostonietė 
sesuo su dviem dukterim. 
Palaidota kovo 14 d. Me- 
dow kapinėse, Fort Lee, N. 
J. Brolio duktė viską tvar
kė. Restorane pavaišino vi-y. 
sus dalyvius. Velionė buvo ’ 
tikinti. Atsisveikinome suM| 
ja ant visados. G. 5.
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Įdomus -rašytojo Antano 
Venclovos laiškas

I

Vilnius, 1962. III. 28 
Brangus drauge Rojau,

Jau seniai norėjau Jums 
parašyti, bet anksčiau no
rėjosi pasiųsti Jums naują 
savo knygą — “šiaurės si
dabras.” Jos išlei d imas 
kiek užtruko, nes spaustu
vė norėjo geriau išspaus
dinti spalvotas iliustraci
jas, o tam reikėjo daugiau 
laiko. Galų gale šią knygą 
šiandien Jums išsiunčiau. 
Kai perskaitysite, man bus 
įdomu išgirsti apie ją Jū
sų nuomonę.

Gaudamas “Laisvę” ir 
“Vilnį,” aš, kaip ir kiti mū
sų draugai, atrodo, esame 
neblogai informuoti apie 
J,ūsų gyvenimą, darbą, 
kasdieninius malonumus ir 
nemalonumus. Iš laikraščių 
matyti, kad Jūs dabar pa
stoviai gaunate ir mūsų 
spaudą ir, pabuvę Tarybų 
Lietuvoje, labai gerai su
prantate mūsų gyvenimo 
problemas. I

Kadaise Jūs bene “Lais
vėje” užsiminėte apie tai, 
kad Lietuvoj galėtų būti iš
leisti A. Prūseikos raštai. 
Kurį laiką nieko tuo klausi
mu Jums nerašiau, nes no
rėjau jį išsiaiškinti su kom
petentingais draugais. Šio
mis dienomis tuo reikalu 
kalbėjau su drg. R. Šarmai
čiu. Jis man pareiškė, kad 
tai uždavinys rimtas ir 
vykdintinas.

Jo nuomone, pirmiausia 
reikėtų išsiaiškinti visus 
Prūseikos slapyvard ž i u s , 
kuriais jis pasirašinėdavo 
savo raštus spaudoje, o pas
kui juos (raštus) surinkti 
ir paruošti spaudai. Šiuo 
metu Šarmaičio vadovauja- 

f mas mokslinis instit u t a s 
smarkiai užimtas V. Kap- 

F suko raštų paruošimu 
(spausdinamas jau IV to
mas), LKP istorijos (3 to
mų) ruošimu ir kitais sku
biais darbais.

Jis sakė, kad Prūseikos 
raštus ruošti spaudai in
stitutas galėtų imtis po ko
kių dvejų metų. Man ro
dos, Jums reikėtų turėti 
tai galvoje ir padėti insti
tutui, išaiškinant velionio 
slapyvardžius ir padedant 
surinkti jo rankraščius ir 
kt., kas gali būti reikalin
ga redaguojant Prūseikos 
raštus. O išleisti juos, be 
abejo, būtų labai svarbu 
mūsų tautos revoliucinio 
judėjimo istorijai . Čia 
dviejų nuomonių, atrodo, 
negali būti.

Vilniuje neseniai lankė
si Juliaus Fučiko žmona 
Gusta Fučikova. Su šia 

< tauria moterim man teko 
susitikti anksčiau, bet da
bar su ja pasimatyti nega
lėjau, nes tuo laiku sirgau 
biauriu gripu su komplika
cijomis — plaučių uždegi
mu ir kažkokia vidujine in
fekcija. Negalėjau daly
vauti ir Vilniuje vykusioje 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos ir Maskvos 
vertėjų konferencijoje, ku
ri, sako, buvo labai įdomi 
ir naudinga.

Šiandien “Tiesa” prane
ša, kad į Vilnių iš Urugva- 

„ jaus grįžo su tėvais “Dar
bo” redaktorė Rene Dikto- 
raitė. Dar neteko su ja pa
simatyti.

Prieš kiek laiko “Nerin
gos” kavinėje visą vakarą 
praleidome su mūsų reemig- 
rante Regina Lėonaite, ku- 

' ri, kaip žinote, grįžo iš 
JAV. Tai labai maloni, iš
auklėta mergaitė. Ji pasa

kojo, kad niekaip negalėjo 
priprasti prie “amerikoniš
ko gyvenimo būdo,” kad ją 
visą laiką traukęs gimtasis 
kraštas (ir jos mylimas 
žmogus) ir ji sakėsi esanti 
be galo laiminga, vėl atsi
radusi savo gimtinėje. Ji 
man padarė labai nuošir
džios, patriotiškai nusitei
kusios merginos įspūdį. Ir 
iš jos pusės labai gražu, 
kad ji neužmiršo, Ameri
koje gyvendama, savo mei
lės. Tai tikra mūsų laikų 
Džiuljeta.

Aš neseniai atidaviau Į 
spaud ą literatūrinių 
s t r a ipsnių ir atsiminimų 
apie rašytojus knygą “Epo
chos vėjas” (bus apie 320 
spaudos psl.). Maskvoje ru
sų kalba šiais metais išeina 
mano romanas “Draugystė” 
(50 tūkstančių egzemplio
rių tiražu) ir knyga apie 
apie Islandiją. Po gripo, 
deja, jaučiuos gana blogai 
ir tuo tarpu beveik nega
liu dirbti. Bent 10 dienų 
norisi pavažiuoti kur nors į 
Druskininkus, Palangą ar 
šiaip naujesrię ramią vietą.

Iš spaudos, be abejo, žb 
note, kad atšventėm I. Si
monaitytės 65 metus, Alb. 
Žukausko 50 metų, palaido
jom talentingiausią vaikų 
poetą Kostą Kubilinską. 
Rašytojų Sąjungoje turėjo
me V. Mykolaičio-Putino la
bai įdomų literatūros vaka
rą, kuriame paaiškėjo, kad 
rašytojas labai daug dirba 
ne tik prozos, bet ir poezi
jos srity ir yra parašęs 
daug labai įdomių jaunos 
dvasios kūrinių. Neseniai 
apie šį stambų rašytoją iš
ėjo Lankučio monografija.

Štai, rodos, ir viskas, ką 
galiu Jums šiuo tarpu pa
rašyti. Deja, daugelis ma
no parašytų naujienų Jums, 
tur būt, ir nebėra naujie
nos — Jūs visa tai jau žino
jote iš spaudos.

Prašau geriausius mūsų 
šeimos linkėjimus perduoti 
mielajai Ievai, draugui A. 
Bimbai ir kitiems geriems 
mūsų bičiuliams. Vis nenu
stoju vilties kokia nors pro
ga pasimatyti su Jumis vi
sais New Yorke.

Jūsų
A. Venclova

New Haven, Conn.
“Emma Lazarus,” žydžių 

moterų organizacijos, vie
tinė kuopa ir Tarptautinės 
susiedijos moterų klubas 
surengė prakalbas. Kadan
gi dėl tūlų kliūčių negalė
jo susirinkti kovo 8 d. pa
minėjimui Tarpta utinės 
Moterų dienos, tai surengė 
balandžio 1 dieną.

Kalbėjo žydžių moterų 
federacijos nacionalinė sek
retorė Mrs. Ruth Gordon. 
Jinai aiškino moterų dienos 
svarbą, ką moterys jau yra 
nuveikusios ir ką dar turės 
nuveikti ateityje. Antra 
kalbėtoja buvo profesorė 
Louise Pettibone Smith, iš 
Welleseley College, taipgi 
ji yra Sveturgimių gynimo 
komiteto pirmininkė. Ji 
yra aplankius keletą socia
listinių kraštų. Kalbėjo la
bai įdomiai apie ten žmonių 
gyvenimą.

Džiugu, kad nors oras 
buvo prastas, apsiniaukę 
ir protarpiais lijo, publi
kos į prakalbas prisirinko 
skaitlingai.

Užsibaigus prakalboms, 
susirinkimo rengėjos publi
ką pavaišino arbata ir už
kandžiais. M. V. i

Worcester, Mass.
Kovo 24 d. mirė Jurgis 

Žilinskas. Buvo palaidotas 
Connecticut valstijoje—ten, 
kur jis su pirma ž m opą 
gyveno, salj&ftj& wmoš 
žmonos. Likusi-našlė He
lena pasakoja, kad Jurgis 
buvo gerai apsišvietęs žmo
gus, skaitė daug gerų kny
gų ir užsilaikė pagal nau
jausius nurodymus, kaip 
žmogui sveikam gyventi. 
Pasikeldavo 8 vai. ryto., 
apsiskusdavo, apsirengdavo 
ir kartu su Helena visada 
valgydavo gerus pusryčius. 
O po pusryčių eidavo pasi
vaikščioti. O sugrįžęs daug 
skaitydavo ir rašydavo.

Taip buvo ir kovo 24 d. 
Išeidamas pasivaik š č i o t i 
Helenai pasakė: “Aš šian
dien toli neisiu, tai neuž
truksiu ilgai.” Ir netoli 
savo kaimynystėje jis paju
to širdies suskaudėjimą, už
lipo vieną aukštą, paskam
bino durų skambutį, tikė
damas gauti pagalbos. 
Kuomet žmogus atidarė du
ris, tai Jurgis, rodydamas 
į savo krūtinę, suriko : 
“Gelbėk, man labai skau
da,” ir tuoj krito. Bet jo 
kaimynas jį sulaikė ir tuoj 
pašaukė ambulansą. Bet 
Jurgis nebeatgavo pilnai 
sąmonės ir tuoj mirė nuo 
kraujo sukrešėjimo širdies 
arterijose.

Pažangi visuomenė Jurgį 
Žilinską pažino iš jo raštų 
mūsų spaudoje.

Jurgis gimė 1888 m. ba
landžio 15 d. S u s n i n k ų 
kaime, tuo laiku Suvalkų 
Kalvarijos valsčiuje. Jis 
buvo kilęs iš biednų tėvų 
didelės šeimos, visą savo 
jaunystę tarnavo pas kitus.

Jurgis visą savo gyveni
mą mylėjo gimtąjį kaimelį, 
užtat po savo raštais pasi
rašydavo “Susninkų Jur
gis.”

Jurgis atvažiavo į Ameri
ką 1911 m., j Luzerne, Pa., 
ir dirbo apie 6 metus ang
lies kasyklose. Buvo draf- 
tuotas į pirmojo pasaulinio 
karo A m e i* i k o s armiją, 
armijoje buvo sužeistas. Vė
liau persikėlė į Connecticut 
valstiją ir ten visą laiką 
gyveno iki apsivedė su He
lena (buvusia Januliene) ir 
čia, Worcesteryje, išgyveno 
10 metų iki savo mirties.

Į laidotuves atvyko daug 
jo draugų ir giminių iš 
Pennsylvanijos, New Jer
sey, Connecticut, Rhode Is
land valstijų ir iš Bostono. 
O. M Sukackienė pasakė 
tinkamą kalbą atsisveikini
mui su Jurgiu Žilinsku Pet
ro Karolio šermeninėje, kur 
jis' buvo pašarvotas.

Tegul bus Jurgiui lengva 
žemė. O Helenai ir jo ar
timiesiems mūsų visų gili 
užuojauta. J. M. L.

Montreal, Canada
Tariu didelę padėką

Visiems, kurie, ištikus 
mane didelei nelaimei, taip 
skaitlingai aplankėte ligo
ninėje, prisiuntė te gelių, 
užuojautos laiškučių ir ap
dovanojote įvairiomis do
vanėlėmis, už visą tai tariu 
širdingiausią padėkos žodį.

Pasilieku visuomet jums 
dėkingas!

J. Sinkevičius

Arlington, N. J.
Kovo 30 d., laidoje, tilpo 

Prano Shimkaus mirties 
pitsiihiiiinio skelbimą s. 
Antgalvis buvo pažymėtas 
Arlington, Mass., turėjo 
būti Arlington, N. J. Atsi
prašome Felicijos Šimkie
nės. — Adm.

- Chicago, 111.
Mirimai retina mūs gretas; 

papildykime jas naujais 
nariais

'hKovo. 22 d. mirė Charles 
Trusk' ’1 ‘ gyvenąs Sarasota, 
Fla., bet tuo laiku atvyko 
Čikagon. Mirė sulaukęs 69 
metų. Nelabasis vėžys jo 
gyvenimą sutrumpino.

Jis buvo uolus pažangio
sios spaudos rėmėjas.

Truskas paėjo iš Krūkų 
miestelio, Lietuvoje. Ame
rikoj išgyveno 53 metus.

Paliko liūdesy žmoną He
leną, sūnus Edwarda, mar
čią Marie, 2 podukras,, Al
dona Zekas, žentas Charles, 
Ida M o t e k ū n a s, žentas 
Charles, šeši anūkai — 
Thomas Trusk, Susan ir 
Evelyn Zekas ir Frederick, 
Helen ir Phylis Motekūnas, 
brolis Walter, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįsta
mu.

Laidojant' J. Pauliukas 
pasakė kalbą apie velionį ir 
paragino gimines nenusi
minti, neliūdėti., nes mirtis 
yra natūralus dalykas. Ka
da ilgiau pagyvenę miršta, 
mažiau tenka sielotis, nes 
visiems reikės mirti.

Geriausias pagerb imas 
mirusių yra tęsimas gero 
darbo liaudies labui.

Trusko našlė Helena pa
gerbimui mirusio draugo ir 
ilgesniam jo atminimui pa
rėmė “Vilnį” $20 ir “Lais
vę” $10.

Dėkojame jai ir reiškia
me širdingiausią užuojau
ta.

Vilnietis

Waterbury, Conn.
J

širdingą padėka
Širdingas ačiū artimiems 

ir tolimiems draugams ir 
visiems gerės širdies lietu
viams, kurie1 taip gausiai 
atvykote į laidotuves mano 
vyro Jurgio Chesniaus, ku
ris buvo laidojamas 21 d. 
kovo Waterburio lietuvių 
laisvose kapinėse. Taipgi 
dėkoju gėlių pirkėjams, jo 
kūno nešėjams, palydo
vams, laidotuvių direkto
riui John Stokes, gaspadi- 
nėms, po vadovybe draugės 
Dapšienės. Taipgi tiems, 
kurie per laikraštį “Laisvę” 
pareiškė užuojautą liūdesio 
valandoje.

Aš, Konstancija Ches- 
nius, duktė ir žentas Le- 
nartavičiai, sūnus Albertas, 
jo žmona, visi tariame šir
dingai ačiū už taip nuošir
dų atjautimą mums.

Dėlei laikraščio palaiky
mo skiriu $5.

Konstancija Chesnius

Worcester, Mass.
LAUKSIME SVEČIŲ 
OPERETĘ MATYTI
Aido choras ruošiasi prie 

balandžio 29 d. Bus suvai
dinta operetė “Lietuvaitė.”

Kadangi pavasario lai
kas, laukai ir pievos, kal
neliai ir miškai sužaliuoja, 
tai visiems bus smagu at
vykti pas mus tą dieną, pa
sigėrėti žiemos laiku su
kurta mūsų vaidyba, iš
girsti gražių dainų ir sma
giai laiką su mumis praleis
ti.

Aido choras, kaip didelis 
kolektyvas, dirba pasišven
tusiai, kad šis spektaklis 
būtų gražus pilna to žodžio 
prasme. J. M. L.

Washingtohas. — Intera- 
merikinė žmogaus teisių 
komisija pasiuntė raginimą 
Kubai, kad nė vienam iš 
teisiamų 1,179 įsiveržėlių 
nebūtų taikoma mirties 
bausmė.

Scranton, Pa.
GAISRAS SUNAIKINO 

21 PASTATĄ
Šių metų kovo 30 dieną 

kilo didelis gaisras ir sunai
kino 21 pastatą, 11 gyve
namųjų namų, kur 171 šei
mų neteko butų ir visko: 
daugelis išbėgo tik kaip 
stovi, Dar gerai, kad at
sitiko dienos laiku, tai ne
žuvo gyvasčių.

Gaisras, sakoma, kilo iš 
garvežio kibirkšties, iškri- 
tusios į sausą žolę arti bė
gių, ir pasiekė krūmokš
nius ir ten kokias laužynes. 
O kadangi oras buvo sausas 
ir vėjuotas, tai gaisras 
greitai plito ir pasiekė bu
tus. Buvo iššaukti visi apy
linkės gaisragesiai, bet ne
buvo pakankamai vandens. 
Pasirodė, kad vandentie
kiai nedavė gana vandens 
ir spaudimo, kad švirkšty- 
nėmis negalėjo pasiekti 
liepsnojančių vietų.

Ir kieno už tai kaltė? Ty
rinėjant pasirodė., jog van
dens rynos yra tik 4-rių 
colių diametriškai ,o turi 
būti mažiausiai 6-šių colių. 
SPAUDOS IŠGVERIMAS

Jau daugiau savaitės lai
ko, kaip vietinė spauda 
daug rašo apie Elizabeth 
Taylor ir Eddie Fisher. Ro
dos, tai būtų antroji Kleo
patra, ir tik už tai, kad iš
siskiria su 4-uoju vyru ir 
žvilgčioja į penktąjį.

Tai dievinimas moralinio 
palaidumo, o niekas dau
giau. Bet ką gi daugiau 
gali ir norėti iš išsigimu
sios buržuazinės dorovės...

RODO SAVO ILTIS
Praėjusių metų pabaigoj 

keli amerikinio nacizmo 
puoselėtojai sus įvažiavo į 
valstijos sostinę Harrisbur- 
gą ir pasiskelbė Slovanic 
League, atgužėjo pas mūsų 
pavieto pirmininką ir pa
reikalavo, kad jų kokį ten 
statytinį advokatėlį paskir
tų prokuroro pavaduotoju, 
bet nieko nelaimėję išsineš
dino.

Dabar tie patys gaivalai 
stato savo kandidatus į 
augštus valdžios postus — 
į senatorių ir gubernatorių, 
ir kitus., tik jau ne Slovanic 
League vardu, ale Ameri
can Party.

Tai amerikoniškų nacių 
išlindimas iš savo žiurkinių 
skyrių.

IR ČIA KOMUNISTAI
San Diego, Tex., 19 metų 

jaunuolis pasikorė savo bu
te. Tai tėvas tikrina, jog 
tai komunistai pakorė jo 
sūnų. Tėvas yra atsistaty
dinęs karininkas, majoras 
ir narys John Birch drau
gijos.

Ką iš tokio gaivalo gali 
ir tikėti? Juk ir Vokietijos 
hitlerininkai ne kitaip el
gėsi.

Ščyras demokratas

Chicago, Ill.
LMS 1 APSKRITIES 

MENININKŲ VEIKLA
Kovo 16 dieną Meninin

kų apskrities komitetas tu
rėjo savo pasitarimą - posė
dį. Jame buvo platus ra
portas iš Čikagos meninin
kų veikimo. Iš raportų pa
sirodė, kad yra neblogas 
veikimas pas menininkus. 
Chorai turėjo visą eilę pa
rengimų. LKM choras, va
dovybėje Daratėlės Mūre
lis, rengiasi prie dviejų 
veiksmų komiškos operetės 
“Viengungiai.” Bus persta
tyta balandžio 29 d.

Nutarta surengti paskai
tas meno klausimu.

Įvairios Žinios
Iš ginklų gamybos 
milžiniški pelnai

Washingtonas. — Patrio
tizmas ir ginklų gamyba 
kai kam Amerikoje puikiai 
apsimoka. Čia dėlei to 
skandalas iškilo. Štai pra
nešimas Senatinio komite
to, kuris tyrinėjo ginklų 
gamintojų pelnus. Paimki
me Douglas Aircraft kom
paniją, kuri išdirba r&W: 
tas. Surasta, kad ši didžiu
lė kompanija pernai pasi
darė net 44 procentus pel
no už įvestą kapitalą. Jos 
pelnas pasiekė $45,580,000. 
Kompanija gamina rake
tas “Nike”

TURKAI NUTEISĖ 
JAV KARININKĄ

Ankara. — Izmiro mies
te turkų teismas nuteigė 
Jungtinių Valstijų karinin
ką D. McCuistioną už juo
doje rinkoje pardavinėji
mą JAV dolerių. Jį nutei
sė 18-kai mėnesių į kalėji
mą ir pasimokėti $18,000 
baudos.

Trys Azijos šalys susitarė 
bendrai veikti

Cameroon Highlands. — 
Čia tarėsi Mala jaus, Philip- 
pinų ir Thailando atstovai 
dėl šių trijų kraštų bendra
darbiavimo. Nutarta kultū
rinį ir ekonominį bendra
darbiavimą smarkiai išplės
ti.

Washingtonas. — Kon
greso Atstovų butas nubal
savo atmokėti New Yorko 
miestui $3,000,000 už Jung
tinių Tautų diplomatams 
suteiktą policijos apsaugą 
1960 metais. Kaip žinia, ta
da Asamblėjoje lan kėši 
premjeras Chruščiovas

10,000,000 NEREGIŲ
Ženeva. — Pasaulinės 

sveikatos organizacija ap
skaičiuoja, kad šiandien vi
same pasaulyje randasi 
10,000,000 aklų žmo n i ų. 
Tarpe jų 650,000 yra vaikų.

Čikagos menininkų veikė
jas drg. J. Misevičia rapor
tavo komiteto posėdy, kad 
jis turi prirengęs apie 
1,000 pėdų filmų. Jis yra 
nufilmavęs daug mūsų pa
rengimų, “Vilnies” vajinin- 
kų banketo eigą, Roselando 
Aido choro parengimą, Ci
ceros Moterų choro paren
gimą, LKM choro parengi
mą, Ex-Mainierių choro 
koncertą ir daugelį kitų 
mūsų parengimų. Yra įdo
mu matyti mūsų veiklą fil
muose.

Draugui J. Misevičiui tie 
filmai kainavo kelis šimtus 
dolerių. Aišku, prie šių iš- 
laidų padengimo reikėtų 
mums prisidėti, su vienu 
kitu doleriu, kad galėtų ir 
toliau jis filmuoti mūsų 
darbus. Būtų gerai, kad jis 
pavažinėtų po Ameriką tar
pe lietuvių ateivių ir nufil
muotų jų veiklą, o vėliau 
pasiųstų Lietuvon, kad pa
matytų mūsų broliai ir se
serys Lietuvoje, kas buvo 
veikiama mūsų pažangiečių 
Amerikoje.

LMS 1-os apskrities ko
miteto posėdyje buvo pla
čiai kalbėta apie drg. J. Mi
sevičiaus filmų rodymą po 
visas lietuvių kolonijas. Mi
sevičius sutiko, kad jam bū
tų surengtas platus marš
rutas iki Niujorko. * Bet Šį 
pavasarį vargu suspėsime 
prisirengti.

Sekr. V. V ašy s

5 p.--Laisvė (Liberty)—Antr., balandžio (Apr.) 10,1962

Audrą prieš valdžios 
gerus patvarkymus

Washingtonas. — Kong
rese iškilo smarki prbtė&tų 
audra prieš vyridU&ybes 
nutarimą panaikinti Nacio
nalinės Gvardijos ir Rezer
vų astuonias divizijas. Ji 
priėjo išvados, kad krašto 
saugumui tos divizijos ne
reikalingos. Tas nutarimas, 
matyt, labai nepatinka 
Kongrese militaridtų'} 1 iždi
ninkams. Jie žada tiš peties 
kovoti prieš patvarkymą.

EKVADORO VALDŽIA 
DŪKSTA

Quito. — Ekvadoro vy
riausybė pasidavus milita- 
ristų kontrolei dūksta prieš 
savo šalies liaudį. Policija 
užpuolė jaunuolių ir žem
dirbių organizacijas ir suė
mė virš 100 veikėjų. Kalti
na, būk jie planavo sukelti 
revoliuciją ir t įvesti tokią 
santvarką, kokia yra Ku
boje.

ČEKOSLOVAKIJOS IR 
LENKIJOS SAUGUMAS

Varšuva. — Lenkų dien
raščiai rašo, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos suteiks 
atominių ginklų Vakarų 
Vokietijos armijos ginkla
vimui, tai tada Lenkija ir 
Čekoslovakija kreipsis į 
Tarybų Sąjungą, kad ir jų 
armijos būtų aprūpintos 
atominiais ginklais.

Prof. Lysenko pasitraukė
Maskva. — Įžymusis Ta

rybų Sąjungos akademikas 
profesorius Trofim D. Ly
senko rezignavo iš Agri
kultūros mokslų akademi
jos, vie tos. Priežastis pasi
traukimo — sveikatos su- 
šlubavimas.

Washingtonas. — Vals
tybės sekretorius Ruskas 
esąs tos nuomonės, kad 
kultūrinis apsimainymas su 
socialistiniais kraštais yra 
labai reikalingas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 6-tos apskrities' komiteto po
sėdis įvyks balandžio 15 d., 1 vai. 
popiet, Ukrainų klube, 715 N. 6th 
St. Visi šio komiteto nariai bū
kite pažymėtu laiku. A. J. P.

(29-30)

LAWRENCE, MASS.

LLD 37 ir LDS 125 kuopų labai 
svarbus susirinkimas įvyks šeštadie
nį, Balandžio-April 14 d., 2-rą valan
dą popiet, Maple Parke. Visi abiejų 
kuopų nariai būkite susirinkime, nes 
turėsime svarbių reikalų aptarimui, 
kurie netrugdant turės būti įvykinti. 
Nesivėlinkite ateiti, nes turime su
sirinkimą pradėti nurodytu laiku ir 
rimtai pasitarti. Taipgi pakalbinkite 
savo draugus prisirašyti į organiza
cijas, kurie dar nepriklauso.

S. Penkauskas, sekr. (38-39)

BROCKTON, MASS.......
Anksčiau korespondencijoje mi

nėjau, kad Montello Vyrų Dailės 
grupė rengia pikniką po stogu Ge- 
gužės-May 26 d. Dabar pranešu, 
kad tas piknikas yra atkeltas į 
Gegužės-May 19 d. Priežastis — 
Vyrų Grupė nutarė Gegužės - May 
27 d. dalyvauti Hartfordo Laisvės 
Choro koncerte.

Taipgi Vyrų Grupė nutarė pasi
samdyti busą važiavimui į tą kon
certą. Kurie norėsite pasivažinėti ir 
girdėti gražų koncertą, galėsite va
žiuoti su Vyrų Grupe. Daug kas 
nesate buvę Hartforde, dabar turi
te gerą progą ten nuvažiuoti.

George Shimaitis (28-29)

SO. BOSTON, MASS.
Pranešu, kad ALDLD 7-tos ap

skrities ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1-mos apskrities posėdis 
yra šaukiamas ant balandžio 15 d., 
1 vai. popiet. Kviečiame šių ap- 
skričių komitetų narius ir So. Bos- 
tęno veikėjus dalyvauti, šiame po
sėdyje turėslttie apkalbėti šios va
saros piknikus, thi yra apskričių 
pikniką Lawrencirj ir “Laisvės’' 
pikniką Montello, Masš.

J. Jaskeviiius
ALDLD 7 apskr. sekr.

(28-29)
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Žemkalnis patikslina
Neseniai šioje skiltyje 

tilpo rašinys apie žymųjį 
lietuvių architektą ir vei
kėją Vytautą Žemkalnį- 
Lanjdsbergį. Iš jo šiomis 
dienomis gautas laiškas, ra
šytas Vilniuje, kuriame jis 
prašo atitaisyti rašinyje til
pusius netikslumus. Turi 
būti: “aš esu to instituto 
vyriausias architektas, bet 
ne direktorius, o Vilniuje, 
sudarant senamiesčio vieno 
kvartalo projektą, vadova
vau projektavimo grupei.”
• “Lietuviškose Naujieno
se” tilpo, kad “...Jie paruošę 
30-ties Vilniaus ..senamies
čio kvartalų projektą” ... 
kai turi būti “seniausiojo iš 
30-ties Vilniaus senamies
čio kvartalų projektą”.
Dirbo anti-naciniam 
pogrindy

“Iš tėvynės ne aš, o ma
no sūnus Gabrielius Žem
kalnis buvo vokiečių išvež
tas į III Reicho kalėjimus. 
Vokietijoj aš atsidūriau sa
vo noru: dirbau pogrindyje 
prieš vokiečius (nacius), 
gelbėjau sūnų ir padėjau 
kitiems kaliniams”.
• Buvo parašyta “Archi
tektas, kuris “Vakaruos” 
buvo pažemintas beveik į 
braižytojus, dabar ... 1.1.” 
Turi būti; “Vytautas Žem
kalnis, karui pasibaigus, 
buvo Tarptautinio Univer
siteto Muenchene docentu, 
o Australijoje, etatiniu ar
chitektu “Department of 
Works” Įstaigoje.” Archi
tektas pridėjo: “Be to, aš 
skaitau, kad braižytojo dar
bas tiek pat yra garbingas 
kaip ir architekto,..”
Užgiria redaktorių Mizarą

“Ta pačia proga perduo
kite redaktoriui Rojui Mi- 
zarai 'mano linkėjimus ir 
džiaugsmą, kad jis taip šil
tai remia lietuvių spaudą 
Lenkijos D. R. Jo laiškas 
tilpo Varšuvoj einančioj 
“Aušroj” N r. 3, gruodžio, 
1961...”
Žemkalnis apie kultūrinį 
bendravimą

“... Aš ne kartą, būda
mas Australijoje, kėliau 
mintį kultūrinio bendra
darbiavimo būtinybės su 
pačia Lietuva (ž. “Atolas” 
ir kit.). Mane džiugina, kad 
Amerikoje pagaliau prade
dama tai suprasti ir jūs vi
si, pažangūs lietuviai, ima
tės iniciatyvos priartėti 
prie Lietuvos, kad ir. kultū
ros srity, ir aš mžfihau, kad 
tai yra giliai prasminga.

Lietuva sparčiai statosi, 
ir, savaime suprantama, 
kad žaibiško statybos tem
po pasėkoje, pasitaiko klai
dų, kaip planavimo, taip ir 
vykdymo srityje, tačiau 
viskas gerėja ir jau šian
dien turime kuo pasi
džiaugti, turėsime ką jums, 
atvažiavusiems, parodyti.

Mano nuomone, lietuvy
bės palaikymui galėtumėt 
atgaivinti tokį Lietuvių 
Kultūros Fondą, kuris bū
tų vadovaujamas ir remia
mas visų pažangių patriotų 
ir glaudžiai rišamas su pa
čia Lietuva.
r v Nesuplakite kultūros rei
kalų su politika, ar dar 
blogiau, su klebonija.
-- Amerikoje turite ir pa
žangiąją lietuvių spaudą, 
tad su ja ir bendraukite. 
Kurkite mokyklas, skai
tyklas, parodas, muziejė
lius, padėkite pažangiems 
kams, rašytojams, ir pan. 
kultūrininkams, mokslinin- 
kultūros darbo žmonėms.

Jei trūks pinigų, pasiauko
kite.

Labai ačiū už iškarpas 
apie architektūrą Ameriko
je...”
Juokdarys ar dr. Balys?

“Vienybės” kovo 23 nr. 
skaitome dr. Jono Balio 
“studiją” “Nemuno ir Dnie
pro sujungimas”. Joje išve
da, kad “motina gamta” ir 
dabartinius planus pavers I 
niekais. Girdi, kad net 
plokščiadugniai laivai nu
tupia Nemune ant seklu
mų... O kodėl “sovietams ši
toks planas atėjo galvon? 
Orinis transportas tiek 

; greitai vystosi... Pagrindi
nė idėja”, rašo dr. Balys-,— 
“karinis — esant reikalui 
skubiai permesti povande-' 
ninius laivus iš Baltijos Į 
Juodąją jūrą ir atvirkš
čiai... Štai ir visa paslap
tis!” Dr. Balys mokina re
daktores “Vienybėje”, “ne
pajėgusias suprasti”, kaip 
per seklumas Nemune, gal 
net pasinėrę skubiai plauks 
okeaniniai sovietų atomi
niai povandeniniai raket- 
laiviai... Balys net svarsto: 
“O kokia iš to kanalo mūsų 
kraštui bus nauda?” Jo
kios! — pats ir atsako dr. 
Balys, patogiai ir užtikrin
tai įsitaisęs valdiškoj tar
nyboj Amerikoj. Dėlto jis 
reikalauja, kad Lietuvos 
vyriausybė išardytų dujo
tiekį, išsprogdintų per Lie
tuvą einantį naftatiekį 
Klaipėdon, uždraustų sta
tyti daugiau elektrinių, nes 
“Lietuvai jų tiek neberei
kia...”
“Vienybė” persispausdina | 
Putiną

Brooklyno “Vienybė” iš
tisai persispausdino Vinco 
Mykolaičio - Putino kalbą 
jo pagerbimo vakare Vil
niaus Rašytojų namuose. O 
Vytautas Sirvydas, tame 
pačiam numeryje, matyt, 
būdamas blogoj nuotaikoj, 
vedamąjį “Mes” pradeda— 
“Maskva rusina Lietuvą ir 
kitas valdomas tautas...” 
Gal reikttįtir Sirvydui, ne 
vien vištvaikiui Railai, pa
sižmonėti Vilniuje?
Kodėl nevalia rašyti 
“Laisvėj”?

Tautininkų ir pranciško
nų spaudoj su pasibaisėjimu 
paskleista naujiena: “Zie- 
nius - Šalčius - Almus rašo 
Brooklyno Bimbos Lais
vėj...” Ir kas čia tokio? Ko
dėl “Zienius - šalčius - Al
mus” negali rašyti lietuviš
koj “Laisvėj”? Ar ji kuo 
nusikalto? Amerikoj gi ga
rantuojama kiekv i e n a m 
laisvė kalbėti, rašyti, keis
ti savo įsitikinimus. Kodėl 
visą amžių tikėję socializ
mu, gal net ir komunizmu, 
redaktoriai Bimba ir Miza- 
ra turėtų būti laikomi ma
žiau garbingi nei redakto
riai aklai patikėję tokiais 
nesvietiškais dalykais, kaip 
religinė mitologija ar to
kiais siaurais, bukapro
čiams tik priimtinais išve
džiojimais, apie “naciona
lizmą”, “fašizmą”, “korpo- 
racijafe”...? “Laisvė” yra 
laikraštis, kuris pasiekia ir 
Lietuvą. Ko daugiau begali 
trokšti kiekvienas lietuvis 
laikraštininkas? O kuo gi 
kaltas tas pats “Zienius- 
Šalčius”—ar jis išdavė kam 
savo draugus? O gal “Zie- 
nius-Šalčius-Almus” iš tik
ro tiki, kad Amerikoj kiek
vienas turi teisę galvoti ir 
skelbti kaip kas išmano. Į 
Lietuvą jis visad, nei nepa
sinaudodamas p. Railos pa
tarimu, težiūri “lietuviško
mis, žmogiškomis akimis”.

Ko siekia bei nori 
Liet. Atletų Klubas?

Buvo plačiai tarpe vietos 
lietuvių kalbama, kad nuo 
senų laikų gyvuojantis Lie
tuviu Atletu Klubas ruošia
si mirti - bankrutuoti. Bet 
dabar paskelbtas klubo na
riu vasario 23 dienos nuta
rimas kalba visai ką kitą. 
Nutarimas sako, kad klu
bas nebankrutuoja. Tiesa, 
jis “savo turimą biznį ir 
nuosavybę skelbia pardavi
mui”, bet tik su tuo tikslu, 
kad jis nori “New Yorke 
įsigyti tokius Lietuvių Na
mus, po kurių stogu tilptų 
visos lietuviškos organiza
cijos ir visa lietuviškoji vi
suomenė.”

Dar daugiau. L. A. Klu
bas ragina, kad ir kiti du 
seniai gyvuojantys klubai 
—Brooklvno Lietuvių Pi
liečių Klubas ir Maspetho 
Lietuvių Piliečių Klubas— 
panašiai parduotų savo 
nuosavybes ir su savo visu 
turtu prisidėtų prie pasta
tymo tų Lietuvių Namų. L. 
A. K. mano, kad jeigu šitie' 
trys klubai imtųsi tokio 
darbo, tai juos paremtų' ir 
kitos lietuvių organizaci
jos. Tačiau, jeigu anie du 
klubai to žygio neparemtų, 
tai L. A. Klubas pats vie
nas stengsis “įsigyti, rasti 
kitas, tinkamesnes, dau
giau lietuvių apgyventoje 
vietoje patalpas savo būsti
nei įrengti”.

Tuo reikalu rūpintis esąs 
sudarytas iš trijų narių ko
mitetas.

Kol kas i šita L. A. Klu
bo atsišaukimą atsiliepimų 
nesigirdi. Rep.

Sveikina “Vilnį”
Balandžio 1 d. parengime 

man buvo priduoti sveikini
mai “Vilnies” suvažiavi
mui, į $10,000 fondą

Po $5: K. I. Lęvanai ir 
K. Briedis; po$2:M.Krun- 
klienė, W. ‘B.; K. Dzevečka, 
F. Yakštis, W. O. Baltru- 
šaičiai; po-$l: P. Višniaus-] 
kas, B. Skubliskas, W. Van
ce, J. Aleksaitis, J. Kasmo- 
čius, W. Graunas, F. Va- 
raška, H. Feiferiene, C. Ne- 
čiunškas, J. N. Kairiai, ir 
A. Gabalis.

Viso $31. Bet aš manau, 
kad dar yra norinčių pri
sidėti. Kviečiami nevilkinti, 
nes laikas trumpas.

K. Briedis

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Man irgi pikta, bet aš nu
skriaustam prelatui tegaliu 
padėti labai išmintingu pata
rimu. O patarimas toks: Vie
šai ir atvirai ekskomuriikuok 
savo skriaudėjus. Tegu jie 
važiuoja tiesiai i peklą be jo
kių sakramentų.

Labai prašau “Liaudies bal-1 
to” Pastabų autorių drg. J. 
V. man dovanoti už ekspropri- 
javimą jo labai taiklios ir pui
kios vienos pastabos, štai 
kaip ji skamba:

“Juokingiausias dalykas su 
tais, kurie sako, kad geriau 
mirti, negu gyventi prie ko
munizmo.

Jau trečdalis žmonijos gy
vena komunistų vadovybėj, 
bet netenka girdėti, kad kas 
dėl to žudytųsi.

Informacijos rodo, kad dau
giausia žudosi Švedijoje, kur 
valdo socialdemokratai.

Nemažai hitlerininkų nu
sižudė, kada pamatė, kad jie 
pralaimi, bet jie žudėsi todėl, 
kad jų nusikaltimai buvo la
bai dideli.

Kurie nesuspėjo pasikarti 
patys, tuos pakorė sąjunbi- 
ninkai.

Nusižudė keletas hitlerinin
kų ir Kanadoje, kuomet iš
kilo viršun jų baisūs darbe
liai prie hitl e r j n i n k ų val
džios.“

Naujas vieškelis per miestą
Jau beveik viskas rodo, 

kad bus įvykdytas gyveni
mai! naujo kelio projektas 
šiame didmiestyje. Kelias 
bus ekspresinis ir iškeltas. 
Jis eis dviemis šakomis nuo 
Holland Tunnel į Williams
burg Bridge ir Manhattan 
Bridge ir vadinsis “Lower 
M a n hattan Expressway.” 
Jo nutiesimas atsieis apie 
$100,000,000 ir ims apie 
penkerius metus laiko.

Daugybė gyventojų ir 
biznių Ganai Street apy
linkėj turės būti iškraustyti 
į kitas miesto dalis. Apie 
du tūkstančiai šeimų turės 
išsikraustyti ir apie 800 
biznių turės susirasti vietą 
kitur. x

Projektas labai didėlis ir 
labai svarbus palengvini
mui susisiekimo tarp New 
Jersey ir Brooklyno. Kai 
dabar peikia iš Brooklyno 
dasigauti iki Holland Tun-

Gražiai remia Chicagos 
“Vilnies” fondą

Didžiojo New Yorko pa
žu a n g ū s lietuviai gali di
džiuotis savo dosnumu dar
bininkiškai spaudai, štai 
eina Chicagos dienr a š č i o 
“Vilnies” dešimties tūks
tančių dolerių fondo vajus. 
Nė raginti juos nereikia. 
Užeina į kabinetą buvęs 
LLD sekretorius Klemen
sas Debsas, pakloja dešim
tinę ir penkinę ir sako: 
“Tai mano $15 ‘Vilnies’ 
fondui.”

Penktadienį prieš eisiant 
namo Lillian sako: “Tau 
telefonas.” Skambina vie
nas veikėjas: “Mačiau, kad 
renkate sveikinimus “Vil
nies” suvažiavimui.” Uždėk 
už mane ir pasiųsk dešim
tinę. Padėk:. 4.? Bičiulis. 
Kai susitiksime, gal L D S 
1 kuopos vakarienėje, kuri 
įvyks balandžio 28 dieną, 
atiduosiu.”

Taip ir padaliau.
Tadas Kaškiaųčius paau

kojo $5.
Laukiame daugiau pana

šių atsiliepimų. A. B.

Du jubiliejai
Gegužės 20 d. Aido cho

ras minės savo 50 metų ju
biliejų. Prie to rengiamasi 
smarkiai.

Antras bus gegužes 27-tą 
d. — Hartfordo Laisvės 
choro 35 metų jubiliejus. 
Tai 2 svarbūs ir remtini 
minėjimai, kuriems reika
linga visa mūsų meno mylė
tojų parama.

Mes, aidiečiai, jau 
turime pasižadėjimų atvyk
ti iš sekamų valstijų: Con
necticut, New Jersey, Mas
sachusetts, Penn sylvania, 
New Yorko ir net iš Michi
gan.

Dar kartą primenam mū
sų rėmėjoms, kad visi svei
kinimai į programą turi bū
ti prisiųsti ne vėliau kaip 
prieš gegužės 1 d.

Programos sutvarkymas 
ir atspausdinimas reikalau
ja daug laiko. O kad pa
lengvintum vieni kitiems, 
prašome visų rėmėjų pri
siųsti sveikinimus nuskirtu 
laiku.
Aido choro korespondentas

* l

Paieškojimai
Maloniai prašau padėti man su

rasti mano tris brolius: Viktoras, 
Juozas ir Jonas Guntor (Guntorius). 
Viktoras išvykęs j USA 1913 m., 
Juozas 1917 m., seniau gyveno Co
hasset St., Worcester, Mass. Jonas 
dingęs 2-rojo pasaulinio karo metu. 
Visi gimę Lietuvoje, Kapsuko rajo
ne, Lankeliškių apyl., miestelyje. 
Paieško jų sesuo Guntoraitė - Min- 
sevičienė Kastulė, Kalvarija, šeš- 
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nei, tai didžiausia bėda. Na, 
o jeigu bus pastatytas ke- 
las, kuris tiesiai iš Holland 
Tunnel per Williamsburg 
tiltą sųrįš su Long Island 
Expresswąy, tai ir iš toli
mų vietovių Long Islande 
bus galima New Jersey pa
siekti be jokio sustojimo!

Bet kartais keliamas 
klausimas, kas bus su Hol
land Tunnel? Juk jau ir 
dabar vakarais ir rytais jis 
užsikemša automobiliais, o 
kai. atsidarys susisiekimas 
su visomis Kings ir Queens 
pavietų sritimis, tų auto
mobilių srautas dar padi
dės. Todėl galvojama apie 
Holland Tunnel praplėti
mą, pridedant dar vieną 
dviejų linijų kelią, kaip 
kad prieš keletą metų bu-Į 
vo padalyta su Lincoln 
Tunnel. Bet čia jau atei
ties reikalas.

Šaltos kojos
Mano daktaras sako, kad 

aš turiu silpną kraujo cir
kuliaciją. Ar yra tas pats, 
kaip kietėjimas arterijų? 
Esu 71-nu metų ir d a u g 
nesmagumų su šaltomis ko
jomis. Kuomet paklausiau, 
ką turiu daryti., jis atsakė: 
“šildyk jas.”

Silpna cirkuliacija, atsa
ko dr. J. G. Molner, ir pa
silieka silpna, ir kietina ar
terijas. Bet yra ir kitos 
priežastys. Tūlam laipsnyj 
patinę gyslos sulaiko krau
jo cirkuliaciją. Sumažėji
mas kūno veiklos, aišku, 
stabdys viską. Būnant 71 
metų, mes nedalyvaujame 
tokioje energingoje mankš
toje, kaip kad buvome 20 
metų. Gali būti ir kitų pa
prastų kliūčių silpnai cir
kuliacijai.

Mūsų kojos buvo šaltos 
ir kuomet buvome jauni. 
Bet tose dienose mes nesi
rūpinome ir neiešk o j o m e 
priežasties. Jeigu mūsų ko
jų pirštai pradėjo šalti nuo 
nejudėjimo, mes žinojome, 
kad turime būti daugiau 
veiklūs—bėgti, čiužinėti ar 
ką nors kitą daiyti.

Esant 71 metu, mes nesą-C- 7
me užtektinai lankstūs pa
kelti cirkuliacijai stropiu 
veiklumu, net nei nebando
me. Bet turime palaikyti 
šilumą.

Kuomet einame senyn iri 
kojų pirštai šaltyn, mes tik 
apgailestaujame save, me
džiodami priežasčių. Svar
bus yra dalykas priimti tai, 
kas natūrališka — laikyti 
pirštus šiltai. Per šimtme
čius žmonės yra pripažinę, 
kad, senstant, reikia sėdėti 
arti ugnelės, pečiaus ar ra
diatoriaus.

Pridečkas. Bus jau daug 
metų atgal, kuomet du 
brooklyniėčiai, A. Velička 
ir 'P. Siaurys,- laJikė val
gyklą. Joje r a d a* u Sė
dintį senelį Sirėiką. Va
sarą šilta, tvanku — 
mes visi šlapi, o jis pradė
jo: “Matau, kad jums per
daug šilta, prakaitą šluos- 
tot, o man kojas gelia; nuo 
kojų pradedu mirti...”

J. N.

Važiuotės nelaimės 
labai padidėjo

Atrodo, kad jokia propa
ganda už saugų važiavimą, 
nei smarkios bausmės už 
važiuotės taisyklių pažeidi
mą nieko nebereiškia mūsų 
Didžiajame Niujorke. Po
licijos komisionierius Mur
phy raportuoja, kad šiemet 
per pirmuosius tris mėne
sius automobiliu nelaimės 
padidėjo net 60 procentų, 
palyginus su tais pačiais 
mėnesiais pereitais metais!

Tarp sausio 1 ir kovo 31 
tose nelaimėse buvo užmuš
ta 186 žmonės, o pernai tik 
116. Taipgi 691 vairuoto
jas buvo suareštuotas už 
girtame stovyje vairavimą 
automobilio, tai irgi 28% 
daugiau negu, pernai.
’:i • •'v ’■ * •••' * * *1

“Dėdė” pasirengęs 
gastroliuoti

Kadangi komedija “Dėdė 
atvažiavo” Brooklyne jau 
suvaidinta ir su geromis 
pasekmėmis, tai jos kome
diantai sutinka pagastro- 
liuoti ir po kolonijas bei 
miestus, jei kas norės. Mat, 
viskas prirengta, tik sėsk į 
m a š i n as, važiuok ir vai
dink. Ir nedaug kainuoja. 
Ir ją galima vaidinti tuoj, 
dabar arba ateinantį rude
nį. Kolonijų pramogų ren
gėjams gera proga.

Jonas Juška

PRANEŠIMAI
LLD 1 KP. NARIAMS
Susirinkimas įvyks ba

landžio 13-tą, 7:30 vai. va
karo, “Laisves” patalpoje. 
Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti. Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

Balandžio-April 11 d., 7:30 vakare, 
“Laisvės” salėje, Ozone Parke. 
Svarbu visiems būti, nes darysime 
planus vasaros parengimams. 
Taipgi visi turėkime mintyje ir 
pakalbinkime savo pažįstamus sto
ti į LLD 185 kuopą. Valdyba

šiuomi pranešame mūsų 
organizacijom bei kuoptom, 
kad LDS 3-čia Apskritis 
turės pikniką birželio 17 d., 
Cliffside, N. J. Taigi, pra
šome kuopų tą dieną ne
rengti piknikų bei kitokių 
parengimų.

Apskr. Kom.

New Yiorkas. — Federa
linis teisėjas McGohey at
metė ir šeštą Morton Sobe- 
lio apeliaciją. Kaip žinia, 
Sobellis nuteistas 30 metų 
kalėti.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

ruošos. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis sekamu adresu: 
A. Slogsnaitis, 953 Madison Street, 
Brooklyn 21, N. Y. (29-33)

LLD Brooklyno kuopų 
piknikas įvyks birželio 10 
d. Great Necke. Prašome 
visus tą dieną būti su LLD.

Komisija
Jei Tamsta negali f auti 

Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukilimą.

NAUJAS, PRAKTIŠKAS, IŠLEISTAS 1961 M. 
x /■

Angį ų-li(vtu viii Kalbų Žodynas
IŠLEISTAS POLITINĖS IR MOKSLINĖS 

LITERATŪROS LEIDYKLOS LIETUVOJE 
APIE 30,000 ŽODŽIŲ IR POSAKIŲ, 594 PUSLAPIŲ

STIPRIAIS AUDIMO APDARAIS
Kaina $3.50. Persiuntimą Apmokame

“ Modernine lietuvių kalba išdėstomi angliški žodžiai, 
j puikūs išaiškinimai žodžių reikšmės bei prasmės.

Gaunamas ‘'Laisvės” Knygyne
į

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas, money orderius ar čekius, rašykite:

"Laisvė”
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., balandžio (Apr.) 10,1962

Filmai
FOREVER MY LOVE
Tai epizodas iš Austrijos 

imperatoriaus Franz J^osef i 
valdymo laikų, kuomet1 jis 
apsiveda su savo pussesere, 
kurią jis tikrai buvo įsimy
lėjęs.

Filmo temoje pabrėžia
ma tai, kad žmona turėjo 
didelę įtaką į imperato
riaus valstybinių reikalų 
nuosprendžius

Dėka jos, buvo duota am
nestijos daugeliui žmonių, 
kurie buvo nuteisti mirti
mi. Dėka jos, žymiai page
rėjo diplomatiniai santy
kiai su kaimyninėmis vals
tybėmis. Ji mokėjo ir suge
bėjo toleruoti ir suprasti 
kitų tautų charakterį ir 
tradicijas.

Visa tai pakėlė Austrijos 
imperatoriaus reputac i j ą 
liaudyje ir tarp kaimyninių 
valstybių. Visa tai išugdė 
tikra meilė, kurią jautif 
Franz Josef prie savo žmo
nos.

Ištikima meilė karališko
se šeimose anais laikais bu
vo retenybė, nes vedybos 
būdavo nustatytos jau nuo 
kūdikystės dienų ir vykdo
mos tik su apskaičiavimu 
ir aukšto luomo išlaikymu.

Gal todėl toks reiškinys 
ir šiame firme taip stipriai 
pabrėžiamas, —tačiau liūd
na pagalvoti, kad nuo im
peratoriaus ūpo ir nusitei
kimo priklausė liaudies at
eitis.

Filmas suktas Austrijoj. 
Norėta iškelti savo tautos 
praeitis, bet galima pasaky
ti, kad tikslas nepasiektas.

Vaidyba ir dialogas galė
jo būti stipresnis, bet vis- 
tiek nepateisintų silpnos, be 
jokio klimakso, temos.

Filmas spalvotas. Tad ge
ra proga pasigėrėti gražiais 
Bavarijos kalnais ir Austri
jos piiškąįs. j (

“Forever My Love” da
bai; rodomas Playhouse ki- 
noteatre, 72 St. East of 
2nd Ave., New Yorke.

H. F.

Aido Choras
Nuo dabar, iki gegužės 20 

d., tai yra iki Aido choro 50 
metų atžymėjimui koncer
to, Aidas turės po dvi pa
mokas į savaitę: vieną vai
dybos, o kitą dainavimo. 
Visi aidiečiai, turintys kad 
ir mažus veiksmus pirma
me akte, tai yra, atidaryme 
50-metinio koncerto progra
mos, būtinai ateikite šį ant
radienį, balandžio 10 die
ną, 7:30 vakare. Kviečia 
Aido choro valdyba ir mo
kytoja.




