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♦ KRISLAI
Tik miglos?..
Negrai tebekovoja. 
Washingtone.
Plutarchas lietuviškai.

Rašo R. Mizara

“Politinėje padangėje nėra 
audros nei vėjo, tik miglos’’, 
rašo Brooklyn© pranciškonų 
laikraštis.

Kokio vėjo, kokios audros 
pranciškonai nori ?

Jie laukia karo, bet vis ne
besulaukia, tad jiems atrodo, 
kad pasaulyje—“tik miglos.’’

Ne! Pasaulyje vyksta darbo 
žmonių kovos, vyksta tautų 
kovos už laisvę'

Francūzijoje — d į d ž iuliai 
darbininkų streikai. Anglijoje 
— bedarbių demonstracijos.

Brazilijoje—Lotynų Ameri
kos šalių solidarumo su Kuba I 
kongresas, kurį JAV prasi ra- 
dusi kapitalistinė^spauda vi
saip šmeižia, niekina.

Jungtinėse Valstijose vyksta 
milžiniškas negrų judėjimas 

‘už laisvę, už pilietines teises.
_ Niujorko mieste per 115 

dienų, dėl darbininkų streiko, 
Ifieišeidinėjo astuoni angliški 
dienraščiai, melų maišai.

Dirstelėkime į mūsų šalies 
pietines valstijas—kas ten da
rosi !
‘ Antai nedideliame Green
wood mieste, Mississippi vals
tijoje, negrų veikėjaį ryžtin
gai darbuojasi, kad ten visi 
negrai, turi teisę balsuoti, bū
tų suregistruoti, kad jie galė
tų balsuoti.

Baltieji rasistai juos už tai 
puola: sudegino pastatą, ku
riame buvo negrų veikėjų raš
tinė; naktimis šaudo į negrų 
veikėjų namus; baisus teroras! 
ten vyksta.

Kovotojai už negrų teises:
pasiuntė prezidentui Kene
džiui telegramą reikalaujant, 
kadfjis duotų kokią nors ap-i 

t saugą nuo teroristų.
Kitokie vėjai pradės Ame- Į 

rikoje pūsti, kai negrAi bus! 
prileisti prie balsavimo urnų !..:

Kai J. Tysliavos pelenai' 
buvo nuvežti ir palaidoti Ra
sų kapinėse, smetonininkai ! 
įpuolė V. Tysliavienę už tai, 

| *am ji ten vežė savo vyro pe
lenus.

Dabar klevelandiškis smeto- 
nininkų organas puola tarybi
nio Vilniaus žmones už tai, 
kad jie “nepagarbiai” tuos 
pelenus palaidojo.

Kokie jie menkystos!

Kolumnistas Drew Pearson 
sako, kad mūsų šalies sostinės! 
Washington© gatvėsna šiandien Į 

* vakarais pavojinga nosį iškiš
ti: vyksta užpuolimai, apiplė
šimai, žmogžudystės. Oklaho- 
mos senatoriaus Monroney 
žmona jam sakius:

“Kai mes vizitavome Mas
kvą, i» teatro vidurnaktį pės
ti ėjome daugelį blokų į na
mus. Bet Washingtone po 10 
vai. vakaro aš bijau pėsčia 
eiti pusę bloko...”

Mūsų sostinės gatvės, sako 
Pearsonas, panašios į raistą.

Vagišiavimus, apiplėšimus, 
žmogžudystes gimdo skurdas, 
p. Pearsonai!

- Pirmą kartą lietuvių kalba 
išėjo Plutarcho, senovės grai
kų rašytojo, rinktinių biogra
fijų knyga. Telpa: “Periklis

Fabijus Maksimas“, “Tibe
rijus ir Gajus Grakchai“, “De- 
^tfiostenas ir Ciceronas”, “Ale

ksandras ir Cezaris.”
Iš senovės graikų kalbos 

vertė A. Kašinskaitė, o išleido 
Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla Vilniuje. Skaito-

Jungtines Valstijos ruošia 
Indiją karui prieš Kiniją

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas ir Pentagono 
mil i t a r i s t a i laukia karo 
veiksmų tarp- Indijos ir Ki
nijos. Tais sumetimais In
dijai jau buvo suteikta už 
$40,000,000 vertės ginklų ir 
amunicijos. Dabar JAV vėl 
sutiko duoti Indijai dar už 
$200,000,000 ginklų ir amu
nicijos.

Indija pageidauja, kad 
dabartinė militarinė pagal
ba būtų tankais, prieštanki
niais ginklais, moderniniais 
šautuvais, kulkosvaidžiais, 
radaro Įrengimais, raketo
mis šaudyti i lėktuvus ir iš 
lėktuvų. Indija organizuo
ja šešias naujas divizijas. 
Kiekivena po 16,000 vyrų. 
Joms mundiruotę gavo iš 
Kanados ir Australijos, o 
ginklų ir amunicijos siekia 
gauti iš Jungtinių Valsti
ją

Indijos šnipijada tvirtina, 
kad “Kinija ruošiasi.” Ką 
Kinija daro? Nagi, naujus 
vieškelius, irengia Tibete. 
Dabartinis Indijos Gynybos 
ministras Y. B. Chavami j 
pilnai sutinka su Jungtinių ; 
Valstijų militarinė komisi-l

McNAMARA IR UŽSAKY
MŲ TYRINĖTOJAI

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Gynybos sek
retorius R. McNamara la
bai nepasitenkinęs, kad 
Kongreso komitetas tyrinė
ja, kodėl jis už kelis šim
tus milijonų • dolerių davė 
užsakymą ant lėktuvų Ge
neral Dynamics korporaci
jai. McNamara sako: “Tie 
tyrimai padarys žalos.”

5,000 MOKYTOJŲ Už 
ALGŲ PAKĖLIMĄ

Londonas. — Virš 5,000 
mokytojų buvo susirinkę 
prie parlamento rūmų ir 
reikalavo algų pakėlimo. 
Kai kurie iš jų net šimtus 
mylių atvyko pareikšti sa
vo reikalavimą.

MOTERIS ATSIKIRTO
Buffalo, N. Y. — Viena 

moteris seniau gyveno Ta
rybų Sąjungoje, tai žemo 
prasilavinimo moterys pra
dėjo jai prikaišioti “komu
nizmą.” Ji joms atsakė: 
“Tai kas, aš ir Vokietijoje 
gyvenau, bet tas manęs ne
padarė naciste.”

Jakarta. — Čia įvyko de
monstracija. Jie reikalavo 
numušti pragyvenimo reik
menų kainas.

si lengvai, ir už tai reikia pa
sveikinti vertėją!

Plutarcho biografijos (ang
liškai: “Plutarch’s\Lives”) pa
saulinėje klasikinėje literatū
roje užima svarbią vietą. Prieš 
metų eilę ne vieną \naktį ne
miegojau skaitydamas jas. 
Bet daug mieliau skaityti sa
va, prigimtąja kalba.

Auga, turtėja tarybinė lie
tuvių literatūra šuoliais! 

ja, kuri nuvyko teikti In
dijai patarimą, Su JAV 
militaristais sutinka Neh
ru militarinis patarėjas Bi- 
ju Patnaikas, didelis tur
čius, kuris finansuoja Indi
jos socialistų ' spaudą. In
dijos socialistai nuo seniai 
laikosi karingos politikos 
prieš Kiniją.

Nehru nenori, kad Jung
tinių Valstijų militariniai 
patarėjai tuojau vyktų į Ki
nijos pasienį. Jis mano, 
kad jų nuvykimas priartin
tų susirėmimą ir pablogin
tu Indijos santykius su 
TSRS. Pentagono milita- 
ristai reikalauja Indijos, 
kad leistų JAV militarinius 
patarėjus į Kinijos pasienį.

Kitas nesusipratimas, tai I 
Jungtinės Valstijos, siek-' 
damos palaikyti karo są
jungose Pakistaną, reika
lauja Indijos, kad ji pasi
rašytų, jog JAV ginklų ir 
amunicijos nevartos prieš 
Pakistana. Indija, kol kas, 
dar nesutinka. ,

Indijoje lankėdi Paul Nit
ze, JAV .Gynvgbos sekreto
riaus pavaduotojas. 'Jis 
konfėravo su Indijos mili
taristais ir Patnaiku.

Kenkia Solidarumo !
■

kongresui
■ .

Rio de Jane r o. — Reak
cinio gubernatoriaus Lacer- 
da policija visaip kenkia! 
Solidarumo kongresui. Ka- i 
da atvyksta delegatais Rio 
de Janeiro orlaukį, tai juos 
areštuoja. Studentų sąjun
ga ruošė masinį susirink - 
mą, tai policija neleido žmo
nių į svetainę.

Solidarumo kongreso pir-' 
mininkas generolas Luis! 
Ganzaka de Oliveira pa
reiškė, kad už kenkimą 
kongresui atsako Jungtinių 
Valstijų vyriausybė, kuri 
dėjo pastangų, kad kongre
sas neįvyktų, o dabar JAV 
radijo ir televizijos komen
tatoriai ir spauda visaip 
kongresą puola.

AFRIKIEČIAI MOKOSI 
MASKVOJE

Maskva. — Tautų Drau
gystės LumumboV vardo 
universitete mokosi iš kelių 
kontinentų studentų. Šio
mis dienomis Maskvoje lan
kėsi Samaliojos delegacija. 
Su ja susitiko universiteto 
studentai ir sakė, kad Lu- 
mumbos universitete moko
si 450 afrikiečių studentų.

PAGERBĖ GAGARINĄ
Paryžius. — St. Denis 

miesto taryba įteikė auk
sinį medalį Tarybų Sąjun
gos pirmajam kosmonau
tui Jūrini Gagarinui ir nu
tarė įtraukti jį į miesto 
garbės piliečių sąrašą.

Roma. — Sukako 70 me- 
$ftų amžiaus Italijos Komu

nistų partijos vadui Palmi
ra Togliatti.

Piratai sugadino Tar.
Sąjungos laivą

Maskva. —Tarybų Są
jungos ž i n i ųl a g e n t ū r a 
TASS praneš,ėį kad Kubos I 
pabėgėliai piratai užpuolė j 
tarybinį laivą ■ “Baku” Ku- , 
bos prieplaukoje ir sugadi-1 
no.

Piratų laivelis priplaukė 
arti ir paleido torpedą. Tor- j 
pėda išlaužė “Baku” laivo 
šone 13-kos pėdų skylę. Lai- ; 
vas negalės iš Kubos iš
plaukti be pataisymo.

Miam , Fla. — Kubos pa- ■ 
bėgeliai sako, kad jų laive
lis šovė torpedą į Tarybų 
Sąjungos laivą, pataikė, bet 
nežino, ar 1 aivą nuskan
dino. !

TSRS, Anglijos vamzdžiai 
ir Ji Valstijų politika

Londonas. <— Prasidėjo 
naujas nesusipratimas tarp 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų. Dalykas, tame: Tary
bų Sąjunga užsakė Anglijo
je už milijonus dolerių 
vamzdžių,-o Jungtinės Vals
tijos ‘priešingos jų pardavi
mui Tarybų Sąjungai, kaip 
“strateginių medžiagų.”

Tarybų Sąjunga virš 4,- 
000 mylių atvedė naftos ir 
natūralių dujų vamzdžius į 
Pabaltijį, Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir Rytų Vokietiją, 
bet dar yra reikalas vamz

Vėliausios žinios
Havana. —Kubos vyriau

sybė atsiprašė Jungtines 
Valstijas, kad jos lėktuvai 
per klaidą šaudė į JAV 
prekybinį laivą.

Washingtonas. — Jung
tinių' Valstijų vyriausybė 
imsis priemonių, kad Ku
bus pabėgėlių “Alpha-66” 
laivų nepasikartotų užpuo
limų ant Kubos ir prekybos^ 
laivų.

Maskva. — Tarybų Są
junga skaito Jungtines 
Valstijas atsakomingomis 
už Kubos pabėgėlių “Alpha 
-66” užpuolimus, todėl rei
kalauja, kad JAV padeng
tų tas išlaidas, kurias pabė
gėliai padarė sugadindami 
TSRS laivus.

New Yorkas. — Spaustu
vininkų streikas pasibaigė, 
kuris tęsėsi virš tris mėne
sius.

Kairas. — Balandžio 6 d. 
čionai susirinks Egipto, Si
rijos ir Irako atstovai pa
sitarimui dėl susivienijimo 
į bendrą valstybę.

Camden, N. J. — New 
York Shipping Co., laivų 
statykla, gavo iš JAV val
džios užsakymą pastatyti 
atominį submariną. Už jo 
pastatymą bus sumokėta 
$35,000,000.

Tuščias triukšmas 
dėl TSRS lėktuvą

Washingtonas. — Komer
cinė spauda kėlė triukšmą, 
būk Tarybų Sąjungos du, 
ar net penki, lėktuvai skrai
dė 30 mylių gilumoje Alas- 
koje. JAV pasiuntė Tary
bų Sąjungai protestą.

Dabar JAV karinio orlai- 
vyno komandieriai iš Alas- 
kos praneša, kad tai buvo 
klaida. Vienas TSRS lėk
tuvas perskrido mažytę A- 
leutų salaitę, o kitas buvo 
Ąlaskoje, bet ūmai pasuko 
atgal link TSRS teritori
jos. JAV oriai vyno koman
dieriai mano, k>ąd tarybi
niai lėktuvai, iš priežasties 
blogo oro, buvo paklydę.

džius nutiesti į didmiesčius 
ir prieplaukas.

Anglijai užsakymas yra 
labai naudingas, nes jai rei
kia daug reikmenų pirktis 
iš Tarybų Sąjungos, taipgi 
tų vamzdžių gaminimas 
mažintų nedarbą, kuris da
bartiniais laikais yra dide
lis. Bet JAV karo strate
gai ir politiniai vadai neno
ri nieko parduoti socialis
tinėms -šalims, kas ten ge
rintų žmonių būvį. Angli
jos bedarbiai daro spaudi
mą į valdžią, kad ji nepa
siduotų Washingtono politi
kai.

Klaipėda. — Klaipėdos 
laivų statykla baigė statyti 
ir į vandenį nuleido žvejų 
laivą-tralerį, kuris yra 280 
pėdų ilgio. Laivas pava
dintas “Rapolas Čiornas.”

Pekinas. — Du Kinijos 
karo laiveliai nuskandino 
čiangkaišekinių laiveli ties 
Makao prieplauka. Čiang- 
kaišekiniai per 45 minutes 
atsišaudė iš kulkosvaidžių. \
Cape Canaveral, Fla.—JAV 
militarinės jėgos iššovė 
“Saturn-1” raketą. Jos ilgis 
yra lygus 16-ai namo aukš
tų.

Sofija. — Turkijoje įvy
ko masinių demonstracijų 
prieš paleidimą iš kalėjimo 
buvusio prezidento Bayaro.

Tokio. — 154 Japonijos 
mokslininkų įteikė valdžiai 
protestą prieš leidimą at
plaukti į prieplaukas JAV 
atominiams submarinams.

Maskva. — Sverdlovske 
šešis asmenis nuteisė su
šaudyti, o 62 į kalėjimą, 
nes jie aukso kasykloje su
vogė aukso $336,000 vertės.

Washingtonas. — Baisūs 
rezultatai vulkano išsiver
žimo Bali saloje. Žuvo 1,- 
500 žmonių, 300 liko apde
gusių ir 100,000 benamių.

"Sulaikykite piratų karo 
provokacijas”, sako TSRS

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga įteikė protestą ° Jungti
nių Valstijų ambasadoriui 
prieš Kubos pabėgėlių pi
ratiškus užpu o 1 i m u s ant 
TSRS prekybos laivų. Ta
rybų Sąjunga sako, kad už 
užpuolimus visą atsakomy
bę ima Jungtinės Valstijos, 
nes Kubos pabėgėliai jų te
ritorijoje veikia, organizuo
jasi, ginkluojasi ir tai daro 
su JAV valdžios žinia ir pa
drąsinimu.

TSRS sako, kad kovo 17 
d. piratiškas laivelis buvo 
užpuolęs Tarybų Sąjungos 
prekybos laivą “Lvovą” Isa
bela de Sague prieplaukoje. 
Piratai šaudė iš dideliu 
kulkosvaidžiu.

Tarybų Sąjunga sako, kad 
kiekvienam yra aišku, jog 
Kubos pabėgėliai be J A V 
vyriausybės žinios negalėtų 
įsigyti laiveliu, kulkosvai
džiu, amunicijos ir neturė
tų iš kur veikti. TSRS sa- 
tų iš kur veikti. TSRS sa
ko, kad nėra jokia, paslap
tis, kas yra piratai, kurie 
pasivadinę “Alpha-66,” nes 
jų vadai viešai pasiskelbė, 
kad jie tą daro ir darys.

Nori apgyvendinti 
Sibiro plotus

Maskva. — Tarybų Są
jungoje pradėjo kampani
ją, kad penki milijonai 
žmonių, daugumoje jauni
mo, persikeltų gyventi į Si
biro plotus.

Sibiras vis dar labai re
tai apgyventas lyginant su 
europine Tarybų Sgjungos 
dalimi.

Dabartinis Sibiras, tai ne 
tas, kuris caro laikais bu
vo tik vieta politiniams 
prasikaltėliams. Sibiras yra 
milžiniškas kraštas, ten 
daug iškasamų turtų, daug 
didelių upių, prie kurių 
įrengia milžiniškas elektros! 
jėgaines. Yra ir skirtingo 
klimato.

NAUJOS RŪŠIES 
TABAKAS ’

Sofija. — Bul g a r i j o j e , 
K risto George vo akademi
joje, po aštuonerių metų 
bandymų, išrasta naujos 
rūšies tabakas. Jis visai ne
turi nikotino. Jis yra ne tik 
nekenskmingas, bet net 
naudingas tiems, kurie ken
čia nuo dusulio. Naują ta
baką vadina “Astrotabak.” 
Daug jo superka Vakarų 
Vokietija.

ERZINIMO VEIKSMAI
Vakarinis Berlynas. — 

Jungtinės Valstijos vėl per 
110 mylių Rytų Vokietijos 
ploto veža kareivius į va
karinį Berlyną, o kitus iš 
jo. Jų pakeitimus kartoja 
labai dažnai, nes nori paro
dyti, kad “joms atviras ke
lias” tarp Vakarų Vokieti
jos ir vakarinio Berlyno. 
Nei anglai, nei prancūzai 
to nedaro.

TSRS vyriausybė sako, kad 
jeigu Jungtinės Valstijos 
nesuvaldys piratų, tai tas 
ves prie blogų rezultatų ir 
už tai jos imsis atsakomy
bę.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sako, k a d 
Kubos pabėgėlių “Alpha-66” 
u ž p u o 1 i m a i neveda prie 
Kastro valdžios nuvertimo. 
Kenedis sako, kad jis pil- ' 
nai “simpatizuoja Kubos 
pabėgėliu kovai prieš Kast
ro valdžią,” bet nesutinka 
su šiomis jų metodomis.

Kai kurie JAV žmonės 
mano, kad Kubos pabėgėlių 
užpuolimai gali atvesti prie 
labai pavojingos situacijos. 
JAV Valstybės ir Justici
jos departamentai ketina 
imtis priemonių “pastoji
mui kelio tiems Kubos pa
bėgėlių užpuolimams.”

“Alpha-66” vadai Antonio- 
Veciana ir Cecilio Vazquez 
sako, kad jiems visokios 
priemonės yra geros nuver
timui dabartinės Kubos 
valdžios ir jie nuo užpuoli
mų nesusilaikys. Jie sako, 
kad ateityje jų laiveliai ar 
laivai puls prekybos laivus i
torpedomis ir skandins.

Havana.—Kubos vyriau
sybė pareiškė, kad už pa- 

; bėgeiių piratiškus užpuoli
mus visa atsakomybė gula 

i ant Jungtinių Valstijų vy
riausybės, nes be jos žinios 
ir pritarimo pabėgėliai ne
galėtų to daryti. Kubos 

i valdžia sako, kad ji vartos 
karo laivus ir lėktuvus ap
saugojimui prekybos laivų.

Miami, Fla. — Nežinomi 
du karo lėktuvai iš kulko
svaidžiu šaudė i JAV laivą 
“Floridian” 30 mylių nuo 
Kubos, bet nepataikė. Lai- 

: vo apsaugai buvo pasiųsta 
! JAV karo lėktuvai.

Gvinėjoje karas prieš 
portugalus

Paryžius. — Ginkluota 
, portugalų Gvinėjos patrio- 
i tinių jėgų kova prieš kolo- 
I nijinę kariuomenę ypač su- 
: stiprėjo pastaraisiais mėne
siais, rašo prancūzų laik- 

! raštis “Humanitė.” Pavie
nių susirėmimų su baudė
jais laikai praėjo, ir dabar 

! vyksta tikras karas, už ku- 
! rį visa atsakomybė tenka 
i Portugalų Gvinėjos ir Ža
liojo iškyšulio salų nepri
klausomybę Afrikiečių par
ti j os generalinis sekretorius 

j Kabralis Amlikaras ne kar- 
' tą pareiškė, kad partija, va- 
; do vau j anti kovai šioje Por- 
i tugalijos kolonijoje, pasi
rengusi pradėti derybas su 
Portugalijos vyriausybe. 
Tačiau Salazaras atsisako 
tartis.

Portugalų kolonija Gvi
nėja randasi vakarinėje 
Afrikos dalyje. Ji užima 
13,950 kvadratinių mylių 
plotą ir turi 700,000 gyven
tojų. v

i
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Vakarai krizėje
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ ^Londone įvyko kas tokio 

_ nepaprasto. Tūkstančiai bedarbių demonstravo ties par
lamento rūmais, taipgi ties valdžios ofisais. Bedarbiai 
buvo suvykę Londonan iš visų Didžięsios Britanijos 
kraštų.

Pastatyta “tvarkai saugoti” policija bedarbius puo
lė. Pastarieji atsikirto. Pasekme: buvo sužeistų bedar
bių, buvo sužeistų ir policmenų. Keliolika bedarbių-de- 
monstrantų buvo areštuota.

K a visa tai rodo?
Tai rodo, kad Didžiąją Britaniją užpuolė krizė— 

didelė, aštri krizė,—nedarbas, kuris, aišku, pirmiausia 
' paliečia darbininkus. Jie turi nukentėti, badauti. Jie 

šalies nevaldo—ją valdo kapitalistai; pastarieji ats^in- 
gi už nedarbą, už krizę.

x Demonstrantai reikalauja, kad Macmillano valdžia 
pasitrauktų, kad u*eistų vietą darbiečiams. Jie rei
kalauja, kad būtų nacionalizuota visa pramonė.

Kiekvienam šiandien aišku: jei įvyktų parlamento 
rinkimai, tai konservatoriai būtų iššluoti iš valdžios; 
laimėtų darbiečiai. Macmillanas, tačiau, nenori .parla
mento paleisti.

įdomu tai, kad buržuazinės spaudos korespondentai, 
stebėję šią bedarbių demonstraciją, pripažįsta, kad ne 
komunistai ją. suruošė, “bet komunistai tuo naudojasi, 
nes tai eina jiems plotan,” pabrėžia korespondentai.

TUOMET, KAI Londone tūkstančiai bedarbių de
monstravo, Prancūzijoje darbininkai tebekovojo streiko 
lauke. 200,000 angliakasių, šimtai tūkstančių (o kai ku
rią dieną—milijonai) angliakasiams pritariančių kitų 
pramonių darbininkų streikavo. Valdžia bando viską 
daryti streikui pasmaugti, bet nepajėgia! Darbininkai 
atsisako dirbti už algas, iš kuriu jie negali pragyventi.

Prancūzijos darbininkų streikas — smūgis De G au
lini, kuris prieš keletą metų žadėjo įvesti šalvie tokią 
tvarką, kur viešpataus “ramybė ir brolybė.” Jis manė, 

; kad galėsiąs ir vilką pasotinti ir avį gyvą išlaikyti. Nie
ko iš to neišeina.

ŠITIE ĮDOMŪS ĮVYKIAI primena mums kitą da
lyką. Jungtinės Valstijos, kaip žinia, sukišo daug pi
nigų i abidvi paminėtas šalis.

Didžiajai Britanijai JAV tarp 1945 ir 1963 metų 
davė $8.713,000,000 pagalbos.

O Prancūzijai per tą pati laika davė $9.438,000,000.
Tai milžiniškos sumos* JAV piliečių sudėtu pinigų! 

Bet kas iš to! Tuos pinigus minėtų šalių valdovai su
naudojo militarizmui, padėjo kapitalistams, o darbo 
žmonių būklę “pamiršo.” Sakoma, šiuo metu Prancū
zijoje lūšnynų yra daugiau nei kituose Europos *kraš- 
tuose!
' "JAV, kurios pila pinigus kitų šalių kapitalistams, 
taipgi nėra laisvos nuo krizės: dar vis tebėra 5,000,000

KAS KĄ’ RAŠO IR SAKO I
-------------------- ---------- ------------- -------------- -- --------.................... ...................... ...................................

Svečiuose pas Justiną 
Marcinkevičių

SOLIDARUMO 
KONGRESAS

• Kai šitie žodžiai rašomi, 
Brazilijoje vykstą Lotynų 
Amerikos solidarumo su 
Kuba kongresas. Amerikinė 
kapitalistinė spauda, norė
dama tą kongresą suniekin
ti, vadina jį “Komunistų 
kongresu”, arba “Anti-ame- 
rikiniu kongresu”. Ir labai 
gaila, kad net kai kurie mū
sų žmonės tiki buržuazinės 
spaudos išpūstu melu.
- Lotynų Amerikos solida
rumo kongrese dalyvauja 
visokių politinių pakraipų 
žmonės — tie, kuriems rūpi 
Lotynų Amerikos liaudies 
laisvė ir gerbūvis. Aišku, 
dalyvauja ten ir komunis
tu.

Štai, skaitome TASSo pra
nešimą (kovo 22 d.) iš Bu
enos Aires, Argentinos sos
tinės: 

t

Laikraštis “Prensa“ spausdi
na Argentinos visuomenės at
stovų, p rofs’ą junginių organi
zacijų vadovų, politinių veikė
jų, dailininkų, artistų pareiš
kimus, kuriuose jie sakosi vi
siškai remia Lotynų Amerikos 
solidarumo su Kuba kongresą. 
Jie griežtai smerkia agresy
vius JAUJplanus, jų ruošiamą 
naują nusikaltimą prieš bro
lišką kubiečių tautą.

žinomas Argentinos daili
ninkas Migelis Diomede pa
reiškė : “Kongresas Rio de 
žaneire patvirtins, kad Loty
nų Amerikos tautos nori pra
dėti naują gyvenimą. Ir to 
niekaip negali sukliudyti tin
klai, kuriuos šiomis (lianomis 
Karibų baseino rajone ruzgia 
vadinamieji prezidentėliai. 
Kuba yra ryškus pavyzdys ki
toms tautoms. Kaip tik todėl 
JAV nori ją sulikviduoti”.

“Lotynų Amerikos solidarut 
mp kongresas, — nurodė, savo 
pareiškime buvęs kongreso de
putatas Santonis, — šaukia
mas ginti tautų apsisprendimo 
teisėmis, padės užtikrinti vaL 
stybių saugumą ir jų suvere
numo gerbimą, o tai yra geras 
pagrindas taikai žemėje įtvir
tinti“.

Jų mėgiamiausia tema
LIETUVIŠKŲ KLERIKALŲ ir jų talkininkų men

ševikų mėgiamiausia tema tokia: Kada bus nuversta 
Kastro valdžia Kuboje? Kitais žodžiais: kada bus grą
žintas Kubon dvarininkų ir kapitalistų viešpatavimas?

Aną dieną Čikagos marijonų “Draugas” išspausdino 
per visą pirmąjį savo puslapį kaip tik panašia antraštę.

Na, o kokį gi jis duoda atsakymą? Marijonų orga
nas cituoja tūlą, “labai žymų” “dr. Carlos Marquez Ster
lingą,” kuris taip pasakęs:

“Dvi revoliucinės (skaitykit:' kontrrevoliucines) 
'grupės negali nuversti Kastro. Nei penkios grupės to 
hegali padaryti. Jei visi kubiečiai susijungs ir paklus 
vienam vadui ir pritars jo programai, Kastro bus gali
ma nugalėti ne per du ar tris mėnesius, bet per šešis 

"metus.”
Ot, kad norit!..
Geriausiomis, vadinasi, sąlygomis, marijonams tek

tų laukti net šešerius metus, kol jie vėl pamatytų Kubą 
valdomą kapitalistų ir dvarininkų.

Per tuos šešerius metus ne vieną ir marijoną Ab
raomas ar šėtonas pasišauks pas save. Ir taip netektų 
jiems “pasitiešyti” Kubos liaudies nelaime.

Mes galime tiek pasakyti: jokios “grupės” revoliuci- 
*Hės Kubos valdžios, kuriai vadovauja Didelis Kastro, 
nenuvers, nors JAV reakcionieriai, nors lietuviškieji ma

rijonai, pranciškonai, menševikąi ir jų talkininkai labai 
J-to trokšta. Liaudiškoji Kuba gyvuos, Anksčiau ar vė

liau ir kitose Lotynų Amerikos šalyse liaudis paseks 
Kubos pavyzdžiu — susiras kelią, kuriuo galės išbristi 
iš baisaus skurdo, vargo, priespaudos, į kurią ją įbugdė 
“savi” ir svetimi darbo žmonių išnaudotojai. .

“BUVO LAIKAI, kada už mažus pinigus Amerikoje 
buvo galima įsigyti laikraštį. Tie laikai seniai, seniai 
praėjo. William Allen White 1892 metais įsigijo savo 

-“Emporia Gazette” už aštuonis tūkstančius dolerių. Jo 
biznis greit suklestėjo ir tai buvo* nepriklausomas biz
nis. Pamėginkit šiandien ką'nors panašaus padaryti!”

L. Prūseika H 91? m.)

KAIP PAGERBTI 
MIRUSIUS

Vilniaus savaitraštis “Lit, 
ir menas” (š. m. kovo 23 d.) 
išspausdino V. Bukausko 
raštą apie tai, kaip pagerb
ti mirusius. Straipsnio au
torius iškelia įdomių min
čių, gerų patarimų. V. Bu
kauskas rašo:

Naujas gyvenimas vis la
biau išstumia religines apeigas 
iš tokių sričių, kurios buržua
zijos valdymo metais buvo ti
kra dvasininkų “monopolija“. 
Tačiau yra viena sritis, kurio
je dvasininkai dar tebeturi ne
maža įtakos ir pasipelnymo. 
Tai laidotuvių apeigos, miru
siųjų paminėjimai. Sukakčių 
proga užperkamos mišios, eg
zekvijos, iš kurių, aišku, nau
da tik kunigui. Ir tai neturi 
jokio ryšio su mirusiųjų pa
gerbimu. Mes gi lig šiol labai 
mažai padarėme, kad sukur
tume ir įgyvendintume naujas 
tradicijas.

Reikia ieškoti ir surasti nau
jas formas mirusiųjų atmini
mui pagerbti. Visų pirma, rei
kėtų įvesti mirusiųjų pagerbi
mo dieną. Tokia diena turėtų 
būti ne niūrų rudenį, kai gam
ta atrodo tarsi apmirus. Ji nei 
savo turiniu, nei forma netu
rėtų kelti rezignacijos/ kaip 
lig šiol išsilaikiusios vėlinės. 
Geriausiai tiktų pavasaris, ge
gužės mėnuo, kai viskas, kas 
gyva, atgimsta. Tada galėtu
me apsodinti gėlėmis kapus, 
supurenti per žiemą susigulė
jusią žemę, išvalyti takus ir 
patvarius.

Iš viso daugiau visuomenės 
dėmesio reikia skirti kapinių 
sutvarkymui. Juk lig šiolei 
daugelis kapinių, nors jos ir 
apylinkių tarybų žinioje, nu
teikia labai nemaloniai: pri
žėlusios piktžolių, krūmų, iš
tryptos,* kapai įdubę, tįso nu

“...Savo lyrikoje ir poe
mose Justinas Marcinkevi
čius pasireiškė kaip kovin
gos dabar tiięs poetas. Jį 
jaudina didelės filosofinės 
ir politines problemos. Savo 
meną jis skiria jaunimui, 
nes mato, kad meno tikslas 
auklėti “sąmoningą, aktyvų 
ir gražų žmogų”. Tokį jį 
pažįstame ir apysa k o j e 
“Pušis, kuri juokėsi”... Su
gebėjimas pasireikšti įvai
riuose žanruose — didelio 
talento'pažy  mis”.

Taip apie Justiną Mar
cinkevičių rašo laikraštyje 
“Literaturnaja gazeta” kri
tikas A. Makarovas, recen
zuodamas jo apysaką “Pu
šis, kuri juokėsi”.

Išverstas į rusų kalbą ir 
išspausd hitas žurnale 
“Družba narodov” šis Justi
no Marcinkevičiaus kūrinys 
pasiekė plačiausias skaity
tojų mases ir sukėlė visų, 
ypač, jaunosios kartos, susi
domėjimą, disputus apie šių 
dienų jaunimo požiūrį į gy
venimą, idealus, apie jo vie
tą visuomenėje. Už šią apy
saką Justinui Marcinkevi
čiui buvo suteikta “Družba 
narodov” žurnalo 1962/me- 
tų premija. /

Jau iš pirmojb į rusų kal
bą išversto kūrinio Tarybų 
šalies skaitytojas pamilo 
dar jam nežinomų “Dvide
šimto pavasario”, “Kraujo 
ir pelenų”, “Publicistinės 
poemos” ir daugelio eilęraš- 
čių autorių. Apie tai liudija 
atsiliep i m a i “Pravdoje”, 
“Izvestijose”; žurnale “No- 
vyj myr” ir kitur. Apie tai 
byloja ir visuotinis tiek lie- 
tuvįų, tiek visos šalies skai
tyto jų {susįdomė j imas tuo, 
ką šiandien rašytojas ku
ria, kokius kūrybinius su
manymus jis brandina. No
rėdami supažindinti juos su 
poeto planais, mes ir apsi
lankėme pas Justiną Mar-» 
cinkevičių.

Šeimininką užtikome be- 
sklaidantį storoką pluoštą 
mašinraščio puslapių.

—Tai “Kalevipoegas” — 
plačiai pasaulylje žinomas 
estų liaudies epas, —paaiš
kino rašytojas. — Jo verti
mas į lietuvių kalbą parei
kalavo tikrai daug laiko ir 
jėgų. Tačiau nesigailiu ėmę
sis šio sunkaus darbo. Pa
teikti lietuviui skaitytojui 
“Kalevipoegą” buvo mano 
sena svajonė, kurią puose
lėjau dar -studijų universi
tete metais. Ir štai dabar 
su palengvėjimu jaučiu, 
kad užsibrėžtas darbas be
veik baigtas. Kaip matot, 
vertimą paskutinį kartą re
daguoju ir greitai įteiksiu 
jį leidyklai. Tikiuosi, kad 
šiemet jis jau pasirodys 
knygynuose.

—O kuo pradžiuginsite 
šiemet poezijos gerbėjus?— 
paklausėme.

—Nors “Pušis, kuri juo
kėsi” ir atitraukė mane ku
riam laikui nuo eilių, poezi
jai likau ištikimas. Ruošiu 
naujų eilėraščių rinkinį. 
Vienok turiu prisipažinti, 
kad po pirmojo bandymo 
mane vėl vilioja proza. Šį 
kartą manau imtis didesnio 
darbo — parašyti romaną. 
Tai bus knyga apie darbo 
jaunimą, apie tuos, kurie 
tiesia kelius. Noriu papasa
koti, kaip darbas' padeda 
žmogui suprąsti gyvenimą .......   !■■■■■ ■■F1 ii 11 ■ J .............................  iZZ

puvę kryžiai, metėsi) jų skersi
niai, išvirtosios' tvoros,- sukly- 
pę varteliai. Į tokias kapines 
lengvai įsibriauna netgi gyvu
liai. Ypač apleisti kapai, ku
riuose ilsisi tie, kurių gyvų ar
timųjų neliko,

Mirusiųjų pagerbimo diena 
primintų pareigą, jr tiems, ku
rie per apsileidimą užmiršo 
savo tėvų, brolių, seserų ka
pus, ypač esančius toliau nuo 
jų gyvenamosios vietos. Ties 
mirusiųjų poilsio vieta turi žy
dėti gėlės, simbolizuojančios 
gyvenimą. . v

Taip pat reikėtų, kad mūsų 
skulptoriai, architektai sukur
tų gražių, įvairių ir savo kai
na prieinamų antkapių, pa
minklų projektus, pagal ku
inuos būtų galima užsakyti pa
minklą. Gal geriausiai tiktų 
obelisko forma, gal kokia ki
ta. Juk dabar neretai ant 
naujo kapo “išauga“ grubiai 
pagamintas cementinis kryžius 
ne todėl, kad to kryžiaus no
rėtų artimieji, bet todėl, kad 
per mažai propaguojamos ir 
įdiegiamos naujos antkapių 
formos, kad daugeliu atžvil
giu antkapių gamyba turi pa
ėmę į savo rankas privatūs 
meistrai, o ne valstybinės ar 
kooperatinės įmonės.

Ir dar vienas dalykas. Mi
rusiųjų laidotuvės turi tapti 
ne tik šeimos narių, artimųjų 
ar giminių reikalu, bet viso 
kolektyvo, kuriame velionis 
dirbo, praleido dalį arba ir vi
są gyvenimą, reikalu. Laido
tuvės, kapų sutvarkymas, mi
rusiųjų pagerbimas turi tapti 
mūsų, tarybinių žmonių, eti
kos dalyku. Religinėms apei
goms šioje srityje neturi likti 
vietos.

“TIESA” APIE 
RINKIMUS
..praėjus kovo 17 dieną 

Tarybų Lietuvoje rinki
mams į Aukščiausiąją Ta
rybą (Liptųvos parlameų- 
tą), Vilniaus “Tiesa” (s. m. 
kovo .21 d.) paraše vedamą
jį’ kuriame, be kitko skai
tome: ,

J ’ •

Greta revoliucinėse kovose 
užgrūdintų yęt^ąųų, respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
ir vietinių Tarybų deputatų 
tarpe matome įr žmones, ku
riuos išugdė ir išauklėjo tary
binė santvarka. Ir būdinga 
yra tai, kad į Tarybas atėjo 
labai daug naujų žmonių.

Į respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą išrinkta aštuoniasde
šimt su viršum procentų depu
tatų, kurie nebuvo rinkti ank
stesniame šaukime. Daugiau 
kaip pusė visųz respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatų sudaro darbininkai ir ko- 
Jūkiečiai, betarpiškai dirban
tieji gamyboje.

Į respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą .išrinkta didelė grupė 
mūsų socialistinės pramonės 
darbuotojų, pasižymėjusių no
vatorių ’‘‘'ir racionalizatorių, 
šaunių gamybos organizato
rių. Jų tarpe mes matome to
kius/Lietuvos darbininkų kla
sės pasiuntinius, kaip Vilniaus 
“Raudonosios žvaigždės” kom
binato darbininkė Marija Ja- 
kubaitienė, Kauno J. Greifen- 
bergerio vardų mašinų gamy
klos formuotojas Juozas Kul- 
čickas, Šiaulių statybos tresto 
brigadininkas Antanas Mage- 
linskas, Vilniaus ’ grąžtų ga
myklos meistras Aleksandras 
Žilionis, Judupės “Nemuno“ 
vilnonių audinių fabriko dar
bininkė Janina Osipovienė, 
“Elfos“ gamyklos direktorius 
Michailas Ardamatskis, žvejy
bos tralerio kapitonas Andre
jus Matvejevas ir daug kitų.

Daug puikių žmonių pasta
raisiais metais iškilo Lietuvos 
kaime. Geriausieji iš jų šian
dien atstovaujami respublikos 
valdžios organuose. Naujųjų 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatų tarpe — socialistinio že
mės ūkio pirmūnai — Plungės 
rajono “Taikos“ kolūkio linų 
auginimo grandies grahdinin- 
kas Antanas Juška ir Kauno 
rajono “Lenino keliu“ kolūkio 
karvių melžėja Natalija Barz- 
dięnė, Anykščių rajono “Gin
taro“ kolūkio traktorininkas 
Bronius Ciukšys ir Joniškio 
rajono “žvelgaičią“ kolūkio

pirmininkė Ona Varanauskai- 
tė,”!Pyienų rajono žemaitės 
vardo kolūkio fermos vedėjas 
Julius Janaųiskas ir Ignalinos 
rajono L. Giros vardo kolūkio 
agronome Marytė Ražauskie- 
nė, Pakruojo rajono “Gegužės 
Pirmosios“ kolūkio mechani
kas Steponąs Tumas ir Vilka
viškio tarybinio ūkio kombai
nininkas Jonas Bezrukovas.

Į komunistinės statybos lai
mėjimų vainiką puikius žiedus 
įpina tarybinė inteligentija, 
mokslo, meną, kultūros veikė
jai. Įvertindami mūsų inteli
gentijos nuopelnus, darbo 
žmonės daug jos atstovų iš
rinko deputatais.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatų eilėse 
įžymūs mokslininkai — respu
blikos Mokslų akademijos vi
ceprezidentas Juozas Žiugž
da, Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko vardo universiteto 
rektorius Jonas Kubilius, Kau
no Politechnikos ir Medicinos 
institutu rektoriai Kazimieras 
Baršauskas ir 'Zigmas Januš
kevičius, ' įžymūs lietuvių ra
šytojai Antanas Venclova ir 
Juozas Baltušis, kompozitorius 
Eduardas Balsys, dailininkas 
Jonas Kuzminskas, aktorius 
Jonas Kavaliauskas ir kiti.

Naujai išrinktų Tarybų su
dėtis ryškiai atspindi tą istori
nį faktą, kad socializmas su
daro visas sąlygas aktyviai 
reikštis valstybinėje, politinė
je veikloje darbo moteriai. 
Daugiau kaip trečdalis visų 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų yra darbi
ninkės, kolūkietės ir darbo in
teligentės.

Naujai išrinktuose Tarybų 
valdžios organuose atstovau
jamos visos Lietuvoje gyve
nančios tautybės. Tai rodo gi
liai internacionalinį tarybinės 
socialistinės santvarkos pobū
di. ________ _

Mūšy pareiga stoti 
į apšvietos darbą

Perskaičiau Jono Kaunec- 
kio parašytą knygutę apie 
prelatą Olšauskį. Knygute 
yra pilna faktų nuo pirmo 
iki paskutinio puslapio, Be 
to, knygutė yra labai įdo
mi, patraukli ir sklandžiai 
skaitosi. Nebūtų pro šalį 
kiekvienam katalikui, tvir
tai tikinčiam,’ perskaityti 
šią knygutę.
« Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
yra viena iš didžiausių ir 
demokratiškiausių apšvie- 
tos draugijų su daugeliu 
kuopų po visą Ameriką ir 
Kanadą. Taip pat mes turi
me perdėm visą Ameriką 
ir Kanadą daug brolių ir se
sučių, kurie dar nepriguli 
prie šitos garbingos apšvie
tus draugijos ir lieka nepa
siekti su taip vertingomis 
knygomis. Labai gaila, kad 
XX amžiuje žmonės savo 
akįmis nenori pažiūrėti į 
teisybę. Ypatingai mūsų 
broliai ir sesutės katalikai, 
priklausantys prie bažnyti
nių parapijų, turėtų save 
bausti smertelnu grieku už 
neperskaitymą taip vertin
gos knygutės, kurioje pla
čiai aprašoma apie jų dva
siškų vadovų darbus.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos kuopos finansiniąi nenu- 
siskriaustų, kiekviena kuo
pa galėtų parsitraukti’ šitų 
knygučių iš centro z platini
mui tarp tų, kurie laikosi 
nuošaliai. Mūsų/pareiga ei
ti pas juos į .namus, į su- 
sirinkimus ir prie bažnyčių 
skleisti apšvietos-tiesos žo
dį. Mes, kaip ALDLD na
riai, atliktume vertingą ir 
naudingą darbą savo bro
liams ir.sės u tems. li;etur 
viams. Ir būkime tikri, akd 
jie visi būtų mums labai dė
kingi Už parodymą kelio į 
šviesesnę ir laimingesnę at-

ir, svarbiausia, — pažinti 
save, atrasti kelią į save. 
Bet prieš sėdant už stalo, 
reikia pačiam gerai pažmti 
tuos, apie kuriuos teks "ra
šyti. Pavasariop galvoju iš
važiuoti į kurį nors kelio 
statybos ruožą, pagyventi 
savo būsimos knygos hero
jų džiaugsmais ir rūpes
čiais. Nors žinau, kad para
šyti romaną nelengva, gal
voju pirmąjį jo variantą^ 
baigti jau šiemet. /V

—Idoiftu, kas išr Jūsų kū*^, 
rybos šiemet bus išleista už 
respublikas ribų?
' —Man labai džiugu, kad 
“Pušis, kuri juokėsi” susi
laukė visasąjunginio skai
tytojo didelio susidomėji
mo, —sako Marcinkevičius. 
—Leidykla “Molodaja gvar
dija” šiemet ją išleis atski
ru leidiniu, kurio tiražas 
sieks net 150 tūkst. egzem
pliorių. Ji taip pat išleista 
ukrainiečių kalba, verčiama 
Latvijoje, Estijoje. Šiais 
metais Maskvoje išeis rusų 
kalba “Publicistinė poema” 
bei “Kraujas ir pelenai”.

Nesiryžome ilgiau var
ginti rašytojo. Juk buvo 
nuostabus žiemos priešpie
tis. Už lango bolavo slidžių 
provėžomis išraižyti Sapie- 
gynės kalvų šlaitai, o ap-> 
šerkšnijusios jų pušys tarsi 
vadino visus į savo viešpati
ją. Nekantravo laukdama 
tėvelio ir mažoji Ramuag, 
brazdindama koridorių ‘fe 
rogutes.

Laiptais nusi leidome 
drauge visi keturi.

—Gero sniego!—šūktelėjo
me jau iš tolo. Marcinkevi
čius atsigręžęs nusišypsojo 
plącj^^gera „ šypsena ir 
linktelėjo mums ghlva. jo 
abi rankos buvo užimtos -- 

| vienoje nešėsi slides,, kita 
padėjo Ramunei tempti ro
gutes...

J. Baušys, 
Z. Serapinas

Vilnius

eitį. Tikiu, kad mūsų pa
stangos duotų gerų pasek
mių.

John Baker

2 p.--Laisve (Liberty)-^ Antr., balandžio (April) 2, 1963

Boston, Mass.
Organizacijų apskričių 

komitetų pavasarinė konfe
rencija įvyks, kaip jau bu
vo pranešta, balandžio 7 d. 
318 Broadway, So. Bostone. 
Tik laikas konferencijai su
si rinkti turės būti daug 
ankstesnis, negu pranešime 
pažymėtas, nes southbosto- 
niečių LPK tą pačią dienu 
ir toje pačioje vietoje reriw 
gia banketą-pietus. Todėl įr 
konferenciją visi suintere
suotieji malonėkite pribūti 
10:30 vai. ryto. Ne vien ko
mitetų nariai, o ir šiaip 
veikėjai stengkitės dalyvau
ti, nes yra svarbu aptarti 
mūsų vasarinį veikimą.

D. G. Jusius

Tarybų Sąjungos 
chemijos pramone

Chemi jos pramonė po 
TSKP CK gegužės (1958 
m.) Plenumo vystoma itin 
sparčiai. Pastaraisiais me
tais metinis chemijos pra
monės produkcijos garny* 
bos padidėjimas žymiai vir* 
sija visos pramonės pro
dukcijos gamybos didėjimo 
tempus.

Pagal gaminamos chemi* 
jos produkcijos apimtį Ta
rybų Sąjunga užima antrą
ją vietą pasaulyje. -T • 

Šiais metais sintetinio in 
dirbtinio pluošto gamybar 
padidės, palyginus su 1953 
metais, 4.4 karto,



4 Ką N. Chruščiovas pasakė apie J. Staliną
ir asmenybes kultą

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Filmai skamba lietuviškai

(Pabaiga)
žinoma, ši aplinkybė jokiu būdu negali 

pateisinti tų šlykščių dalykų, kuriuos darė, 
kaip Jūs tikinate, mūsų darbuotojai, — to
liau rašė Stalinas.— Ir šių šlykščių dalykų 
kaltininkai turi 
vis*dėlto aišku 
žemdirbiai ne 
kaip tai galėtų

štai, matote, 
las šolochovas,
apie pasipiktinimą 
veiksmus, matė įvykius taip,

j tų atrodyti iš tolo”. Ir tai buvo sakoma ra- 
* šytojui, kuris gyveno liaudies masėse ir su-

apie 
vo

būti reikiamai nubausti. Bet 
kaip diėna, kad gerbiamieji 
tokie jau nekalti 
atrodyti iš tolo”.
pasirodo, rašytojas 
kuris signalizavo 

keliančius

Ir mes norėtume patarti mūsų Jappuo-'- 
liams: mokykitės iš revoliucijos, istorijos, • 
jūsų tėvų ir motinų kovos istorijos ir šven
tai atminkite tuos, kurių jau nebėra, ir gerb
kite tuos, kurie gyvena, ir perimkite iš jų 
viską, kad būtumėte garbingi žmonės, gar- 

jūs
žmonės,

mate garbingi ;
bingi savo tėvų reikalo tęsėjai. Jeigu 
neišsaugosite garbės, jums bus gėda.

Michai-
Stalinui 

neteisėtus 
kaip tai galė-

kūrė geriausią, teisingą partinę knygą ; 
kolektyvinių ūkių kūrimąsi — “Pakeltą 
lėną”.

Būdamas tikras rašytojas bolševikas, 
šocholovas nesitaikstė su pasipiktinimą 
liančiu neteisingumu, jis sukildavo prieš 
teisėjus ano meto veiksmus, bet Stalinas 
kreipė dėmesio į šiuos šolochovo signalus, 
kaip ir į daugelį panašių signalų, kuriuos 
siuntė kiti drąsūs komunistai.

Apie Stalino piktnaudžiavimus valdžia ir 
jo savavaliavimo faktus mes sužinojome tik
tai tada, kai jis mirė ir buvo demaskuotas 
Berija — šis užkietėjęs partijos ir liaudies 
priešas, šnipas ir niekšiškas provokatorius.

Reikia turėti galvoje, kad Berija, tas šlyk
štus žmogus, kuris nelaikė netgi reikalingu 
slėpti savo,džiaugsmo prie Stalino karsto, 
įnirtingai troško valdžios, troško tapti par
tijos lyderiu. Ir toks pavojus tuo metu bu
vo realus. Tai kėlė didelę grėsmę Spalio 
revoliucijos iškovojimams, komunizmo sta
tybai mūsų šalyje ir tarptautinio komunisti
nio judėjimo laimėjimams.

Berija nuo pat pirmųjų dienų, kai mirė 
Stalinas, pradėjo imtis žygių, kurie dezorga
nizavo partijos darbą ir kurių tikslas buvo 
^žlugdyti draugiškus Tarybų Sąjungos san
tykius su broliškosiomis socialistinės sto

vyklos šalimis. Pavyzdžiui, kartu su Ma- 
lenkovu jie pateikė provokacinį pasiūlymą 
likviduoti Vokietijos Demokratinę Respub
liką kaip socialistinę valstybę, rekomenduo
ti Vokietijos Vieningajai socialistų partijai 
atsisakyti šūkio, skatinančio kovoti už socia
lizmo pastatymą. Tuomet pat partijos Cen
tro'Komitetas pasipiktinę^ atmetė šiuos iš
davikiškus pasiūlymus ir triuškinamai atrę- 
mė provokatorius.

’ Priemonės, kurių ėmėsi Centro Komitetas, 
apsaugojo partiją ir šalį nuo niekšiškų Be
rijęs — šio užkietėjusio imperialistų agento 
— kėslų.

Draugai, visa tai reikia gerai įsidėmėti, 
reikia mokėti gerai išsiaiškinti istorinius 
įvykius kiekvienam, kas kuria kūrinius apie 
tarybinės visuomenės gyvenimą, apie jos da
bartį ir praeitį. Tarybinė liaudis nuėjo di
delį ir šlovingą kelią, kol sugriovė senąjį, 
buržuazinį pasaulį ir sukūrė naują, socialis
tinę visuomenę^ galutinai nugalėjusią mūsų 
šalyje.

šis kelias buvo nelengvas; kovodama už 
socializmo pergalę, mūsų liaudis didvyriškai 
įveikdavo visus sunkumui ir vargus, kurie 
jai iškildavo. Kovojant prieš sunkumus, 
formavosi tarybinio žmogaus, naujos visuo
menės žmogaus, kovotojo už revoliucinį pa

saulio pertvarkymą charakteris. Didis leni- 
hiškas idėjiškumas, nepalaužiama valia, pa- 

ryšimas aukotis vardan komunistinių ide- 
"ūilų pergalės — puikūs Komunistų partijos 

išugdytų tarybinių žmonių kartų charakte
rio bruožai. Tarybiniams žmonėms svetimi 
skepticizmas, bevališkumas ir bejėgiškumas, 
pesimizmas ir nihilistinė pažiūra į tikrovę.

Tenka stebėtis, kad kai kuriuose literatū
ros kūriniuose, kino filmuose ir spektakliuo
se visokiausiais būdais vaizduojami niaurūs 
ir liūdni žmonių pergyvenimai dėl sunkumų, 
kurių -pasitaiko jų gyvenime. Taip piešti 
gyvenimą gali tiktai žmonės, kurie patys 
nedalyvauja kuriamojoje liaudies veikloje, 
nesižavi jos darbo poetiškumu ir į viską žiū
ri iš šalies. Iš savo paties patyrimo galiu 
pasakyti, kaip anų metų, kurie kartais vaiz
duojantį 
nais, įv 
ir džiaugsmingi metai, kovos ir pergalių, ko
munistinių idėjų triumfo metai.

Neseniai drg. Valteris Ulbrichtas mums 
parodė dokumentinį kino filmą “Ru
sijos stebuklas”, kurį sukūrė vdkiečių kino 
darbuotojai Aneli ir Andrė Torndaikai. Tai 
puikus filmas. Kai mes jį žiūrėjome, mums 
atsivėrė teisingi mūsų šalies gyvenimo vaiz
dai. žiūrėdamas į tai, pilietinio karo daly
vių masėje tarytum mačiau save, tokie bu
vo anų -dienų Raudonosios Armijos kariai. 

^Filmas sukurtas iš mūsų dokumentinės me- 
džiagos. Kaip sakoma, duok dieve, kad 

*Amūsų kino darbuotojai kurtų daugiau tokių 
^erų, teisingų filmų. Filmas “Rusijos ste
buklas” rodo mūsų vakarykštę dieną, su
gretintą su šia diena, žiūrėdamas šį filmą, 
galvoji -v* štai kaip pažengė pirmyp piūsų 
Šalis 1

M. 
ke
ri e- 
ne-

mį/niauriomis spalvomis ir pilkais to- 
įvykių dalyvis, kad tai buvo laimingi

Mes karštai tikime savo liaudimi, jos jė
ga, jos kūrybine revoliucijos dvasia. Mes 
tikime, kad mūsų kūrybinis jaunimas tęs sa
vo tėvų darbą, visuomet žengs į koją su 
liaudimi.

Karys, kurį įkvepia kilnus pergales troš
kimas, nepastebi žygių ir mūšių sunkumų, 
kad ir kokie jie būtų sunkūs. Jis aukoja 
savo gyvybę už idėją, nes karščiausios ko
vos metu idėja jam svarbesnė už bet kokius 
sunkumus, brangesnė už viską.

Kaip žmogus vertina gyvenimo reiškinius 
ir istorinius įvykius, priklauso nuo to, ko
kiomis idėjinėmis pozicijomis jis pats rėmė
si ir remiasi, vertindamas šiuos reiškinius ir 
įvykius. Yra knygų apie mūsų revoliuciją 
ir apie socializmo statybą, kurias paraše 
žmonės, stebėję revoliuciją ir pertvarkomą
ją liaudies veiklą “tarytum pro pastogės 
Ja ngus”.

Apie revoliuciją, apie tarybinės liaudies 
gyvenimą ir darbus rašė knygas ir tokie 
žmonės, kuriuos revoliucija išbloškė iš įpras
tų šiltų lizdų, žmonės, kurie nesuprato ir 
nepriėmė revoliucijos. įvykių bangos juos 
blaškė iš vieno krašto į kitą, iš Maskvos į 
Krymą, iš Krymo į Tbilisį, o iš ten po visą 
pasaulį. Apysakose, romanuose ir memua
ruose jie riausiasi savo pergyvenimuose del 
sunkumų, kurie užgriuvo juos ir panašius į 
juos, rašo apie tai, kaip jiems reikėjo mai
tintis pašvinkusia žuvimi ir panašiai. Mūsų 
tarybiniai žmonės tuomet nugalėdavo prie
šus, būdami blogai apsirengę ir pusiau alka
ni, neturėdami ‘kartais net pašvinkusios žu
vies, bet jie neverkšlendavo ir neaimanuo
davo, o ištvermingai kaudavosi, pasiaukoja
mi gindavo revoliucijos iškovojimus.

Mūsų partija visuomet buvo už partišku
mą literatūroje ir mene. Ji sveikina visus— 
ir senus/ ir jaunus literatūros, ir; meno vei
kėjus’, partinius ir nepartinius, bet tvirtai 
besiremiančius k omu iii stirti o Jdėjiškumo po
zicijomis meninės kūrybos klausimais. Jie 
—• partijos atrama, jos ištikimi kariai.

Mes juos remiame ir remsime, rūpinamės 
ir rūpinsimės, kad augtų ir stiprėtų mūsų 
kūrybinės'jėgos, burtųsi į vieningą, kovinę 
šeimą revoliuciniai menininkai, kurie nuo
sekliai gina savo kūryboje pergalingas 
marksizmo-leninizmo idėjas, kurie yra ne- 
sutaikinamf viskam, kas supuvę, svetima, 
priešiška, nepriklausomai nuo to, iš kur tai 
beatsirastų.

ĄŽUOLIUKAS
%

Ąžuoliukas, išlinkęs, kuprotas, 
Bet viršūnę į saulę vis kelia.. 
Kiek Vilties išsitiest, atsistoti,- 
Panašus abiejų mūsų kelias!

Našlaitėlio jo nieks nežiūrėjo — 
Rausė apkasus darbščiosios rankos— 
O ir mano vaikystę lydėjo
Kraujas, ašaros, šūviai patrankų...

Ir vėliau, karo audrai praslinkus, 
Mums saulutė negreit ėmė šviesti, 
Gal dėl to dar vaikystėj palinkę 
Negalėjom ilgai atsitiesti.

Bet žvelgiu į šakelę rasotą — 
Kiek veržlumo mažytėj šakelėj! 
Išsities liemenėlis kuprotas — 
Pats gyvenimas saulėn mus kelia!

Adomas Kubilius

Alytaus, siuvimo fabriko sukirpimo cecho 
meistrė Birutė Barkauskaitė pernai baigė 
Vilniaus lengvosios pramonės technikumą. 
Tik pradėjusi dirbti, ji pasireiškė kaip 
darbšti, energinga mergina. Sukirpimo ce
chas—svarbiausias gamybos baras fabrike— 
netrukus ėmė fabrike pirmauti.

Nuotraukoje: Birutė Barkauskaitė.
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Naciai tvirtai laikosi 
Vakarų Vokietijoje

Keletas buvusių Hitlerio 
įžymybių rezignavo iš val
diškų Vakarų Vokietijos 
postų. Keletas net ir teis
man pakliuvo ir gavo po 
kelis metus kalėjimo. Tai 
viskas daryta tik dėl svieto 
akių apmuilinimo. Matote, 
Adenauerio valdžia gerutė, 
hitlerininkų netol e r u o j a, 
suimtus teisia ir net tūlus 
kalėjiman uždaro.

Hitlerininkai, tačiau, Va
karų Vokietijoje tebėra sau
gūs ir tvirtai laikosi val
diškuose ir visuomeniniuose 
postuose. Vieni pasislėpę 
po kitais vardais, kiti vei
kia atvirai ir niekas jiems 
nieko nedaro. Tūli ir teis
muose tampa išteisinti.

V aisty bės sekretorius 
Hans Maria von Globke yra 
vienas autorių žydams lik
viduoti įstatymų. Surasti 
dokumentai rodo, kad Glob
ke sudarydavo sąrašus, pa
gal kuriuos buvo žydai nai
kinami. Lenkus jis skyrė į 
5 kategorijas. Pirm on ka- 
tegorijon pakliuvę automa
tiškai buvo siunčiami į mir
ties stovyklas. Taip buvo 
milijonai lenkų sunaikinti. 
Betgi Globke šiandien Vo
kietijos Federalinėje Res
publikoje sudaro s ą u g i ą ] • 1 1 • • 1 J • I

Hallinanas ją pavadino 
“A Lion in Court” (Liūtas 
teisme). Jisj parašė tai, ką 
per daugelį metiį teismuose 
ir lauko pusėje patyrė. O 
jis patyrė ir pergyveno ga
na daug. Matė jis ne vie
ną parsidavusį teisėją, pa
pirktus prisaik i n t u o s i u s 
teisėjus (jury), sukčius po- 
licistus, į kurių rankas pa
kliuvę teisiamieji negali ti
kėtis teisybės.

Savo knygoje jis rašo, 
kad jis gimęs prieš virš 50 
metų San Francisco mieste. 
Tėvai buvo Airijoje gimę 
s k u r d ž i o j e šeimoje. Jie 
Amerikon atvykę auklėjo 
septynetą vaįkų. Tai buvo 
nelengvas 
vas dirbo gatvekario kon-. 
duktorium, ragavęs strei
kuose nemažai policininko 
lazdų. Motina — griežtai 
religinė. Savo vaikus mo
kė katalikiškose mokyklose, 
kur jie gaudavo daugiau 
poterių negu mokslo.

Jaunasis Vincentas, pasie
kęs advokatūros profesiją, 
tuojau patyrė teismų vien
pusiškumą, klasinį charak
terį ir jis pradėjo kovoti 
už reformas.

Vakarų pakraščio darbo 
unijų vadovas Harry Bri
dges buvo areštuotas už 

| “neteisingą liudijimą” pilie- 
I tybės aplikacijoje ir byla

rų, kaip TSRS liaudies ar
tistas J. Siparis, respubli
kos liaudies artistai M. Mi- 
ronaitė, G. Jackevičiūtė, J. 
Rudzinskas, nusipelnę ar-

venimas. Te-

hiltei inin k a m s pastogę ii j įęSgsį neį 20 metų. Ginda- 
. ^uo paci? metu 1 mas Bridges, Hallinanas 

antifašistines organizacijas dar daugiau patyrė kaip 
ir jų veikėjus teisia ir bau- ai n n ko
džia.

Dr. Fritz Werner, dabar 
teises antifašistus, pasiro
dė'' buvęs hitlerinis smogi
kas. Jis dabar daugelį an
tifašistų yra pasiuntęs ka
lėjimam Apskaičiuojama, 
kad šiuo metu apie tūkstan
tis buvusių hitlerinių teisė
jų tebėra palikti teigėjais. 
Todėl nenuostabu, kad hit
lerininkai išteisinami, o an
tifašistai siunčiami į kalė
jimus.

Štai ju keletas: Buvęs 
Ftihlsbuettel koncentracijos 
stovyklos direktorius Willy 
Dusenschoen dabar teistas 
ir išteisintas. Karl Oberg 
ir Helmut Knochen, Pran
cūzijoje išskerdė apie 80,- 
000 žmonių, 1954 m. pran
cūzų teismo buvo nuteisti 
mirtimi, vėliau perduoti 
Vakarų Vokietijos valdžios 
žinion, dabar laisvi. Martin 
Fellenz, išžudęs apie 40,000 
žmonių, teisme rastas ne
kaltu. G e o r g H e u se r
Rheinland - Pfalz kriminali
nės policijos galva, buvo 
kaltinamas sun a i k i n i m u 
30.356 žvdų, irgi nesurastas 
kaltu. Tai čia paminėta tik 
keletas didžiųjų hitlerinių 
tūzų.

Vakarų Vokietijoje net 
draudžiama hitleri n i n k u s 
demaskuoti. Už tai buvo 
laikinai uždarytas liberali
nis laikraštis “Spiegei” ir jo 
redaktoriai areštuoti. Bet 
JJonnos valdininkai negali 
uždaryti burnos Rytų Vo
kietijoje tiems, kurie nu- 
maskuo ja hitl e r i n i n k u s, 
esančius aukštuose Vakarų 
Vokietijos postuose.

Tai tokią Vakarų Vokieti
joje “pavyzdingą demokra
tiją” Amerikos valdovai 
garbina ir visokiais būdais 
remia.

i

valdžia ir teismai gina ka
pitalistų klasės interesus. 
Tai buvo sunki kova, bet 
ji buvo laimėta.

Teismo eigoje adv. Halli
nanas gavo 6 mėnesius ka
lėjime pasėdėti neva už teis
mo pažeminimą, tikrenybė
je — už pasišventusį gyni
mą kaltinamųjų. Jis taip
gi buvo nuteistas 14 mėn. 
kalėjime sėdėti dėl federa- 
liniu taksų “nesumokėji- 
mo.” Tai tikrai buvo po
litine byla. Vėliau San 
Francisco laikraštis “Chro
nicle” pastebėjo:

“Vienas prisaikintųjų tei
sėjų pasakė, jog jis dar vis 
netiki, kad Hallinanas buvo 
kaltas, ir mano, jog jis bu
vo nuteistas tik todėl, kad 
jis gynė Harry Bridges ir 
taipgi kad buvo prezidenti
nis Progresyvių partijos 
kandidatas.”

Ir taip per visą minimą 
knygą vaizduojama raudo
nai pabrėžta klasių kova, 
kurioje pats dalyvaudamas 
ir šią knygą parašė.

Pirmąjį lietuviškai įgar
sintą filmą, berods 1945 me
tais, pagamino “Lenfilmo” 
kino studija. Tai buvo Kau
ne. Filmą režisavo “Uenfil- 
mo” režisierė Kurovskaja. 
Ligi 1947 metų pabaigos 
mūsų kino studija filmų ne
garsino. Tuo metu, būda
mas Valstybinio dramos te
atro režisierium, atliekamu 
laiku padėdavau ir dublia- 
žui, dirbdamas ir aktorium, 
ir kalbos konsultantu, ir re
žisieriaus asistentu. 1947 
metais ilgesniam laikui bu
vau komandiruotas į “Len- 
filmą” plačiau susipažinti 
su filmų dubliavimu. 1947 
metų pabaigoje mes sava
rankiškai įgarsinome lietu
vių kalba pirmąjį filmą. Tai 
buvo “Žvalgo žygis”. Pra
džia buvo gana sunki. Trū
ko patyrimo ir man, ir vie
ninteliam garso operatoriui 
T. Balsiui, kuris irgi žengė 
pirmus žingsnius. Kvalifi
kuotos montuotojos mes iš 
viso neturėjome, teko ją 
kviestis iš Rygos. Be to, 
silpnh buvo mūsų studijos 
materialinė bazė, trūko apa
ratūros, kiekvieną įgarsin
ta filmą tekdavo gabenti į 
“Lenfilmą” ir ten visai gru-, ....
pei jį baigti. Iki 1949 metu ’ Publikose . per 
spalio mėnesio kino studija 
dirbo Kaune. Keleto filmų 
dubliavimui čia vadovavo ir 
LTSR meno veikėjas A.. 
Sutkus bei režisierius S.' 
Čaikauskas. |

1949_ metais kino studiją Zi962'm.~laikotarpiu"sūda- 
persikėlė j Vilnių. Įsikūrė- 511.2 milijono dolerių. J 
me Birutės gatvėje, kur ir ^a suma įaįp pa£ įtraukti ' 
patalpos geriau tiko d a r- įplaukę į šalį ma-
bui, ir materialinė bazė su-, įrengimų importo
tvirtėjo. Dabar jau,mes ga- pavidalu. Didžiausia užsie-

kytė, L. Kupstaitė, G. Ja- 
kavičiūtė, J. Kavaliauskas, 
H. Kurauskas, V. Jurkūnas, 
artistai I. Garasimavičiūtė,

te, V. Dumšaitis, V. Kybar
tas, B. Bratkauskas, A. 
Rosenas, A. Chadaravičius 
ir daug kitų.

Kiekvienam filmui paga
minti skiriamos 24 darbo 
dienos, o kiek, be darbo su 
aktoriais, tenka sugaišti 
laiko, ruošiant filmą dubliar 
žui, ii montuojant, perra
šant į vieną juostą!

Per 15 metų mūsų grupė 
i dubliavo keletą šimtų ge
riausių filmų.

V. DINEIKA ' 
Kino režisierius

Ar žinai?
Tarybų šalyje, prie Vol- 

' gos krantų ir Sibiro platu- 
• mose, Ukrainoje ir Viduri- 

i nėję Azijoje, Pabaltijo res- 
■ praėjusius 

metus atsirado 27 nauji 
miestai. Jie dar nepažymėti 
žemėlapiuose, bet jau gy
vuoja.

Brazilijoje zbendroji už
sienio investicijų suma 1959

rė 511.2 milijono dolerių, J

Advokato V. Hallinano 
autobiografine knyga
Neseniai pasirodė nauja 

knyga, kuri parodo tikrąjį 
teismų ir teisėjų veidą. Ją 
parašė garsusis San Fran
cisco advokatas V. Hallina
nas, buvęs Progresyvių par
tijos kandidatas prezidento 
vietai.

Pažadėta—neištesėta
Michigano gubernatorius 

Romney prieš rinkimus pa
sižadėjo, kad jis tapęs gu
bernatorium tikrai sudarys 
sąlygas dėl 100,000 naujų 
darbų ir tuo sumažins ant 
100,000 bedarbių skaičių. 
Bet dabar jis pareiškė, kad 
“valdžia negali sukurti dar
bų.” f

Vadinasi, nesunku pasi
žadėti, bet ištesėti tai jau 
kitas dalykas, nors tuo ir 
apgaunami piliečiai, kurie 
už jį balsuodami tikėjo jo 
pažadais.

Kadangi Romney yra ge
ras automobilių korporacfA 
jų .bičiulis, tai dabar jis pa
taria unijoms daugiau ko
operuoti su automobilių 
korporacijomis. Tada atsi
rasią ir daugiau automobi
lių darbininkams darbų.

Reiškia, darbininkaij tu
rėtų dirbti už mažesnes al
gas, o korporacijos galėtų 
daugiau pelnyti. 1962 me
tais trys didžiosios korpo
racijos pelnė virš 2 bilijo
nus dolerių.

Įėjome, dubliuoti nepalygi
namai daugiau filmu. Ir jei
gu 1948 metais mes lietuviš
kai įstengėme įgarsinti 4 
filmus, tai šiuo metu jų 
skaičius pasiekė 30. Dub
liuojant filmus, mums kuri 
laika talkininkavo LTSR 
liaudies artistas J. Rudzins
kas ir režisierius V. Gruo
dis, o 1953 metais į mūsų 
grupę įsiliejo buvusi Kauno 
Valstybinio dramos teatro 
aktorė J. Rudzinskaitė, ku
ri tapo prityrusiu meistru 
ir jau įgarsino 107 pilna- 
metražinius meninius fil
mus. Mano sąskaitoje -—136 
filmai. Prieš 1 
filmų dubliavimo ėmėsi ir 
režisierius V. Mikalauskas.

Buvo įgarsinti geriausi 
Tarybų Sąjungos ir demo
kratinių šalių meniniai fil
mai. Lietuvių kalba kalbėjo 
filmų “Jaunoji gvardija”, 
“Leninas Spalyje”, “ 
nas 1918 metais”, “Uljano- 
vų šeima”, “! 
mis”, .
“Čapajevas”, “Motina”, 
“Giedras dangus”, “Devy
nios vienerių metų dienos”, 
“Baladė apie kareivį” ir 
daugelio kitų veikėjai.

Kino studijoje išaugo m* 
meniškai subrendo tokie 
garso operatoriai, kaip P. 
Lipeika, J. Batuneris, S. 
Vilkevičius, K. Zabulis, 
meistrės - montuotojos K. 
Radionova, L. Griniūtė, K. 
Geležėlaitė, M. Davidonytė, 
L. Sudarskaitė, E. Zigmund.

Mums noriai ir gausiai 
talkininkauja didelė grupė 
artistų. O reikia pasakyti, 
kad filmų dubliavimo dar
bas gerokai skiriasi huo 
įprastinio aktoriaus darbo. 
Čia, be įprastų aktoriaus 
savybių, reikia nepaprastai 
jausti ritmą, turėti labai 
gerą dikciją, mokėti “nesu- 
valgyt” žodžių galūnių ir t.t. 
Per 15 metų išaugo visa ei
lė tikrų dubliavimo meist-

nio kapitalo investicijų su
ma tenka JAV — 219.6 mln. 
doleriu, arba 43%.

1961 metais JAV buvo 
500 labai stambių pramonės 
bendrovių. 1961 metais šios 
bendrovės pagamino pro
dukcijos už 209.1 milijardo 
dolerių. Palyginus su 1960 
metais, pardavimo suma 

i padidėjo 2.2%. 1|961 metais 
visų bendrovių pelnas suda- i 
re 11..6 mlrd. dolerių.

Tarybų Sąjungos liaudies 
ūkis 1962 metais gavą dau-

SKaiLoje loo . gjau kajp 17g tūkst. naujų 
trejetą _metų meįaj0 apdorojimo staklių,

TSRS gaminama žymiai 
daugiau staklių negu J. 
Valstijose. Šiuo metu TSRS 
staklių parkas jau didesnis 
už JAV staklių parką.

Iš Ispanijos 1961 metais, 
Lėni-1 oficialiais duomenimis, emi- 

. gravo 146,269 asmenys, jų 
Spalio dieno- tarpe 10,974 žmonės į Va- 

Žmogus su šautuvu”, karų Europą. Pagal neofi-
cialius duomenis 1961 me
tais iš Ispanijos emigravo- 
daugiau kaip 200 tūkst. 
žmonių. • c

fd d. buvo net 464,788 be
darbiai. Darbo negali gauti 
31,944 asmenys pastaruoju 
metu baigė mokyklas. Šiau
rės Islandijoje 10% sava- 
veiksmiškų gyventojų netu
ri darbo.

Vakarų Berlyne 1962 m. 
liepos 31 d. gyveno 2,179,- 
898 žmonės. Palyginus su 
1961 m. gyventojų skaičius 
V. Berlyne sumažėjo 20,942 
žmonėmis. Nuo 1958 m. 
Berlyno gyventojų skai
čius sumažėjo 46 tūkstan
čius žmonių.

Išeina, kad gyventoj*ai 
bėga ne tik iš rytinio Ber
lyno, bet bėga ir iš vakari
nio, jeigu jo gyventojų 
skaičius mažėja.

j
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Laiškai iš Lietuvos
Brooklynietis George Wa- 

resonas gavo laišką iš sa
vo giminaičio nuo Pakruo
jo. Laiškas įdomus, ir mes 
čia- jį paduodame mūsų 
skaitytojams.—Red.

Pas mus jau prasidėjo 
pavasaris. Žiema buvo la
bai pastovi, nebuvo nė vie
nos atlydos ir sniego buvo 
užtektinai ir visą laiką ša
lo, buvo ir stiprių šalčių, 
bet daugiausia stovėjo vi
dutinis — 10-15 laipsnių C.

Kovo 6 d. pradėjo leisti 
sniegą, dabar jau trečia die
na atlydys ir nė naktimis 
nepašala, leidžia greitai, 
dažnai lyja. Jeigu tąip leis 
dar kokias keturias dienas, 
tai sniego ir neliks, nors 
jo ir daug buvo.

Aname laiške tamsta 

 

klausėte apie Šjaulių mies
tą. Aš neparašiau, nes bu
vau daug prirašęs, tai da
bar parašysiu. Aš Šiaulių 
miestą pusėtinai žinau. Da
bar, kai susilpnėjau ir ne
begaliu pavaikščioti, tai per 
tą porą metų irgi jau la
bai daug naujų namų pri
statė, bet aš anksčiau daž
nai ten nuvažiuodavau su 
visokiais reikalais ir esu 
daug kartų išvaikščiojęs ir 
išyažinėjęs visą miestą. Kai 
dabar nuvažiuoju, tai pa
vaikščioti man sunku, todėl 
kur reikia važinėju auto
busu arba lengva mašina, 
taigi ir važiuodamas šiek 
tiek spėju pamatyti, o, be to, 
Šiauliuose gyvena mano 
žmonos brolis ir sesuo.

Nedaliu tikrai pasakyti, 
kiek Šiauliuose dabar gy
ventojų, nes tikrai nežinau, 
bet atrodo, kad bus apie 
kokius 70’tūkstančių, o gal 
ir daugiau. Šiauliai per ka
rą buvo sugriauti apie 70 
procentų. Aš nuvažiavau už 
kokių metų po sugriovimo, 

. tai irgi dar buvo baisu žiū
rėti, rodėsi, kad vieni griu
vėsiai ir kad niekad neat
sikels. O . jlabar tai jau 
prieš kiek rhetų nebematyti 
jokių karo pėdsakų, tik vi
sur vykdoma milžiniška 
statyba.

Dabar miestas jau atrodo 
labai puikiai, nes daugiau
sia pastatyti visur nauji na
mai, o kurie seni buvo iš
likę nesugriauti, jeigu buvo 
prasti, tai irgi yra persta
tyti. Taigi miestas atrodo 
visai naujas, visi sodai, par
kai, ir bulvarai labai gra
žiai sutvarkyti ir tvarkin
gai prižiūrimi. Gatvės ga
na švarios, visos didesnio
sios gatvės išlietos asfaltu 
ir švarios, valomos ir vasa
rą laistomos. Bendrai, mies
tas gana švarus ir gražus. 
Yra nemaža visokių pramo
nės fabrikų. Maisto, mėsos 
apdirbimo, odų apdirbimo, 
odinės avalynės fabrikas, 
trikotažo dirbinių, dviračių 
fabrikas, labai' tikslių me
talo apdirbimo staklių fab
rikas. Šiemet pradės veikti 
televizorių fabrikas. Dar 
yra keletas statybinių me
džiagų apdirbimo fabrikų 
ir daug rūbų siuvyklų bei 
batų remonto dirbtuvių, na, 
ir daug įvairių krautuvių, 
valgyklų ir keletas restora
nų. Be to, mieste yra daug 
kultūros ir mokslo įstaigų. 
Pedagoginis institutas (tai 
kur mokinami mokytojai), 
politechnikos instituto 
skyrius (kur mokinami in
žinieriai), daug vidurinių 
mokyklų, keletas kultūros 
namų ir kino teatrų, vienas 
naujas plačiaekraninis kino 
.teatras ir dramos teatras. 
Daug ligoninių ir kitų gy
dymo bei profilaktikos 
įstaigų. Daug vaikų darže

lių bei lopšelių. Dar yra, 
be abejo, daug mokslo ir ki-

ra- 
ir

du

Žemins prieš tamsos apašta
lus. Ir tamsos apaštalams 
turi ateiti ir ateis galas, 
jeigu tik jiems nepavyks su
organizuoti visuotinio žmo
nijos išnaikinimo karo, tai 
jiems darbo nebebus.

Baigdamas linkiu tamstai 
viso geriausio ir laukiu kuo 
greičiausio atsakymo.

' , Su pagarba, 
Juozas

. —---------------- — t

Kitaip sako kitas laiškas
Tam pačiam Waresonui 

rašo jo giminaitė, T. Puro- 
nienė, iš Linkuvos mieste
lio, Pakruojo rajono. Ji
nai jau kitaip apie Lietuvos 
jaunimą kalba. Sako:

“Pas mus jaunimas nuo 
bažnyčios beveik atitrūkęs; 
iš miesto tai jaunimo nebė
ra lankančio bažnyčią, pa
sitaiko dar nedaugelis iš 
kaimų. Iš jaunimo pas mus 
daugiausia visi mokinasi — 
vieni dienos metu, kiti die
ną dirba, o vaakrais mo- 

i kosi...”
i Kaip matome, rašo du 
žmonės iš to paties rajono 

I ir abu jau kitaip žiūri, ki-

tokių įstaigų, kurių aš tik
rai nežinau. Taip pat mies? 
te yra visos miesto ir 
jono valdžios įstaigos 
laikraščių redakcijos.

Mieste spausdinami
laikraščiai — vienas miesto 
laikraštis, o kitas Šiaulių 
rajono.

Be to, Šiauliai yra ge
ležinkelio mazgas, per Šiau
lių geležinkelio stotį eina 
traukiniai į Kauną, į Vil
nių, į Klaipėdą, į Rygą ir 
pro minėtus miestus toliau 
i kitas i\espublikas ir į 
Maskvą. Taip pat per Šiau
lius eina daug plentų ir 
šiaip automobilinių kelių į 
daug mūsų respublikos 
miestų, o taip pat ir į kitas 
respublikas.

Mieste žmonėms nereikia 
vaikščioti pėstiems, nes po 
miestą kursuoja visomis di
desnėmis gatvėmis labai 
daug autobusų, ir žmonės 
mažai tevaikšto pėsti, dau- j 
giausia važiuoja autobu
sais, nes važiavimas ne- i 
brangus. Po miestą, įsėdęs, įaįp daiykus supranta. — 
į autobusą, moki 4 kapeikas 
ir važiuoji visą autobuso 
nuotolį, kol jis eina.

4------

nuotolį, kol jis eina. Be į Anna w. Arlaus gavo se
to, mieste yra daug Jengvų laiškutį iš Lietuvos: 
mašinų, vežiojančių žmones Gerbiama dėdiene;
—taksikų, su jomis tai irgi, 
po miestą labai gerai va
žinėti, nes nuveža kur rei
kia, kur tik nori. Už vie
ną kilometrą reikia mokėti 
10 kapeikų. I

Pas mus žmonės savo 
mašinų mažai kas turi, nes 
jos labai brangios, bet už 
tai važiavimas autobusais 
labai pigus, tai žmonės dau- ’ 
giausia kai kur toliau rei-.1 
kia važiuoti, važiuoja au
tobusais arba traukiniais.

Iš Pakruojo į Šiaulius 
apie 45 kilometrai, tai au
tobusu kainuoja vienam 
žmogui 65 kapeikos į vieną 
galą. Pro Pakruojį į Šiau
lius eina kasdien apie 10 
autobusų ir keleivinis trau
kinys. Traukiniu biskį 
brangiau — apie 80 kapei
kų nuo Pakruojo iki Šiau- 
liųų.

Pas/mus žmonės pėsti ne
vaikšto, kaip anksčiau, bet 

 

viši turi dviračius, nes dvi
račiai n e b r a.ngūs. Labai 
daug žmonių turi motocik
lus, nors jie ir brangūs, bet 
žmonės susitaupo ir nusi
perka. Daug dabar žmonių- 
vyrų ir moterų — prisipir
ko motorinių dviračių, jie 
irgi nepigūs, bet patogūs, 
pavažiuoti, tai daug kas ir 
nusiperka. Senesni žmo
nės, jeigu kur reikia nuva
žiuoti, tai eina prie vieške
lio, palaukia autobuso ir va
žiuoja autobusu, bet pėsčių 
labai mažai beeina.

Bendrai, pas mus, reikia 
pasakyti, ateistų nedaug 
tėra, tik iš apsišvietusių 
žmonių vienas kitas yra 
tikras ateistas, o iš papras
tų, nemokytų žmonių tai 
dauguma tiki ar bent* vaiz
duoja iš užsispyrimo tikintį 
žmogų.

Vaikus mokykloje moko 
žmoniškai, o namuose parė
jusius tėvai tikina (ypač 
motinos), kad esą dievų ir 

velnių ir visokių kitokių 
baidyklių, ir aiškina, kad 
mokykloje tik todėl sako, 
kad dievo pėra, kad esą 
“komunistų valdžia drau
džianti,” o mokytojai tai ti
kį į dievuk ir velnius. Tai
gi taip “auklėdamos” ma
mos suklaidina savo vaikus, 
ir jie, kai baigia mokyklą, 
pradeda lankyti bažnyčią.

Na, bet aš tikiu ir dau
gybė aiškiai galvojančių 
žmonių tiki, kad jau nebe
toli toks laikas, kad nuga
lės sveikas protas ir jau
nieji žmonės turės nusikra
tyti nesąmonėmis ir nebesi-

Kaip mums smagu, kad 
tolimoje Amerikoje yra to
kių didelio amžiaus žmonių, 
kurie taip nuoširdžiai trokš
ta taikos ir susitarimo tarp 
tautų.

Tai, gerbiamoji dėdiene, 
aš jau grįžau iš Tarybinės 
armijos 1962 m. gruodžio 
13 d. Ištarnavau trejus me
tus savo Ibrangiqs ^tęyyųę^. 
sargyboje ' ir1 Višų1 v tautų 
sargyboje. . _ •

Mūsų Tarybų Sąjunga 
šaukia jaunus vyrus į ka
rinę, tarnybą ne tam, kad 
eitų kariauti, ne tam, kad 
ką užpultų, bet tam, kad 
saugotume taiką. Mūsų Ta
rybų Sąjunga stovi kaip 
akmeninė siena prieš karo 
kurstytojus. O mes turime 
ją saugoti, kad kokie be
pročiai neišdrįstų ją griau
ti. Mes, tarybiniai žmonės, 
nenorime kariauti. Mes už- 
gimėme ne tam, kad pasau
lį griauti, bet kad gražų 
taikingą jį pastatyti. Ir aš 
manau, kad viso pasaulio 
dorieji žmonės nenori karo. 
Ir ateis diena, kada mes vi
si, visų tautų jaunoji kar
ta, mesim šalin ginklus ir 
apkabinsiipe pasaulį taikos 
rankomis.

Dar noriu tarti tamstai 
ačiū už “Laisvę;” Koks 
įdomus laikraštis, kiek daug 
naujienų. O ypač lapkričio 
mėnesio numeriuose., Kaip 
malonu, kad yra daug ko
vojančių žmonių už darbi
ninkų klasę ir prieš karo 
kurstytojus.

Linkiu , tamstai viso ge
riausio.

EI S. Vaicekauskas 
Radviliškio rajonas

Apie mokyklos turistus 
ir literatus

(Specialiai /-Laisvei”)
Užpaliai.—Netoli Švento

sios upes kranto stūkso bal
tas pastatas — Užpalių vi
durinė mokykla, anksčiau 
buvusi grafo Sapiegos nuo
savybė. čia mokosi 299 
moksleiviai. Tai kelis kar
tus daugiau, negu buržua
zijos valdymo metais, kada 
Užpaliuose tebuvo progim
nazija, o ir tą tegalėjo lan
kyti tik turtingųjų vaikai.

Tačiau dabar visai kas 
kita. Moksleiviai turi visas 
sąlygas mokytis. Jie da
lyvauja ir visuomeninėje 
veikloje. Tam tikslui yra 
keletas būrelių, užsiiminė
jančių užklasiniais dalykais. 
Gausiausias jų—turistai, — 
kurie atėjus pavasariui ir 
atgyjus gamtai ruošiasi ke
lionėms po įvairias Lietuvos 
vietoves.

Praeitais metais vieni mo
kyklos turistai lankėsi Za
rasuose, kiti Anykščiuose, o 
vienuoliktos klasės mokslei
viai atliko 174 kilometrų 
kelionę maršrutu: Užpaliai- 
Sėdasai - Kamajai , Ro
kiškis - Subata (Latvijos 
TSR) - Obeliai - Dusetos- 
Utena - Užpaliai. Tai buvo 
įdomi kelionė. Vienuolik
tokai pasiekė net Latviją. 
Ypač gražūs vaizdai atsi
veria nuo Obelių į Dusetas. 
Visur nuostabu gim
tojo krašto vaizdai.\ Rokiš
kyje jie lankėsi kraštotyros? 
muziejuje 
grafų rūmuose. Čia esĄmos 

 

senienos — įvairau^U;/}ko- 

 

farpio ginklai ir kft- ^faik 

 

tai — paliko gilų pėdsaką 
moksleivių atmintyjg.

Ir šiais metais Užpalių vi

 

durinės mokyklos turistai 

 

ruošiasi pakeliauti po Įvai
rias Lietuvos vietoves. \Jie 
stengsis surinkti dar dau
giau revoliucinės medžia
gos, labiau susipažinti u 
praeities paminklais ir t.

Mėgsta keliones ir mo
kyklos literatai. Jie dau
giausia domisi literatūri
niais paminklais. Tokiu 
tikslu ir buvo jų išvyka į 
Kamajus bei Svėdasus, va
dovaujant gabiai būrelio 
vadovei mokytojai E. Skar- 
džiuvienei. O naudos iš to 
daug. Literatai iš plataus 
O. Šinkūnienės pasakojimo 
Malaišių kaime daug ko 
nauja išgirdo apie- rašytoją 
J. Tūmą-Vaižgantą.

Mokyklos literatų būrelis, 
susidedąs iš prancūzų, rusų 
ir lietuvių kalbų sekcijų, 
yra vienas veikliausių mo
kykloje. Beveik kiekvieną 
savaitę jo nariai ruošia sa
vos kūrybos nagrinėjimus, 
disputus, žymesniųjų poetų 
bei rašytojų gimimo bei 
mirties metinių minėjimus 
ir kita. Aktyviausi būrelio 
nariai - moksleiviai J. Šau-

čiūnas, X Sunklodas, G. Sa- 
gadinas, D. Žvyronaitė ir 
visa eilė kitų. Dalis jų iš
bando savo jėgas literatū
riniuose bandymuose. Ne 
kartą tuo tikslu buvo su
ruošti savo kūrybos nagri
nėjimo vakarai, kurių me
tu literatų būrelio nariai 
uoliai mokosi rašyti, taiso 
savų kūrinėlių trūkumus. 
Be to, jie leidžia ir sien
laikraštį “Laimės žiburys.”

Paminėtinas literatų su
ruoštas disputas apie N. 
Ostrovskio knygą “Kaip 
grūdinosi plienas,” visiems 
žinomos J. Raagusko kny
gos “Ite, missa ėst” aptari
mas ir. visa eilė kitų darbų.

Šių dviejų Užpalių vidu
rinės mokyklos būrelių 
veiklos trumpas aprašy
mas akivaizdžiai rodo, koks 
yra veržlus, pilnas energi
jos moksleivių gyvenimas. 
Ir tikrai, jie gilina savo ži
nias, mokosi, kad išeitų į 
gyvenimą kaip darbštūs, 
energingi jaunuooliai.”

G. Kavoliūnas

- buvusi ose

Cirkas uždega žiburius
Priešais mus dvi nuo

traukos. Vienoje paaug
lė mergina šypsodamosi sto
vi cirko arenoje. Kitoje—ta 
pati mergina užrištomis 

^akimis guli ligoninėje.
Nuotraukos, vaizduojan- 

čibs žmogaus tragediją, iš
spausdintos1' Vakarų Vokie
tijos laikraščio “Bild Cai- 
tug” skiltyse. Merginos var
das Alisa Althof. Tai įvyko 
Milane! cirko arenoje, kur 
Alisa atliko “kaubojų” nu
merį su šauliu, Gąrlėjum.

Taigi, besišypsanti Alisa 
stovi žiburių nutvieksto cir
ko arenoje. Kitame arenos 
krašte stovi jos partneris, 
kuris taiko į pririštus prie 
merginos galvos mažyčius 
oro balionėlius. Aplink pub
lika trokštanti už savo pini
gus “aštrių pajučių”. Šūvis 
—balionėlis sprogo. Alisa 
nenustoja šypsotis. Dar du 
šūviai—dar du balionėliai. 
Ketvirtas šūvis... ir mergi
na, apsipylusi krauju, tar
tum pakirsta susmunka ant 
žemės. Kulka, pataikiusi į 
jos deąinę akį, įsmigo į kau
kolę ir pažeidė svarbius ner
vų centrus Bet tuo metu, 
kai penkiolikmetė kankinė, 
kuri jau niekuomet nebega
lės šypsotis, guli be, sąmo
nės tamsioje ligoninės pala
toje, Milano cirkas vėl už
dega žiburius. Ir vėl jo are
noje atliekamas tas pats 
“kaubojau” numeris. Tiktai 
Alisos vietą užima dabar 
kita. Pinigai plaukia į ver
teivų kišenes.

Šen ir ten pasidairius' * ?
Vilniaus savaitrašty “Li

teratūra ir menas” tilpo 
įdomus straipsnis antrašte 
“Angelai—kokios jie lyties,” 
iš kurio aš paėmiau tik 
trumpas ištraukas:

“Kokiai — vyriškai ar 
moteriškai lyčiai priklau
so angelai? Tikriausiai ši 
problema ne iš tų, kurios 
dabar labiausiai jaudina 
žmoniją. Bet vis dėl to ji 
praktiškai iškilo, administ
raciniu keliu jos neišspren
dus, šį klausimą teko spręs
ti teisme. Bylą sprendė kaip 
darbo konfliktą... Ši istori
ja įvyko Vakarų Vokietijo
je.

Kuomet režisierius E. Gi
zelis ruošė antrosios “Faus
to” dalies ekranizavimą tra
diciniam festivaliui, jisai 
buvo pasikvietęs įžymų ar
tistą F. Antonį “Faustui” 
vaidinti. Repeticijose tarpe 
režisieriaus ir artisto įvyko 
nesutarimai ir ginčai dėl 
angelų lyties. Nesutikimai 
tiek įkaito', kad atsikliuvo 
net teisme, kad teismas tar
tų savo žodį: ar- angelai vy
riškos, ar moteriškos ly
ties? Teismas savo nuo
sprendyje įrašė: “Angelai 
nepriklauso nei tai, nei kitai 
lyčiai.”

Aš nesutinku su tokiu Vo
kietijos teisėjų nuospren
džiu, kad angelai esą bely
čiai. Aš įsitikinęs, kad an
gelai moteriškos lyties. Baž
nyčiose ir kitokiose švento
vėse angelai vaizduojami 
mote riškomis išvaizdomis. 
Ant galvos/grąžius ilgos ka
sos, visą figūrą apdengę 
dailios suknelės ir visa vei
do sudėtis moteriška.

•

Dar yra daugelis tokių 
neviernų tamošių, kurie ne
tiki apie buvimą angelų mū
sų planetoje. O jų yra. 
Mūsų “Kristaus vietinin
kai” klebonijose pasisodinę 
sau ant kelių angelą sako: 
“Oi tu mano aniuolėli!”

Man pačiam irgi teko su
sitikti su dangišku- angelu, 
bevaikščiojant parko pušy
ne. Šis angelas ar angelė 
sparnų neturėjo. Gal para
šiutu iš dangaus nusileido. 
Tai gražus sutvėrimas! Vi
sagalis, tverdamas, nešykš
tėjo apdovanoti dangišku 
grožiu, kuris vyrus veda 
prie pagundos. Kai mano 
griešnos akys susidūrė su 
angelo , žydrai mėlynomis 
akimis, mano krūtinėje šir
dis pradėjo baladotis...

numą kai kurios Europos 
šalys šiandien, joms nugarą 
atgręžė.

Neseniai iš spaudos išė
jo anglų kalba knyga “Ki
ta Amerika,” parašyta M'i- 
chaelo Harringtono. Ši kny
ga supurtė ne vien tik pa
žangiųjų amerikiečių jaus
mus, bet sudomino ir bur
žuazijos kietagalvius. Re
akcinė spauda, komentuo
dama Harringtono knygą, 
prilygino prie Upton Sin-?£ 
clairio “Raisto,” kuris buvo^ 
iškėlęs Viešumon < nežmoniš-Y 
ką darbininkų išnaudojimą 
Čikagos stokjarduose (gy
vulių skerdyklose, kur dir
bo daug lietuvių). M. Har- > 
ringtonas savo veikale “The 
Other America” nuodugniai 
ir ryškiai apibūdina apie 40 
milijonų amerikiečių, gyve- * 
nančių skurde ir nepritek
liuje. Jie apleisti ir jais ' 
niekas nesirūpina. Rodosi, 
kad tos milijoninės armijos 
vargšų gyventų kur nors ki
toje planetoje. Prie tų ne
laimingųjų pirmoje vietoje 
priskaitomi emigruojantys 
(kilnojantys) žemės ūkio 
darbininkai. Antrą vietą 
užima kietosios ir minkšto
sios anglies kasėjai, kur ka
syklos jau seniai uždarytos, 
o jų darbininkai palikti die
vo globai. Kitokių darbų 
ten nėra.

Mainierių išauginti jauni 
vaikai, neišniokę nė kokio 
amato, veltui pyksta į mie
tus darbo ieškoti. Jie iš-# 
vykę tik dar labiau apsun
kina šeimos gyvenimą, nes 
praleidžia paskutinius dole
rius, o darbo negauna. Taip- . 
gi šalyje randasi gana daug 
žmonių su .fiziniais, trūku
mais, kuriu gyvenimas irgi .. 
nepavydėtinas.

Knygos autorius Harring- i 
tonas pastebi: Jeigu prezL i 
dentas Kenedis norėtų, tai 
jisai paprašytų Kongreso 
pagelbėti tiems milijonams 
nelaimingųjų. Bet preziden- ( 
tui ir didžiumoje turtingo
sios klasės Kongreso na
riams tokie vargšai nerūpi. 
Jie veikiausiai susirūpinę 
Kuba ir Pietiniu Vietnamu.

_ •_
Per praėjusį “Laisvės” va- 

j jų vienas vajininkas nuėjęs 
i pas savo pažįstamą sako: 
Drauguti, paaukok nors kiek 
pažangiosios spaudos para
mai. Nebūk taip labai įsį^ 
mylėjęs į pinigus. 1

Jam atsikirto:

Nevystantis žiedas
Ant šio rutulio mūs žemės 
Auga, žydi puikios gėlės;
Jų .visur pilni daržai, 
Kur tik eini jas matai.

Bet jos yra vasarinės, 
KitaijUsakant, sezoninės, 
Ir nors su žiedais-gražiais 
Be.t jos žydi retkarčiais.

Bet yr’ žiedas šiam pasauly, ‘ 
Puošiantis kiekvieną šalį, 
Kuris žydi, visados >
Ir be jokios pertraukos.

Ir jo^ vardas—tai jaunimas, 
Kuris žydi lyg žolynas 
Plotuose visų kraštų 
Ir tarpe visų tautų.

Bet su juo dar irgi beda,
Kad spalva jo nevienoda:
Vienur žydi raudonai, 
O kitur gi geltonai,

Taigi būt džiugu ir mielA 
Ir labiau žavėtų sielą, 
Jei! žydėtų gi jisai 
Visur tik raudonai.

Jonas Juška

Žibute
Dar tik spėjo pratirpti sniegas,
Dar tebestovi medžiai pliki, 
Dar tik nuslinko nuo upių ledas, 
O jau žibutė dygsta graži.

Ji dygsta, auga, nepaiso nieko, 
Ji leidžia jau melsvus lapelius, 
Ir matosi, kad ji neužilgo 
Išleis gi ir gražius žiedelius.

Ji jau garbingai ruošias klestėti, 
Lapeliais žemę puikiai papuošti; 
žiedeliai irgi ims tuoj žydėti, 
Kad vargšę liaudį mielai paguost.

Taigi žibutė gražiai bujotų, 
žavėtų liaudį savo grožiu, 
Jei karininkai jos nekliudytų— 
Neaptaškytų karo krauju.

• 7^, Jona^v Juika

Šią žiemą Humanistų drau
gija New Jersey ir Penn- 
sylvanijos valstijose per 
spaudą išleido atsišauki
mus, prašydama žmonių pa- 
sigailėjimo badaujančių 
miškų gyventojų, paukščių 
ir keturkojų žvėrelių, ken
čiančių alkį ir baisų šaltį. 
Sakoma, kad ir šią žiemą 
daugybė paukščių sušalo. 
Bet keturkojų žvėrelių su
šalo arba mirė iš bado ma
žiau negu kitais metais per 
šaltas žiemas. Daugelis 
miestų gyventojų atsiliepė 
gana dosniai. Aukojo duo
nos, grūdų ir kitokių nuo 
stalo maisto likučių; ku
riuos dideliais sunkveži
miais išveždavo »į miškus. 
Kai kur lėktuvai buvo nau
dojami.

____ ._____ 
'•

Kai kurie mūsų šalies 
aukšti pareigūnai nusivylę 
aimanuoja. Sako, nuo ant
rojo didžiojo karo ligi šių 
dienų JAV sukišo Europos 
šalims virš 50 bilijonų do
lerių. O už jų gausų dos-

—Kaip aš galiu į pinigus 
įsimylėti, kad aš savaitga
ly gavęs užmokestį nespė
jus su jais nė susipažinti?..

•
Philadelphijoje, prisiektų

jų teismas išteisino penkis 
maciukus už riaušių sukė
limą. Tie 5 Hitlerio riteriai 
1962 m. spalio 12 d. iš Ar
lington, Va., buvo atvykę 
į Filadelfiją pikietuoti Ko
munistų partijos sekreto* 
riaus Gus Hali mokslines 
paskaitas. Pasirodžius prie 
Adelphia viešbučio unifor
muotiems riteriams, susirin
ko tūkstantinė minia ir pra
dėjo nacių svastikas pešioti. 
Bet laiku pribuvus policijai, 
naciai buvo suimti ir nuga
benti pas magistratą. Nega
vę užstato, buvo .nugabenti 
į kalėjimą ir ten ištupėjo 5 
mėnesius. Nacių advokatas 
įtikino džiurę, kad kaltina? 
mieji nėra kas kitas, kaip" 
tik “laisvės keliauninkai”—^ 
“freedom riders,” ir todėl 
teismas juos išteisino.

Pregresas

4 jM-Lafeve (Liberty)— Antr.. balandžio (April) 2, 1963
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Centras su pradžia 1963 

metų išsiuntinėjo kuopoms 
ir pavieniams nariams J. 
Kauneckio parašytą knygą 
“Prelatas Olšauskis”. A.L. 
D.L.D. narių atsiliepimas 
link knygos yra labai gra
žus, visi patenkinti. Dėlto 
ir duoklių mokėjimas eina 
sparčiai. Per tris mėnesius 
laiko jau sumokėjo duokles 
daugiau kai pusė narių.

Veikliausia ir pavyzdin
giausia kuopa yra 45-ta, St. 
Petersburg, Fla, Pasimokė- 
$ už 109 narius, jų tarpe 
užll naujų, ir paaukojo $200 
knygų fondam šiltų valsti
jų kuopos daug smarkiau 
darbuojasi.
Kuopos jau garbes sąraše

45 kp., St. Petersburg, Fl. 
75 kp., Miami, Fla.
198 kp., San Leandro- 

Oakland, Calif.
78 kp., Yucaipa, Calif.
145 kp., Los Angeles, Cal.
153 kp., San Francisco, 

Calif.
54 kp., Elizabeth, N. J.
50 kp., Rochester, N. Y.
2 kp., So, Boston, Mass,
6 kp., Brockton-Montello, 

Mass.
4 kp., Portland, Ore.
74 kp., New Kensington, 

Pa.
132 kp., Tacoma, Wash, 
171 kp., Aurora, III.
38 kp., Stevinsville, Mich.
85 kp., Haverhill, Mass.
13 kp., Easton, Pa.
218 kp., Ludington, Mich.

kp., West Frankfort, 
r Ill.
209 kp., Trenton, N. J. 
94 kp., Kenosha, Wis.
Garbės sąraše jau turime 

21 kuopą.
Kadangi manoma, kad 

šiemet galėsime duoti na
riams ir antrą knygą, tai 
aišku, jog reikalinga prisi
dėti ir su auka. Nes mūsų 
duoklės yra tik $2, o ant 
visko taip, kainos pakilo, 
kad už tuos $2 nebūtų įma
noma antrą knygą duoti. 
Todėl kai kurios kuopos ir 
pavieniai nariai jau priside
da su auka į knygų fondą.

Aukos:
LLD 45 kp., St. Peters

burg, Fla., $200.
LLD 185 kuopa, Ozone 

Park, N. Y., $30.53.
L. Tilwick, Easton, $30. .
J. Ragauskas, Shelton, 

. Conn., $6.
J, Jordan, Three Bridges,

evardis, Baltimore, Md.,

Po $3:
M, Shulsky, Easton, Pa.
Ch. Vaičiūnas, 

burg, III.
XX, Detroit, Mich.
S. F. Smith, Los Angeles, 

Calif.
V. Rudaitis, Chicago, Ill.
V. Povilaitis, Detroit,

Mich., aukojo $2.85.
Po $2:
D. M. Šolomskas, Brook-

Harris-

Miami,

LLD 209 kp., Trenton.
Ch. Pečiulis, Los Angeles, 

Calif.
George Danis,

Fla,
Po $1:
Tony Brasky, TreadeL 

phia, W. Va.
J. Sruga, Detroit, Mich.
F. P. Zavis, Bethlehem,

Pa.
V, Jankauskas, Chicago.
J.'Briedis, L. Vasiliaųs- 

bfenė ir P. Kavaliauskas, 
Ambridge, Pa.
^V. Grazon, Lake Worth, 
Fla.

Ch. Kiselis, Racine, Wis.
.George Murnik, Fitch-

' burg, Mass.

F. Danudavičius, Aurora, 
Illinois.

F. Pechukaitis, Chicago.
Y. W. Smith, Aticocan, 

Canada.
Širdingai ačiū visiems, 

prisidčjusiems su auka.
Žymus veikėjas, per ilgus 

laikus buvęs Baltimore, 
Md., dabar apsigyveno ir 
aktyviai veikia Miami, Fla., 
tai Jonas Smalenskas. Jis 
padarė visus ALDLD na
rius Lietuvių Socialia Klu
bo nariais, nupirkdamas 
klubo šėrų ALDLD centro 
vardu! Taigi dabai' ALDL- 
LD nariai, nuvykę į Miami 
ir atsilankę į Lietuvių So
ciali Klubą, turite jaustis 
taip, kaip savo įstaigoje. 
Širdinga padėka Jonui Sma- 
lenskui!
Už dviejų metų ALDLD 
atžymės savo kultūrinės 
veiklos 50 metų sukaktį
ALDLD Centro Komite

tas jau dabar pradėjo rū
pintis, kaip tinkamiau atžy
mėti tą istorinę sukaktį. 
Pąkvietėm plačiai žinomą 
visuomenininką, literatą Dr. 
A. Petriką, kad parašytų 
ALDLD istoriją. Jis kvie
timą priėmė ir jau pradėjo 
smarkiai rinkti medžiagą 
dėl knygos. Mums žinant 
Dr. Petrikos rūpestingumą, 
galima laukti turiningos is
torinės ALALD veiklos 
knygos.
Į darbininkiškos spaudos 

skaitytojus
Mes turime patyrimą, kad 

gerokas skaičius “Vilnies”, 
“Laisvės” ir “Liaudies Bal
so” skaitytojų dar nėra A. 
L.D.L.D. nariais. Kodėl? 
Jūsų visų būtina pareiga 
tapti ALDLD nariais ir sy
kiu darbuotis darbininkiš
koje kultūrinėje organizaci
joje. Per organizaciją ir 
spaudos-laikraščių išlaiky
mas bus tvirtesnis. Todėl 
be atidėliojimo stokite į vie
tines ALDLD kuopas. O 
kur ALDLD kuopų nėra, 
tai stokit tiesiai į ALDLD 
centrą,

Mes lauksime jūsų atsi
liepimo.

Visokiais literatūros rei
kalais kreipkitės:

ALDLD, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park 17, N.Y.

Sekr. J. Grybas

Baltimore, Md.
Padėka

Pareiškiame nuoširdžią 
padėką visiems draugams, 
draugėms ir prieteliams, 
kurie laike mano mylimos 
žmonos ir mūsų motinos 
ilgos ligos ir laidotuvių iš
reiškė užuojautą žddžiu, 
laiškais, per “Laisvę,” lan
kėsi į šermenis, suteikė gė
lių vainikus, palydėjo į ka
pines. Dėkui grabnešiams 
ir visoms ir visiems už vi
sokią pagalbą.

Juozas Stanys, vyras
Juliana M. Iman, dukra 
Alfredas ir Vincentas 
Machis, sūnūs

r*

WASHINGTON, D. C.

MIRUS

Steponui Joniškiečiui
LLD 25 kuopos nariai ir valdyba reiškia užuo

jautą velionio žmonai Cicilijai, giminėms ir arti
miesiems. Steponas buvo mūsų kuopęs narys.

— Kuopos Vaidyba

Rochester, N. Y.
Iš teisėjo Douglas kalbos

Kovo 13 d., Kodak Co. 
ventre, kalbėjo, JAV Aukš
čiausiojo teismo teisėjas 
William Douglas. Dalyva
vo apie 1,300 kompanijos 
formanų ir svečių. Jis kal
bėjo temoje: “Demokrati
ja prieš komunizmą.'Aiži jo
je.”

Žiūrint pažangiųjų žmo
nių akimis* tai teisėjas nie
ko naujo nepasakė, bet 
svarbu tas, kad jis kalbėjo 
kompanijos formanams.

Teisėjas sakė, kad Jung
tinių Valstijų pastangomis 
suorganizavimas Pietryčių 
Azijos sąjungos (SEATO) 
yra blogas žingsnis. Jis sa
kė, kad JAV ir jų talki
ninkių politika prieš įsi
leidimą Kinijos į Jungtines 
Tautas yra blogas elgesys. 
Jis sakė, kad nesiskaitymas 
su 600,000,000 žmonių ša
limi, bandymas,, nuduoti 
būk jos nėra, tai bloga po
litika. Nesveika JAV poli
tika palaikymas Formozo- 
je Čiang Kai-šeko, kuris 
suktybėmis viešpatavo Ki
nijoje ir dabar ten laikosi.

Jis sakė, kad už kelerių 
metų Kinija jau turės ato
minę bombą. Kada ji nėra 
priimta į Jungtines Tautais, 
tai kaip su ja ir tada bus 
galima nesiskaityti, kaip 
susitarti atominių ginklų 
reikalais?

Jis sakė, kad dabartinė 
JAV vvyriausybė laikosi 
tos pat politikos, kurios 
laikėsi John Foster Dulles 
ir Dean Achesonas, kurie 
rėmė tuos, kurie išnaudojo 
Kinijos liaudį.

Bendrai, jo kalba 
už tai, kad Aiži joje 
lingos reformos, už 
ten žmonės kovoja.

Anonimas

buvo 
reika- 
kurias

Tarybų Lietuva filmuose
Dar tik trečia pavasario 

diena, kovo.v24, bet oras 
šiltas, gražus, tikrai vasa
rinis, nors sniegas siauro
se Bostono gatvėse dar ne 
visai ištirpęs. Biskį po vie
nuoliktos su Rainardais ir 
J. Sinkevičiumi stojome 
darban klubo patalpose lie
tuviškų filmų rodymui, pri
rengti svetainę: stalai lau
kan, kėdės jų voieton.

Pusė po dvyliktos. Štai 
Jonas su pora draugų; visi 
trys iš New Yorko. Kaip 
žinia, Grybas rodė paveiks
lus šeštadienio vakare Ūkė- 
sų klubo patalpose Lawren- 
cuj; jie ten ir nakvojo. Jo
no pagalbininkas Briedis 
gerai nusiteikęs, matyt, žy
gis pavyko gerai. Sakysiu 
tau, broli lietuvi, kalbami 
trys vyrai iš New Yorko 
yra mūsų tautybės išlaiky
mo entuziastai. Jie ne už 
pinigus, ne šiltų vietų ti
kėdamiesi skleidžia lietu
vybę. Jie iš meilės savo 
tautai, tėvų kraštui ir ten 
su viltimi siekti gerovės 
broliams ir sesėms filmų 
pagalba ryžtasi parodyti 
amerikiečiams tą, kas gero 
yra atsiekta.

Publikos prisirinko pilna 
svetainė. “Tarybų Lietuva” 
puikiai atrodė. Ypatingai 
jaunuomenė, dainų šventei 
į Vilnių tūkstančiais suvy- 
kusi, kaip tekanti saulė 
skaisčiai spindėjo!

Mūsų darbščiosios mote
rys — Julia Rainardienė su 
Mary Kvietkiene — paga
mino sandvičių su skania 
kava ir pyragaičiais. Per 
pertrauką ir filmų rodymui 
pasibaigus, kas tik norėjo, 
galėjo užkąsti. , .

’ j Šis bu^o pasekmingas pa- 
drengimas. ' . .'
d O bąlandžio ; )7 ■ turėsime 
H Lietuvių Amerikos Piliečiu 
H Klubo naudai banketą. Klu

bo išlaikymui i reikalinga 
materialinė . pąrama, atsi
lankykite visi iš.yisur.

Lietuvybės klausimas
Kovo 24 d. P. Viščinio 

radijo programos dalį ve
dėjas skyrė lietuvybės iš- 

; laikymo reikalui. Daugiau
sia barė tėvus už vaikų ne- 
Uiokymą gimtosios kalbos. 
Taipgi sakė, kad jaunuoliai 

. turį mažai noro mokytis sa
vo tėvų kalbos tarp angliš
kai kalbančių gyvendami. 
“Kad nemirtų tiesa,” su to
kia. antrašte Viščinis siūlė 
perskaityti straipsnį; ko
kiame laikraštyje telpa, to 
nenugirdau.

“Laisvės Varpo” vedėjas, 
neblogai vartodamas savo 
gimtąją kalbą, pats su 
sa dažnai apsilenkia, 
nors jau mažiau, bet 
vis nepamiršta į savo 
bangomis plaukiančią pro
gramą įterpti šmeižtų prieš 
Tarybų Lietuvą, Tai dary
damas peiliu duria į mūsų 
tautos širdį. Na, jeigu jau 
taip, tai kaip mes begali
me tikėtis iš Amerikoje gy
venančių jaunuoolių, kad 
jie pašvęstų daug laiko ir 
energiją eikvotų lietuvybės 
išlaikymui?

Viščinis gerai žino, kad 
po. Lietuvoje gyvenančių, 
daugiausia lietuvių randasi 
JAV. Šią šalį anglai oku
puoją, mūsų ir kitas tau
tybes naikina. Bet to ponas 
P. Viščinis “nemato.” Kiek 
man yra žinoma, lietuviams 
negalima Bostono centre 
gauti savo programai radi
jo stoties. Ateiviai išvaryti 
į užmiestį, įš kur centre gy
venantiems sunku girdėti, * 
nes tvirtesnės radijo stotys 
mažąsias nustelbia. Angli
konams lietuviai žinomi tik 
tuęmet, kai esti, kas kelinti 
metai, pareigūnų į valdiš-

Worcester. Mass, j
Aido choras nesustojo 

dainavęs
Mokytojas Jonas Dirve- 

lis ir choristai mokėsi per 
visą žiemą naujų dainų, ne
paisydami slidžių kelių ir 
Šalčio, kurio buvo net per 
daug. Čia priklauso dide
lis kreditas už pastangas 
visam chorui, ypač mokyto
jui.

Dabar pranešu musų pla
čios apylinkės meno rėmė
jams ir dainų mylėtojams, 
kad balandžio 28 d. įvyksta 
Aido choro metinis banke
tas. Jis bus su dainų pro
grama. Čia su naujomis 
dainomis girdėsite duetus 
ir visą Aido chorą. Taipgi 
atvyksta iš Montello Aldo
na Walant, kurios visi esa
me pasiilgę. Aido choras 
pasiruošęs gražiai ir laukia 
daug svečių. Kuomet da-' 
bar yra pavasario laikas ir 
gamta jau puošia žemę, tai 
visiems bus linksma kelio
nė pas mus atvykti kaip 
ir sutikimui pavasario su 
daina.

Banketas prasidės 1 vai. 
dieną, 29 Endicott St. sve
tainėje.

Aido choras kviečia visus 
dalyvauti. J. M. L.

tie- 
Jis, 
dar 
oro

BOSTON, MASS [vietoje ilgokai šokęs. Grį
žęs vėlokai į butą skun
dėsi drg. Pučkui, kad- labai 
pavargęs be šok i n d a m a s 
gražuoles. Benusirengda
mas staiga puolęs ant grin
dų, ir viskas baigta.

Tai pavėluota pamoka : 
daug saulės ir per didelis 
nuovargis su silpnoka širdi
mi jau peržengusiam 72 
metus žmogui yra pavojin
ga !

<J. Vaitkaus palydėti į ka
pines susirinko virš 60 po 
prietelių. A. Pranaitis pa
sakė atitinkamas kalbas 
Romano koplyčioje ir kapi
nėse. Ch. Roman pakvietė 
užkandžių į puikų restora
ną, kur palydovus pavaiši
no. Gaila netekus pažan
gaus laisviečio.

R. M.

i

kas vietas rinkimai. Labai 
mažas skaičius amerikie
čių žino apie atskirą mūsų 
tautos buvimą.

Ne tik Viščinis, Romanas, 
Sonda, bet ir visi kiti “va
duotojai” turėtų kreipti dė
mesį į iš T. Lietuvos gau
namus faktus apie ten lie
tuvybės puoselėjimą. “Va
duotojų” supratimu, visi 
JAV lietuviai per pastaruo
sius, sakytume, penkerius 
metus lankę tėvų kraštą, 
meluoja, kai jie sako, kad 
ten lietuvybė bujoja.

Kiek man teko , patirti 
iš lankiusių tėviškę, visi pri
pažįsta ir net stebisi mūsų 
brolių už Atlanto darbštu
mu lietuvybės išlaikymo 
srityje. Išbėgusieji, to ne
pripažindami, neigdami ten 
išleistus raštus — knygas, 
žurnalus bei laikraščius, 
lietuvybę niekina.

Pripažindami demokrati
nes teises, leiskime žmo
nėms skaityti ir girdėti vis
ką, kas tik yra lietuviška. 
Leiskite lietuvių jaunuome
nei užmegsti kultūrinius ry
šius su Lietuvos jaunuome
ne; tas čia juos paskatins 
mokytis taisykliškai lietu
viškai kalbėti. Be tikslo 
kiekviena mokslo sritis turi 
labai mažą vertę; lygiai 
taip yra ir su kalba, kuri 
iokio pelno neduoda. Tei
singai Viščinis sako: “Rei
kia ieškoti priemonių, kad 
išlaikius lietuvybę.” Mano 
supratimu, būtų geriausias 
būdas išlaikymui lietuvybės 
— išvystymas tamprių ry
šių su broliais ir sesėmis, 
kur jie begyventų, kokią 
santvarką remtų, bile tik 
Hetuviškos kilmes žmonės. 
Tautos išlūikymo reikalu 
]ai būna vienybė!

Pandėlietis

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

Philadelphia, Pa
Kovo 30 d. iš ryto susi

rinko didelis būrys palydo
vų prie Chares J. Roman 
Tiidojimo įstaigos, iš kurios 
buvo išlydėtos į C h e 11 o n 
Hill kapines draugas Juozas 
Vaitkus.

Drg. J. Vaitkus mirė nuo
stabiai, netikėtai. Atosto
gaudamas Floridoje ir besi
dengiąs sugrįžti į Philadel- 
ohiją, staiga mirė. Velionis 
senokas Philadelphijos gy
ventojas, nuo senų laikų 
pažangus, priklausęs prie 
keleto draugijų, rėmėjas pa
žangios spaudos ir kitų pra
kilnių užmanymų, staiga 
paliko didžiam liūdesy dau
gelį savo prietelių.

J. Vaitkus atvyko į šią 
šalį dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą kaip J o s e p 
Waitkewitz. Tarp lietuvių 
pasivadino Juozapu Vait
kum, o į s i p i 1 i e t i n o kaip 
Joseph Watkins. Apie jo 
gimtinę žinių kol kas 
mažokai. Juozas visą lai- 
k ą išgyveno pavieniu, 
neapsivedęs. D i r b o sun- 

žies. Įgavo širdies susilp- 
Watkins. Apie jo gimtinę 
žinių kol kas mažokai. Juo
zas visą laiką išgyveno pa
vieniu, neapsivedęs. Dirbo 
sunkius darbus prie gele
žies. Įgavo širdies susilp
nėjimą ir jau apie desėtką 
metų vengė sunkesnio dar
bo. Bet jis labai mėgo šo
kių sportą. O tas ir buvo jo 
mirties priežastimi. Pagal 
pasakojimą sykiu su juo 
atostogavusio Maikio 
Pučkaus, įvykę sekamai: 
Besirengdamas apleisti Flo
ridą Juozas mėgęs pasikai
tinti saulės spinduliuose ir 
vakare miesto parke šokių

Germantown. To Settle Estate. 
$11,000 - for quick sale. 4 apts. Con
venient, desirable location. Principal 
return in 6 years from net profit. 
No agents. Phone for appt. VI. 4- 
2939. (26-28)

“Limbo” -ultra šokis
Buvo tvisto epidemija. Ji 

praūžė taip pat greitai, 
kaip ir atsirado. Švedijos 
sostinės “auksiniam jauni
mui” tvistas jau nusibodo. 
Jį pakeitė naujas įmantrus 
šokis “limbo”. Sakoma, jog 
šis šokis atvežtas iš Vaka
rų Indijos. Lyginant su juo, 
tvistas atrodo kaip vaikų 
žaidimas. ,

Įsivaizduokite žmogų, ku
ris, sulenkęs kojas, tiek at
silošia, kad pakaušiu vos 
nesiekia grindų. Tokioje 
padėtyje šokėjas turi kuo 
daugiau raivytis, maivytis 
ir spiegti. Tai ir yra “lim
bo”!

Stokholom žinovai sako: 
“Dabar tvistą galima nura
šyti, kaip pernelyg papras
tą šokį. “Limbo” kur kas 
modernesnis. Tiesa, truputį 
persistengus, galima garan
tuoti, kad jūsų stuburkau
lis lūš. Stokholmo šokių ba
ruose didelis susidomėji
mas “limbo” varžybomis. 
Pirmasis rekordininkas jau 
išvežtas į ligoninę.

I. Mokrecovas 
Stokholmas

Su nauju prodžektoriumi 
bus rodomi nauji filmai

Labai įdomūs filmai iš Lietuvos bus rodomi sakamo- 
! vietose ir sekamu laiku:

Cliffside Park, N. J.—Balandžio 7 d., 3-čią valandą 
po pietų, 344 Palisade Ave.

Hartford, Conn.—Balandžio 27 d., 6-tą valandą va
kare, 157 Hungerford St.

Waterbury, Conn. — Balandžio 28 d., 3:30 po pietų, 
Lietuvių piliečių klube, 103 Green St.

Kaip jau yra žinoma, J. Grybas įsigijo naujutėlį 
prožektorių, tai dabar filmų rodymas išeina taip, kaip 
gerame teatre. Filmų rodymas tęsiasi virš dviejų va
landų. Kaip lietuviams, taip ir kitataučiams yra labai 
įdomu tuos filmus matyti.

Kviečiame visus susirinkti.
> \ Rengėjai

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDA

Naujasis Miamčs Lietuvių 
Socialiu Klubo Namas

2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

Muzika ir šokiai

se

Ideali vieta susitikimams ir naujoms pažintims. 
Šiokiomis dienomis bile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—

11800 W. Golf Drive
Sargo vardas—Wm. Dambrow

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS 
SO. BOSTON, MASS.
Rengia Savo Metinį

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 7 April
318 W._ Broadway, So. Boston, Mass.
Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną

Mūsų gabiosios gaspadinės pagamins skanius 
pietus. Bus ir išgerti, taigi ne tik iš Bostono, bet 
ir iš visos Bostono apylinkės kviečiame visus atsi
lankyti į šį parengimą ir paremti klubą.

Rengimo Komisija

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., balandžio (April) 2, 1963

i



New Jersey Naujienos Brockton, Mass. ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Jersey valstijos Un

ion County Rep. Florence 
Dwyer, resp., išsiuntinėjo 
30,000 laiškų tos apskrities 
balsuotojam su 20 įvairių 
klausimų, kaip šalies vidu
jiniais klausimais, taip pat 
ir užsienio politikoj. Prie 
kiekvieno klausimo pažy
mėjo: “Yes” or “No”. Ir 
prašė balsuotojus pažymėti, 
kaip jie žiūri į kiekvieną iš
keltą klausimą — sutinka, 
ar ne?

Jinai norinti žinoti bal
suotojų nuomonę, tai jai bū 
sią lengviau orientuotis J. 
A.V. kongrese ir išreikšti 
daugumos nusistatymą.

Paskutinis klausimas bu
vo: Ar prezidentas ir kon
gresas tvarko šalį — excel
lent, good, fair ar poor? 
Bus'žingeidi! matyti, kokios 
bus galutinos pasekmės tuo 
klausimu.

•_•
Essex County ligoninėj 

Dr. Davidson praneša, kad 
daugiau ligonių į tą įstaigą 
nepriirps^dėl priežasties di- 
deliočsusikimšimo. Ta ligo
ninė yra protiniai sergan
tiems žmonėms. Dr. David
son sako, kad institucija 
yra dėl 1,800 ligonių, o da
bar yra 200 perviršis, taip, 
kad ir praeiti sunku.

Daktaras jau nepaiso nei 
diplomatiškų žodžių, bet 
tiesiog pasako, kad vaikai 
neturi kur padėti senus tė
vus, padaro kokį skymą, 
pasirašo du gydytojai, kąd 
su juo kas t^i negero ir ma
gistras liepia vešti į proti
niai sergančių ligoninę. To
kių atsitikimų buvo ir lie
tuvių tarpe.

Į tai turėjo įsimaišyti 
aukštesniojo teismo teisė
jas, perspėdamas magistra
tus, kad taip lengvai, be jo
kių tyrinėjimų nepraleistų, 
nes ligoninė nėra senų žmo
nių prieglauda.

•
Taip pat yra didelis nusi

skundimas su jaunuolių pa
taisos namais. Prižiūrėtojai 
tų namų baimijasi ir rapor
tuoja gubernatoriui, kad 
atkreiptų atidžią, nes kitaip 
gali įvykti katastrofa, nes 
susigrūdimas perdaugintas. 
Vienoj institucijoj, kur yra 
vietos 60 jaunuoliams, da
bar yra 117. Antroj — 518, 
dabar yra 766. Trečioj — 
500, dabar yra 849.

Šiomis dienomis guberna
torius Hughes su savo pa
galbininkais apžiūrėjo tas 
institucijas ir pripažino blo
gą jose padėtį. Ar ką nors 
darys pagerinimui, tai tik 
ateitis parodys. Panašus tų 
įstaigų tyrinėjimas ir tokis 
pat blogas raportas buvo 
keletas metų atgal. Rapor
tas raportu tik ir pasiliko. 
“Garbingosios” dviejų par
tijų sistemos * politikieriai 
savo tarpą intrigas varinėja 
už darbus ir partijos ambi
ciją, o valstija dėl to turi 
nukentėti.

Federalinė valdžia nutarė 
uždaryti Camdeno Revenue1 
Tax raštinę ir perkrausty
ti į Newarką. Camdeno ra
štinė aptarnaudavo 10 ap
skričių, o Newarkas aptar
naudavo 11-ka.

Dabar visai valstijai ap
tarnaus Newarkas. Sako
ma, tai sutaupysią 5 milijo
nus dolerių. N. J. guberna
torius protestuoja. 

•
Newark© namų statybos 

komitetas pešasi su F.H.A. 
adm. Brownsteinu, kad ne
duoda Newarkui pinigų sta
tybai. N. J. senatoriai ir 
kongresmanai ateina New
arkui į talką. Ignas

Iš Lietuvoj
Viena pamaina

Kai Šalčininkai buvo rajo
no centru, čia buvo pastaty
tas dviejų aukštų adminis
tracinis pastatas. Likvida
vus rajoną, šis puikus mūri
nis namas perduotas vietos 
vidurinei mokyklai. Dabar 
visi vaikai galės mokytis 
viena pamaina. Vakarais 
čia mokysis suaugusieji, 
lankantys vakarinę mokyk- 
lą.

Buvusio rajono vykdomo
jo komiteto rūmuose ir se
nose vidurinės mokyklos 
patalpose įsikurs nauja ma- 
kykla-internatas.

K. T.

“Sukilėliai” rusų kalba
VILNIUS.— Respublikinė 

knygų bazė gavo praneši
mą iš Maskvos, kad jos ad
resu paruošta naujų knygų 
siunta. Jų tarpe V. Myko
laičio-Putino “Sukilėliai”.

Minint 1863—64 metų su
kilimo šimtąsias metines, 
šią knygą išleido visasąjun
ginė “Izvestijų” leidykla. 
Romaną į rusų kalbą išver
tė I. Kaplanas. Knygoj taip 
pat spausdinamas J. Jurgi
nio straipsnis, kuriame 
skaitytojas ras žinių apie 
“Sukilėlių” autorių.

č. Gerulaitis

NEGRAS SULAUKĖ 112 
METŲ ir SVEIKAS

Henderson, Ky. — John 
Ware, negras, kuris^gimė 
10 metų pibm Pilietinio ka
ro, visą laiką dirbo, yra 
sveikas. Jis sako, kad nie
kados nesirgo ir jokių vais
tų neėmė. Turi 14 vaikų, 
38 anūkus, 78 proanūkus ir 
15 proanūkių.

PARTIZANAI VEIKIA
Saigonas.—75 mylios nuo 

Saigono partizanai užklupo 
Pietų Vietnamo valdžios 
armijos dalinį, sumušė, suė
mė 199 kereivių į nelaisvę, 

j paėmė daug ginklų ir radijo 
stotį.

DIDELIS VAIKAS
Maskva. — Odesoje į mo

kyklą lankosi 8 metų ber
niukas Vitia Pogrebniuk. 
Jis jau yra 4 pėdų ir 10 co
lių aukščio, 154 svarų ir 
pajudina 1,100 svarų. Mo
kosi noripališkai.

Moterų Apšvietos klubas 
laikė savo mėnesini susirin
kimą kovo 29 d. Liet. Taut. 
Namo knygyne. Narių atsi- 

i lankė skaitlingai. Tarp kit
ko skaitė laišką nuo “Vil- 

i nies” administracijos dėl 
sukėlimo 10 tūkstančių do
lerių fondo.- Nutarė paau
koti $5. Taipgi apkalbėjo 
silkių ir arbatos vakarienę, 
kuri įvyks balandžio 6 d. 
Liet. Taut. Namo žemutinė
je salėje, 7 vai. vakare. Įė
jimas nemokamas. Tam dar
bui išrinkta komisija. Pa
rengimas yra rengiamas sy- 

i kiti su LLD .6 kp. Po to tu
rėjo arbatos ii’ užkandžių. 
Praleido linksmai laiką. Tik 
pamiršo atžymėti Moters 
dieną, Kovo 8-tąją.

Montellos V y r ų dailės 
grupė po praktikų kovo 29 
d. laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Išklausius val
dybos raportą, buvo apkal
bėta Meno sąjungos Antro
sios apskrities dainų festi
valis, kuris įvyks gegužės 
19 d., Worcestery, 29 Endi
cott St., 2 vai. popiet. Nu
tarta dalyvauti programoj, 
nusamdyti busą ir priimti 
pašalinius, kurie norės sy
kiu važiuoti su dainininkais. 
Busas išeis gegužės 6-tą 
d., 12 vai., nuo Liet. Taut. 
Namo. Kaina $2. Tam dar
bui išrinkta komisija, ku
rion įeina George Stepa
nauskas, Geo. Shimaitis ir 
K. Ustupas. Busas bus prie 
Liet. Taut. Navo 15 minu
čių prieš 12. Norintys va
žiuoti turite būti laiku.

Geo. Shimaitis

San Francisco, Calif. — 
Sulaukęs 70 metų amžiaus 
mirė Ernie Smith. Jis ir 
EL Bronte 1927-ais metais 
pirmieji lėktuvu nuskrido iš 
Kalifornijos į Havajų salas, 
apie 2,100 mylių.

! Albany, N. Y. — Dabar 
New Yorko valstijoje yra 
550,000 bedarbių, tai 35,000 
daugiau, kaip tuo pat metu 
pereitais metais.

Greenwich, Conn. — Su
laukęs 52 metų amžiaus mi
rė aklas pianistas Alec 
Tempeletonas. Jis mirė nuo 
vėžio ligos.

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai sakosi, kad jų lai
veliai nuskandino Tarybų 
Sąjungos prekybos laivą, 
Caibariano priepl aukoje, 
Kuboje. 

■ " ■ ■— ■ ... f——-—— — ■
Perth Aimbey, N. J. — 

Frank’ Gadek, 63 metų am
žiaus, užsimušė krisdamas 
iš medžio, kurio šakas 
piaustė. 

——■------- - —  t 
Kairas. — Nilo upėje už

sidegė laivas, kuriame buvo 
50 Europos turistų. Du 
žmonės žuvo, 6 buvo sužeis
ti, o kiti išgelbėti.

Londonas. — Jaučiasi di
delė stoka mokvklų. 1962 
metais j Oxford© ir Cam
bridge universitetus buvo 
236,000 apeliacijų, o priim
ta tik 26,000.

Maskva. — Tarybų Są- 
iungos didžiuliai “TU-114” 
lėktuvai be sustojimo skra
joja tarp Maskvos ir Indi
jos sostinės New Delhi.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė atmetė JAV protestą, 
būk TSRS lėktuvai skraidė 
30 mylių Alaskos gilumoje. 
TSRS sako, kad jos lėktu
vai niekados nebuvo arčiau, 
kaip 200 mylių nuo Alas
kos.

Aleksys Churginas

Vilniaus kauburėliai
Pušaitėm pasišiaušę kauburėliai, 
Gėlių taškučiai saulėti, sveiki!
Aš jūsų margą raštą mindau vėlei, 
Po kojom čeža vėl spygliai pilki. . .
Kaip gera kartais laisvėj paklajoti, 
Pamiršt pasaulį visą ir save, 
Paskui jįėlyva mašina pro stotį 
Važiuotrnamo tuštėjančia gatve.
Laimingas tas, kas turi širdį gryną, 
Kas myli žmones, kalnus ir šlaitus, 
Laimingas tas, kuris nuo laimės vyno
Pasigeria bent kartą per metus, 
Kieno jausmus jo gurkšnis atgaivina 
Lyg pumpurą pavasario lietus!

I »

Šaunus įvyko Ant. Bimbai 
pagerbti banketas

Kovo 31-ąją Brooklyne 1 judėjimui 50 metų, ir kaip 
įvyko šaunus banketas. Jį 
suruošė pažangiųjų lietu
vių laikraščio “Laisvės” di
rektoriai tikslu pagerbti il
gametį to laikfaščio redak
torių, rašytoją ir įžymų vi
suomenininką Antaną Bim
bą. Jis ruoštas pasidžiaugti 
jo ir visų pažangiečių lai
mėjimu. Kaip žinia, 1962 m. 
gruodžio 25 d. valstybinis 
Vilniaus V. Kapsuko vardo 
universitetas suteikė A. 
Bimbai Istorijos mokslų 
garbės, daktaro vardą. Ban
ketas vyko erdvioje lenkų

’salėje.
L. Apie daug dirbusias šei- 
| mininkes ir joms talkinin- 
i kus, apie draugiškus iš to
li a u atvykusius svečius, 
apie fotografus ir rekorde
rius teks rašyti atskirai. 
Čia tik rašau šį tą apie 
bendrąją pobūvio eigą.

“Laisvės” direktorių pir
mininkas Povilas Venta 
apie 3 vai. paskelbė banke
tą pradėtu. Padėkojo sve
čiams už atsilankymą ir 
darbo draugams už talką,' 
palinkėjęs gerbiamąjam A. 
Bimbai ilgiausių metų, pa
kvietė “Laisvės” gaspado- 
rių Praną BuRnį vesti pro
gramą toliau.

P. Buknys, be šilto svei
kinimo, perskaitė Vilniaus 
universiteto profesoriaus J. 
Kubiliaus pranešimą apie 
suteikimą A. Bimbai Istori
jos mokslų garbės daktaro 
vardo.

Įspūdingą momentą su
darė mūsų trečiosios Ame
rikos lietuvių kartos atsto
vai: berniukai Konradas ir 
Povilas , Ventos atmaršavo 
trimituodami, o' mergaitės, 
Diane ir jbyce Nėvinskai- 
tės—nešinos. Jaureafūi gė- 
lėmis, Diape dar pasakė 
gražią sveikinimo ' kalbą 
(lietuviškai).

Šiltai . svėikino Verti t e 
Bunkienė.

Tarti pagrindinį apie A. 
Bimbą žodį vakaro vedėjas 
pakvietė “Laisvės” redak
torių, rašytoją Rojų Miza- 
rą.

Mizara pažymėjo, kad A. 
Bimba >yra pirmasis užsie
nyje gyvenantis lietuvis ap
dovanotas tokia garbe. Pri
minė, jog Antanas, kaip ir 
dauguma mūsų, atvyko 
Amerikon mažamokslis, čia 
dirbo sunkius darbus- ir 
kartu mokėsi. Darbštumas, 
ryžtas, atkaklus laikymasis 
idėjų, tai A. Bimbos ypaty
bės, kuriomis vadovauda
masis jis tiek daug nudirbo 
liaudies švietimo ir organi
zavimo darbo.

Mizara pabrėžė, jog su
teiktoji Bimbai garbė sykiu 
yra garbe visam Amerikos 
pažangiajam judėjimui, vi
siems to judėjimo daly
viams. Jis^ minėjo keletą 
Bimbos įžymiųjų literatūri
nių ir kitų darbų, kuriuos 
Lietuvos šviesuomenė svar
stė ir įvertino pirm suteiki
mo didžiosios garbės.

Kalba įdomi ir svarbi. 
Jos svarbesnės ištraukos 
bus išspausdintos “Laisvė
je”

Džiugia ovacija publika 
sutiko tarybinės Lietuvos 
atstovą, Tarybų Sąjungoj 
atstovybės • Washing tone 
pareigūną Vytautą Zenke
vičių. Glaudžioje kalboje 
gerb. svečias pažym ė j o, 
kad A. Bimbos apdovanoji
mas tokia garbe, yra svar
bus-įvykis. Tarybų Sąjun
goje tokia pagarba yra 
aukščiausia.. Jis gerbiamas 
už mokslinius raštus, o taip 
pat už aukotus darbininkų

pa- 
pa- 

dar- 
sakė

aktyvus savo aprašytosios 
istorijos kūrėjas.

—Gal netoli tas laikas, 
kada A. Bimba galės at
vykti į Vilnių ir V. Kapsu
ko vardo universitete 
skaityti savo pirmąją 
skaitą apie Amerikos 
bininkų judėjimą, — 
kalbėtojas.

Zenkevičius pateikė ir 
įdomių davinių apie moks
lo reikalus Lietuvoje.

Jausmo banga veik iki 
deimantukų akyse susiūba
vo salėj, kai Zenkevičius, 
kaip to universiteto buvęs 
dėstytojas ir jo vadovybės 
įgaliotinis, įteikė Istorijos 
mokslų garbės daktaro di
plomą.

Liet. Literatūros Draugi
jos pirmininkė Katrina 
Petri k i e n ė savo k a 1- 
boje priminė, jog Bimba vi
są savo subrendusį amžių 
atidavė darbininkų judėji
mui, kad jo užpelnyta gar
bė yra ir mums visiems 
garbe ir pasididžiavimu.

Laikrodis greit dildė po
pietę, tik po trumpą sveiki
nimo žodį tegalėjo tarti

Aido choro pirmininkas. 
Jonas Grybas.

Moterų Apšvietos klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė.

Liet: Namo B-vės prez. 
Walteris Keršulis.

Liet. Meno Sąjungos sek
retorė Mildred Stensier.

J. Bekampis iš Avalon,

J. J. Mockaitis ir J. Stri- 
ž aus k as iš Bridgeport, 
Conn.

.R. Merkis iš Philadelphi- 
jOS.r J '

iMay Baranikienė, daili
ninkė./ • > . ■

Gerbiamojo brolis Juozas 
Bimba iš Hawthorne, N. J.

Mėnininkai atėjo A. Bim
bą pasveikinti ir visus pa
linksminti saviškai su dai
na: ' ;

Elena Brazauskienė dai
navo “žvaigždelė” (Dvaro- 
ni©), “Pamaskvio vakarai” 
(iš rusų), “Žydi tautų 
draugystė” (Muradelio).

Augustinas Iešmantą — 
“Visur tyla” (Gruodžio), 
taipgi “Kur pradingų” ir 
“Pamylėjau vakar”.

Jonas Juška skaitė savo 
eiles — “Sveikinimas”.

Ona šilkienė (iš Rocky 
Hill, Conn.) atliko eilėy^š- 
tį “Nauja daina”.

Netikėtą malonumą su
teikė Viktoras Bakeris, su
dainavęs vieną, bet mielą, 
posmą dainos apie neuž
mirštamąją tėvynę Lietuvą.

Paskutiniu išstojo mūsų 
visuomet mylimas Aido 
choro moterų kvartetas 
(Nastė Buknienė, Nellie 
Ventienė, Ona Čepulienė, 
Koste Rušinskienė). Malo
niai jos padainavo “Stipin
siu dainužę” (Petrausko), 
“Plaukia sau laivelis” (Šim
kaus), ir “Ramunėle” (Ša- 
bulevičiaus).

Visiems akompanavo Ai
do mokytoja Mildred Stens
ier.

Trumpą, bet publikos šil
tai įvertintą kalbą pasakė 
tarybinio laikraščio kores
pondentas Albertas Laurin- 
čiukas.

Menininkus, kaip kad ir 
kalbėtojus, publika šiltai 
sutiko ir palydėjo entuzias
tiškais aplodismentais.

Lilija Kavaliauskaitė ir 
kitas draugas perskaitė po 
pluoštą sveikinimų. Jų bu
vo iš Lietuvos, Argentinos, 
Kąnados, taipgi iš San

Francisco, Čikagos, Detroit 
ir kitų miestų. Jie atėjo 
nuo organizacijų ir asme
nų, tūli su gausiomis dova
nomis pažangiosios spau-
dos paramai.- Apie juos kai 
ką dar matysime spaudoje.

Iškviesta laureato žmona 
Ilsė Bimbienė, susijaudinu
si, tarė tik keletą padėkos 
žodžių pobūvio suruošė- 
jams ir svečiams.

Kai pirmininkaujantis P. 
Buknys vardan “Laisvės” 
kolektyvo ir šios sueigos 
dalyvių įteikė Bimbai dova
ną (auksinį laikrodėlį) 
atminčiai šio įvykio ir pa
kvietė tarti žodį, vakaras 
jau buvo įpusėjęs, klauso- 
vai pavargę, vienok paste
bėję Bimbą artinantis prie 
garsiakalbio netrukus pa
šoko ant kojų ir jį pasvei
kino jausminga ovacija.

A. Bimba (rašytoje kal
boje) jautriai dėkojo dirbu
siems šį pobūvį suruošti. 
Priminė, kad jam suteiktą
ją šlovę jis skaito visų pa
žangiųjų Am. lietuvių judė
jimo nuopelnu. Jis skaitė 
pirmiau parašytą V. Kap
suko vardo universiteto va-
dovybei laišką, kuriame jis i l4. valg*u vakarienė, 
pareiškė jiems savo pade- mitinsie'sar-' ” 
ką dėl suteikto jam garbin- 
go vardo. >

Įdomus pareiškimas. Tai 
daug nudirbusio ir pasiža
dančio tebedirbti žmogaus 
kredo, kurį nesinori kores- 
pondencijon pešioti, geriau 
su juo susipažinti visumoje.

Stebint nuo metų naštos 
sniegeliu apšarmojusią An
tano galvą, prisimena jo 
vadovautų daugelis kovų už 
unijizmą, nedarbo ir senat
vės apdraudą, civilines tei
ses, už taiką. Tai buvo dar 
taip neseniai, . prieš porą 
dešimtų suvirš metų. Anų 
laikų buržuaziniai Lietuvos 
valdovai būtų Antaną bru
kę į 9-ąjį fortą arba aršiau, 
jei tik jų nagai būtų1 galėję 
jį pasiekti.

' Šiandien Antano gimto
sios Lietuvos—Tarybų Lie
tuvos— pareigūno ranka 
įteikė Antanui Bimbai ne
mirštamos garbės doku
mentą.

Nuostabus, be galo nuo
stabus šis mūsų gyvenama
sis šimtmetis!

S.

Knygos paroda
Praeitą penktadienį, kovo 

29 'd., Bruklino Muziejuje 
atidaryta T. Sąjungos tech
ninių knygų paroda, turinti 
apie 4,000 eksponatų. Kny
gų yra ne vien tik iš inži
nerijos, fizikos bei chemi
jos, bet ir iš kitų mokslo ša
kų: medicinos, biologijos, 
geografijos, botanikos, chi
rurgijos ir namų ekonomi
kos bei maisto-dietos srities.

Parodą aptarnauja anglų 
kalbą žinanti gidai, kurie 
aiškina ekspęnatų sudėtį bei 
atsakinėja žiūrovų klausi
mus. Išstatytos knygų len
tynos daro gražų įspūdį.

Paroda baigsis balandžio 
(April) 25 d. Ji atdara kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. vakaro. Sekmadieniais 
nuo 1 vai. po pietų. Įėjimas 
nemokamas.

Parodos atidaryme daly
vavo T. S-gos ambasadorius 
A. Dobryninas ir JAV In
formacijų Agentūros direk
torius Ed. Murrow. Baigu
si savo darbą Brukline, Pa
roda kelsis į Detroitą (Cobo 
Hali)', o iš ten į Čikagą 
(Museum of Science and In
dustry) .

Kai kurios techninės kny
gos,‘rašytos rusų kalba, iš
leistos XV amžiuje.

Prieš Parodos atidarymą,

6 putl.-LaisvB (Liberty)--An t r., balandžio (April) 2, 1963

Muziejuje buvo spaudos 
stovų priėmimas. V ’

Paroda įdomi ir gausiai 
publikos lankoma.

A. P. .

New Yorkas. — Buvęs 
New Yorko valstijos gu
bernatorius ir senatorius 
Herbertas Lehmanas minė
jo 85-tą gimtadienį.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

L.L.D. 22-ra kuopa rengia atvely
kio bei margučių vakarą, kuris įvyks 
balandžio 20-tą dieną, LDS klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair Ave., pė
džia 6-tą vai. vakare.

Bus vakarienė su dovanomis. Taip
gi bus jaunas ir geras muzikanUps., 
Gražiai palinksmins mylinčiuosius 
šokti. Taigi, gerbiamieji, malonėkite 
skaitlingai atsilankyti ir pasilinks
minti. — A. S.

(25-26)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 3 d., 7:30 vai. 
yak„ 102-02 Liberty Avė. Ozone 
Park. Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime ir bandykite 
naujų narių į LDS prirašyti, 
žiūrėkite į mokėsiu knygelę, 
jau

gauti 
Pasi- 

gal

sek r.
(25-26)

reikia mokėti.
P. Babarskas, prot.

at- 
nu- 
pa- 
kas 

e pava-

BROCKTON, MASS.
Silkių, arbatos ir namie gamin- 

Įvyks Balan- 
i, Liet. Taut. Namo že

mutinėje salėje, pradžia 7 vai. va
kare, rengia Moterų Apšvietos Klu
bas ir.LLD 6-ta kuopa.

įėjimas nemokamas, išeinant 
siteisite. Nebijokite, nebūsite 
skriausti. Ateikite pasikalbėti, 
silinksminti . Padainuosime kaip 
mokame, linksmai pradėsjm 
sario pradžią. I

Kurie norėsite, galėsite užsirašyti 
važiavimui į Worcester) busu į Me
no Sąjungos Antrosios apskrities 
festivalį. Geo. Shimaitis (26-27)

BOSTON, MASS.
Bostono apylinkės Moterų ^kon

ferencija įvyks Balandžio-ApnJj’ 21 
d., 10 vai. ryto, 318 Broadway, .So. 
Bostone. •

Visi moterų klubai, LLD ir ki
tos organizacijos, kuriose tik ran
dasi moterų, kviečiamos dalyvauti, 

Sek r. K. <;ereškien,ė
(26-27)

WORCESTER, MASS. . į 
Sekmadienį, Balandžio-April 21 d., 

Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
i.vyks LDS Moterų Komiteto rengia
mi pietūs. Šis banketas bus atžy- 
mėjimui Lietuvos Sūnų ir Kukterų 
draugijos dvejų metų moterų veiklos 
sukakties.

Pietūs bus duodami 1-mą valan
dų dieną. Apart pietų bus . ir niu- 
zikalč programa. Kviečiamo visus 
atsilankyti. Rengėjos > (26-27)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 6 d., 2-rą vai. dieną, salėje 
—2219 W. Pratt St.

Visi kuopos nariai ir. narės būki
te susirinkime. Turėsime ruoštis 
prie rengimo “Laisvės” pikniko bir
želio 2 3dieną.

Kviečia Valdyba
(26-27)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro metinis banketas įvyks 

28 balandžio, 1 vai. dieną, su gra
žia dainų programa, svetainėje — 29 
Endicott St. Kviečiame visus da
lyvauti. -- Aido Choras

9

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas į^ks 
d. balandžio-April, 7:30 v. vakare, 

“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė. Draugai, nepalaikykite už klai
dą susirinkimo dienos, — taip buvo 
nutarta — pakeist susirinkimo dieną 

antradienį. Malonėkite visi ateiti,
Valdyba

(26-28)

1

BROOKLYN, N. Y. 
1-os kuopos susirinkimasLDS

įvyks antradienį, balandžio 2 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty AVb., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba

BROOKLYN, N.Y.

FILMŲ VAKARAS
BALANDŽIO 6 APRIL

LAISVĖS SALĖJE
Liberty Avė. ir 102nd St. 

Ozone Park, N. Y.
Pradžia 7:30 vakaro

Matysime miestų ir kaimų 
gyvenimą Tarybų Sąjungoje 

ir Lenkijoje.
FILMUS RODYS

KAZIMIERAS NOWACKISj^ 
Prašome visus ateiti.

LLD 1-oji Kuopa




