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KRISLAI
“Komunistų planas” 
Chruščiovas aprūpino 
Taip buvo senojoj Romoj 
E. Brazauskienė veikia 
Man neaišku

— Rašo R. Mizara —
Andai Čikagos zokoninkų 

laikrašty tūlas V. Rim šitaip 
verkė:

“Komunistų planas pasiekė 
ir mus lietuvius. Jie bando 
mus suskaldyti, sujaukti mūsų 
gyvenimą ir palaužti atsparu
mą . . . Todėl atsirado filmai 
iš Lietuvos, todėl kviečia mū
sų menininkus į Lietuvą. . .”

Gan sugabiai, tik saviškai, 
“Vienybės” bendradarbis Gir- 
nakalnis jam atkelta. Prime
na, kad “laisvintojai,” priešin
gi palaikyti kultūrinius ryšius 
su Lietuva, visiškai subankrū- 
tijo; jie leidžią laiką “gin
čams, intrigoms, rietenoms.”

Girnakalnis toliau primena: 
“Piktas ir baisus kaltinimas, 

kad nauji balsai išduoda tėvy
ne, ir insinuacijos, kad tai 
rAuji balsai atlieka už kaž- 

-kieno atlyginimą...”
Įdomu skaityti “naujų bal

sų” polemikas su “senais bal
sais,” su susikompromitavu
siais “veiksniais.” Tik, man 
rodosi, “nauji balsai” nepriva
lėtų laikytis vien defensyvo, o

Taip

Maskvoje šaukia pasaulinį 
motery suvažiavimą

Kubos pabėgėliai 
tęs provokacijas

Atominis apsiginklavimas 
eina su nauja paskuba

turėtų imtis ofensyvo. 
būtų ryškiau ir aiškiau.

Vyt. Sirvydas rašo:
“Anuosyk vienam čiagimiui 

intelektualui Stoughton, Mass., 
prireikė medžiagos apie lietu- 

' vių meną, žinote, kur jis krei
pėsi ? Pas Chruščiovą Mask
voje ! 
veikalų.

Būdinga, ar ne ?

Maskva. — Demokrati
nių moterų Tarptautinė Fe
deracija šaukia pasaulinį 
kongresą. Jis įvyks Mask
voje ateinantį birželio mė
nesį.

Dabartiniais laikais prie 
šios sąjungos priklauso virš 
200,000,000 moterų iš be
veik 90 šalių. Bet yra nu
matoma, kad suvažiavime 
daug dalyvaus moterų or
ganizacijų, kurios iki dabar 
dar neprigulėjo prie fede
racijos. Vyriausias suvažia
vimo obalsis: Kova prieš 
karo kurstytojus, už taikų 
žmonių sugyvenimą ir nu
siginklavimą.

Kiti suvažiavimo dieno- 
tvarkio punktai yra: Ko
va už panaikinimą kolonia
lizmo, lygias teises moterų 
su vyrais, lygų atlyginimą 
už tokį pat darbą. Kova už 
įstatymus, kurie apsaugotų 
moterų sveikatą; suteiktų 
joms galimybę pasiekti 
mokslų, ir visa eilė kitų 
punktų.

Šaukimo komitetas sako: 
“Į šį kongresą yra atidaros 
durys visoms moterims: i 
darbininkėms, žemdirbėms, 
profesionalėms, įvairių 
tautų, rasių ir politinių įsi
tikinimų”.

Sudegins senus 
karo lėktuvus

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Vals
tijos susitarė sudeginti se
nus bombinius lėktuvus.

Jungtinės Valstijos su
tinka per mėnesį sudeginti 
30 “B-47*’ bombonešių, ku
rių 1956 metais turėjo virš 
2,000, o dabar dar turi 850 
Tarybų Sąjunga sutinka po 
tokį pat skaičių sudeginti 
“TU-16” bombonešių.

Bet prieš tai piktai išsto-Ir susilaukė septynių). L • Z ,„ j jo senatorius Barry Gold-

Vis daugiau ir daugiau tarp 
padorių amerikiečių lietuvių 
atsiranda balsų prieš politinius 
raketierius, “laisvintojus,” ku
rie gyvena iŠ aukų, gaunamų 
iš nesusipratusių žmonelių.

Vis daugiau ir daugiau A- 
merikoš lietuvių ryžtasi-^aip 
nors, kokiuo nors būdu susi
siekti Su savo motina, su lie
tuvių tauta, kad ji galėtų pa

klėti jiems ilgiau išlaikyti lietu
višką žodį.

Vis daugiau žmonių pasiryžę 
wykti į Lietuvą pasidairyti, su
sipažinti, pasisemti žinių, lie
tuviško eleksyro.

Tenka pasveikinti drąsuo
lius, pradėjusius per spaudą 
ir mitinguose tvoti per Šonus 
visokiems melo specialistams!

|.)V
wateris. Jis susitarimą iš
vadino “beprotišku”. Sena
torius reikalauja, kad JAV 
tuos bombonešius atiduotų 
savo šalininkėms Artimuo
se Rytuose ir Azijoje.

JAV už reformas 
Pietą Vietname

Washingtonas. — Nenu
galimas Pietų Vietnamo 
liaudies partizanų veiki
mas verčia Jungtinių Vals
tijų politinius ir militari- 
nius vadus keisti taktiką.

Jungtinės Valstijos, da
rys spaudimą į diktatoriš
ką Ngo Dinh Diemo val
džią, kad ji darytų nusilei
dimų politikoje ir žemdir
bystėje darbo žmonių nau
dai.

Tuo pat kartu Jungtinės 
Valstijos planuoja greta 
militarinės pagalbos dau
giau teikti žemdirbystės 
įrankių. Sakoma, kad D. 
Ruskas tuojau paskelbs 
naujos taktikos planą.

Miami, Fla. — Nors Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
pasisakė prieš Kubos pabė
gėlių piratiškus, užpuoli
mus ant Kubos ir TSRS 
prekybos laivų, bet pabė
gėlių vadai sako, kad jie 
tęs užpuolimus, “nes 
JAV valdžia nori, 1 
Kastro vyriausybė būtų nu
versta, o užpuolimai padrą
sina Kuboje pasipriešini
mą.” Į

Miami prieplaukoje su
imtas Kubos pabėgėlių lai
velis yra tik 31 pėdos ilgio, 
bet jis moderninis, greitas, 
ginkluotas sunkiais kulko
svaidžiais ir paruoštas ga
benti dvi torpedas, kaip tik 
toksai, kokius vartoja JAV 
karo laivyne. Tokį pat lai
velį suėmė ir anglų karo 
laivas. Kur pabėgėliai jų 
gauna?

Anglų suimtas pabėgėlių 
kapitonas Liovezas sakė: •

Paryžius. — “Ženevoje 
yra susirinkę atstovai sep
tyniolikos valstybių į nusi- 

rie gabens į Kubą arba iš ! ginklavi m o konferenciją, 
Kubos reikmenis”. ! bet atominis ‘ apsiginklavi-

... . -ii- - imas eina savo keliu”, rašo
Miami prieplaukoje sue- j Sulzbergeris

Prancūzija nei nesiuntė 
savo delegacijos į tą konfe- 

I renciją. Ji gaminasi atomi- 
’ "pjnes botnbas ir jas bando 

. TZ , , , auce I Afrikoje. Dabar Jungtinėsi Kubos pakrantę. |.r , , . _ •j 1 I Valstijos atominėmis bom-
Maskva. — Tarybų Są-lbomis ir raketomis apgink- 

junga protestavo prieš Javo Prancūzijos karo lėk- 
Jungtines Valstijas, kuriu ■■ tuvus, kurie yra Vakarų 
karo laivai kliudo TSRS Vokietijoje, 
prekybos laivams. V. Pav
lovas, kapitonas laivo “Kav- ■ De Gaulle 
rovo”, sako, kad jam arte-; 
j ant prie Kubos Bacerono ( 
prieplaukos, tai JAV karo 
laivas buvo pastojęs kelią, 
nustatęs prieš TSRS laivą 
patrankas ir raketų šaudy- 
tuvus.

“Mes pulsime ir skandinsi
me, kaip Tarybų Sąjungos, 
taip ir kitų šalių laivus, ku-

mė kita laiveli, kuris yra
’, ,(40 pėdų ilgio ir ginkluotas

20 milimetru kanuoliuke, I
L. > 1

tai yra, tokia, iš kokios ne
seniai pabėgėliai apš

mas” nei kiek nesumažina 
atominio apsiginklavimo, o 
dar jį'paspartina. Vakarų 
Vokietijos valdžia, prieša
kyje su Adenaueriu, visą 
laiką stojo už dar didesnį 
apginklavimą NATO jėgų, 
nes vokiečiai veržiasi prie 
atominių ginklų.

Taigi, kalbos už taiką, už 
uždraudimą atominių gink
lų yra tik Vakąrų diploma
tų kalbos, o atominis apsi
ginklavimas eina visa spar
ta.

Prancūzijos preziden t o
Bona. — Vakarų Vokie

tijos atominiai specialistai

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — JAV 

Gynybos sekretorius Mc
Namara siūlo, kad Colora
do kalnuose statytų karo 
orlaivynui centra už $100,- 
000,000.

Birmingham, Ala.—Neg
rų vadas kunigas Dr. Mar
tin Luther Kingas sako, 
kad negrų areštai nesulai
kys jų nuo kovos už lygias 
teises. i

Kviečia Kinijos 
vadus į Maskvą

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda paskelbė 
TSRS Komunistų partijos 
Centro komiteto laišką Ki
nijos Komunistų z partijos 
vadams.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija kviečia Kini
jos vadus, kad jie gegužės 
15 dieną atvyktų i Maskvą. 
Laiškas, tarp kitko, sako:

“Toks vadų susitikimas 
suvaidintų rolę paruošimui 
prielankios atmosferos ben
dradarbiavime bro 1 i š k ų 
partijų ir pašalinimui tų 
skirtumų, kurie vėlesniais 
laikais pasireiškė”.

K. B. Keatingo nauji 
planai prieš Kubą

Washingtonas. — New 
Yorko valstijos senatorius 
K. B. Keatingas neįsitenka 
savo kailyje. Jis pateikė 
15-kos punktų pasiūlymą 
sunaikinimui dabart i n ė s 
santvarkos Kuboje.

Jų tavpe jis reikalauja": 
kad Jungtinės Valstijos- ir 
kitos Amerikos valstybės 
darytų kratą laivuose, ku
rie plaukia iš Kubos, kad 
Lotynų šalys nutrauktų 
prekvbą su Kuba ir Jungti
nės Valstijos turi sulaikyti 
pagalbą NATO ir kitoms 
šalims, kurios veda preky
bą su Kuba, arba kurių lai
vai tarnauja Kubos preky
bai.

“Cezaris, kai pamatė kartą 
Romoje turtingus svetimšalius, 
kurio glamonėdami nešiojasi 
skreituose šunyčius ir bezdžio- 
niukus, sako, paklausė, ar jų 
krašto moterys negimdančios 
vaikų ? . . ”

Taip buvo, rašė Plutarchas, 
prieš apie du tūkstančiu metų 
Romoje.

Pas nemaža moterų Niujor
ko mieste ir šiandien galima 
būtų paklausti to paties. Jos 
laiko šunis, juos vedžioja, gla
monėja vietoje vaikų.

k Rajone, kuriame šių žodžių 
\ rašytojas gyvena, matai motė
ms besivedžiojančias gatvėse 
ĮiiUdn, ir net po tris šunis. Į 
daugelį apartmentnamių šei
mai su vaikais įeiti gyventi ne
lengvą, o su šunimis—taip!

Paklausk tu jų, kodėl jie 
^laiko šunis, atsakys: “mes Ja

nai šunis mylime.” Kokia ten 
į^Eali būti meilė, kai per die- 

has “numylėtiniai” laikomi 
ankštuose butuose — ten jie 
loja ir staugia. Ir tuo būdu, 
aišku, ne tik šunys kankinasi, 
o ir teikia nemalonumų žmo
nėms, kurių butai ten pat

Bona. — Apie 500 vokie
čių specialistų išvyko iš 
Vakarų Vokietijos į Egip
tą. Jie dirbs dar didesniam 
apginklavimui Jungti nes 
Arabų Respublikos.

Paryžius. — Prancūzija 
pasižadėjo pilnai remti 
SEATO (pietrytų Azijos 
karo sąjungą) prieš komu
nistines valstybes.

Apie J. Valstijų 
pagalbą užsieniui

Washingtonas. — Po 
kai specialus komitetas, 
priešakyje su generolu Lu
cius Clay, tyrinėjo Jungti
nių Valstijų pagalbą užsie
nio valstybėms, tai prezi-

to,

Tokio. —Kinijos ir Japo
nijos prekyba nuolat didė
ja. 11961 metais Kinija pir
ko Japonijoje už $16,650,- 
000 reikmenų, o 1962 me
tais jau už $38,460,000 ver
tės.

Varšuva. —čionai lankė
si Meksikos prezidentas 
Adolfas Lopezas Mateos ir 
jo žmona.

Londonas. — W. Chur- 
chillas pasitenkinęs, kad 
JAV Kongresas paskelbė 
jį JAV garbės piliečiu.

Mūstj Elena Brazauskienė 
šiemet^ Niujorke renka “Vil
nies” suvažiavimui sveikini
mus Ją tai daryti įpareigojo 
Lietuvių Moterų klubas

Nežinau, kiek Elena jau tu
ri surinkusi sveikinimų, bet ži
nau, kad gerą sumą. Na, o iki 
suvažiavimo—dar nemaža lai
ko. Ji galės dar gerokai pa
dirbėti. Mūsų niujorkiškius 
skaitytojus raginu “matyti” E- 
leną ir padėti vilniečiams.

Nežinau, kaip tai išėjo, kad 
užpraėjusį sekmadienį A. Bim
bai pagerbti banketan nebuvo 
atvykęs nei vienas vilniečių. 
Čia būtų jis gerai gavęs dova
nų “Vilnią!.”

Fitchburgh, Mass. — Su
laukęs 89 metų amžiaus 
čionai mirė buvęs pirmasis 
Suomijos premjeras Oska- 
ris Tako.

Brookline, Mass. — Su
laukęs ( 86 metų amžiaus 
čionai mirė metalurgijos 
speęialistas Harry Bene- 
dictas.

Nassau. —Anglai paliuo- 
savo 17 Kubos pabėgėlių, 
kurie buvo suimti ant pira
tiško laivelio.

13 laivą atbabeno 
Indijai ginklą

New Delhi. Vėl keturi 
laivai atplaukė su Jungti
nių Valstijų ginklais ir 
amunicija. Tai militarinė 
pagalba Indijai nuo JAV ir 
Anglijos už $120,000,000.

Apie šių laivų atplauki
mą paskelbė JAV ambasa
dorius John K. Galbraithas. 
Prieš paskelbimą protesta
vo Indijos militaristai, nes 
jie nori, kad Indijos ap
ginklavimas eitų be garsi
nimo.

Kelios dienos prieš tai iš 
Anglijos atplaukė aštuoni 
laivai su ginklais ir amu- . -
nicija, irgi nieko nebuvo Sąjunga susitarė įsteigti tie- 
garsinta. Dabar Bombėjo sioginį telefono susisiekimą 
prieplaukoje dar laukia i tarp Washingtono ir Mask- 
vieno anglų laivo su gink- į vos, kad išvengus aksiden- 
lais. Italaus karo.

Pakistanas pyksta x 
ir ruošia protestą

Karačis. — Pakistano 
vyriausybė labai susirūpino 
Vakarų ginklavimu Indi
jos. Kasdien laivai ir lėktu
vai gabena iš Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Vaka- . 
rų Vokietijos ginklus ir 
amuniciją į Indiją. Vėles
niu laiku Indija buvp aprū
pinta keliais submarinais ir 
atominėmis raketomis.

Vakarai ginkluoja Indiją 
prieš Kiniją, bet Pakista
nas negali į tai ramiai žiū
rėti, nes jis turi su Indija 
teritorinių nesusipratimų. 
Pakistanas ruošiasi protes
tuoti SEATO ir CENTO 
karo sąjungoms.

Vėliausios žinios
Ženeva. — JAV ir Tarybų Vientiane. — Įvyko eilės 

susirėmimų tarp kairiųjų 
nusistatymo kareivių ir ge
nerolo Kong Le pasekėjų.

KUBAI STATO LAIVŲ Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai labai nepasitenkinę, 

|kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija veikia sulaikymui 
jų piratiškų užpuolimų.

STATYKLĄ
Tokio. — Japonijos Ši-J 

mutsu-Baši firma padarė 
kontrakta su Kuba. Ji Ku- ‘ I

’ Nashville, Tenn. — Milijo
nieriaus John B. Wilsono 
žmona kardu nudūrė savo 
vyrą. Ji pastatyta po $25,- 
000 kaucijos.

I11U VctloL.y VclHū, Ld.1 pi cZil- , *- . i
dentas Kenedis pasiūlė, kad I b°-le statys submarmų sta- 
šiemet pagalbos butų duo- tyklą.^Bus_ galima statyti 
ta $4,525,000,000 vertės.

Jis siūlo duoti daugiau 
ginklais ir amunicija 
pagalbos Indijai ir Nigeri
jai.

apie 450 pėdų ilgio ir 25 
i pėdų pločio submarinus, iki 
2,000 tonų įtalpos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paskyrė 
generolą T. W. Parkerį ko- 

> mandieriumi JAV jėgų Eu
ropoje.

Lagos, Nigerija. — Dvie
jų kaimų gyventojai susi
mušė. Kovoje 6 žmonės bu
vo užmušta ir 46 sužeista.

BAIGĖSI PRANCŪZŲ 
STREIKAS

Paryžius. — DeGaulle 
vyriausybė jau susitarė su 
anglies kasėjais ir baigėsi 
streikas. Tai buvo didžiau
sias streikas nuo 1953 me
tų. Mainieriai turėjo didelį 
darbo žmonių pritarimą. 
Nedauįg jiems pakelia al
gas, bpt jie gavo kitokių 
pagerinimų.

“YANKEE^ GO HOME!”, 
ŠAUKIA ISPANAI

Madridas. — Šimtai ispa
nų studentų buvo susirin
kę į Saragossa aikštę ir 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos paleistų karo ba
zes Ispanijoje. Jie šaukė: 
“Yankees, go home!”. Tai 
jau penkta diena ispanai 
studentai reikalauja, kad 
JAV pasitrauktų iš Ispani
jos.

Washingtonas. — JAV 
ambasadoriumi į Indiją pa
skirtas Chester Bowles.

Tokio. — 1962 m. Japo
nijoje buvo areštuota 163,- 
000 jaunų prasikaltėlių.

Detroitas. — Michigano 
valstija pasigamino naują 
konstituciją.

Varsa va.—Lenkijos dar
bininkai išreiškė simpatiją 
Prancūzijos anglies kasė
jams.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis reikalauja 
Pietų Korėjoje grąžinti de
mokratines laisves.

Teheranas. — čionai bu
vo jaučiamas Žemės drebė
jimas.

Washingtonas. — JAV 
sumažins pagalbą Pietų 
Korėjos valdžiai.

, New Yorkas.—Balandžio 
5 d., New Yorke ir "'apylin
kėje vėjas buvo apie 60 my
lių per valandą ir padarė 
daug nuostolių.

Washingtonas. — Jung- 
nių Valstijų Darbo Depar
tamentas skelbia, kad kovo 
mėnesį nedarbas sumažė
jo 400,000. Sako, kad da
bartiniu metu bedarbiu yra 
4,501,000.

Londonas. — Anglija 
mažino apsiginklavimo 
laidas ant $700,000,000.

su- 
iš- Tokio. — Argentina už

sakė Japonijoj 200 trauki
nių vagonų.

Rangūnas. — čionai lan
kėsi TSRS Gynybos marša
las R. Malinovskis.

Vientiane. — Susirėmime 
tarp dviejų frakcijų žuvo 
20 Laoso karių.
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Skurdas plečiasi
ANĄ DIENĄ Illinois valstijos Visuomeninės pa

galbos teikimo komisijos (Public Aid Commission) pir
mininkas Arnold Maremont pareiškė, kad šiuo metu 
žmonių skurdas labai plačiai šakoja ir lapoja; jis vis di
dėja vyriausiai dėl automatijos, nes mašinos daugelį 
darbininkų išmeta į gatvę, į nedarbių eiles. Daugelis 
darbo žmonių, tebeturinčių darbus, uždirba labai mažai. 
O tai reiškia nedavalgymą, skurdų gyvenimų, kuriame 
plėtojasi visokios ligos.

Prieš keletą dienų Washingtone, viename bankete, 
kalbėjo John L. Lewis, angliakasių unijos garbės prezi
dentas. Jis sakė, kad jį stebina 6,000,000 bedarbių kant
rybė.

—Juo ilgiau jie tylės,—sakė Lewis,—tuo didesnė 
eksplozija įvyks, kai pasibaigs jų ištvermė...

Viskas, visur rodo, kad nedarbas nemažėja, o didė
ja. Samdytojai įtaisė automatines mašinas, paleisdinėja 
iš darbo darbininkus, nepaklausiant, kaip jie be darbo 
gyvens, kaip kokia bus jų ir jų šeimų ateitis.

Mr. Lewis smerkė valdžios politiką. Sakė, valdžia 
skiria bilijonus dolerių užsienio šalims, kad papirktų 
jas, kad jos neprisiimtų komunizmo, bet ta pati valdžia 
pamiršta savo šalies bedarbius, ir kitus reikalus, susie
tus su visuomenės sveikata, su mokslu.

Tai šventa tiesa, bet tie, kurie stovi mi^sų šalies 
priešakyje, nuo jos bando nusigrįžti.

Nieko nenustebino!..
VOS GRĮŽĘS Iš San Jose ((Costa Rica) septynių 

prezidentų konferencijos, Gvatemalos prezidentas Mi
guel Ydagoras Fuentes tuojau paskelbė krašte “apgulos 
stovį’' (kad išgelbėtų Gvatemalą nuo komunizmo). Pra
ėjus kelioms dienoms, Ydagoras pabėgo į Nicaragua, o 
Gvatemalą valdo.militaristai. JAV korespondentai, vei
kią Gvatemaloje,i^ho 'šavo spaudai, ‘Šitie Gvateriiąn’ 
loję įvykiai nieko nenustebino—nenustebino nei Wash- 
ihgtono! / ’ ♦

Kitais žodžiais, Ydagoras, kuris su kitais šešių ša
lių prezidentais pasirašė “labai svarbią” deklaraciją 
“dėl kovos su komunizmu”, pats turėjo iš savo šalies 
nešdintis, gelbėdamas savo gyvybę. Ir perversmą ten su
darė ne komunistai, o militaristai, reakcionieriai!

Nieks niekad negali pasakyti, kas, už dienos kitos 
bus kurioje nors kitoje Centrinės Amerikos šalyje. 
Liaudies vargas visur didelis ir jis tebedidėja. Bijodami, 
kad liaudis nepaimtų į savo rankas šalies vairo, ■ milita
ristai, kurstomi svetimų imperialistų, ruošia pervers
mus, kad tik ilgiau palaikytų liaudį skurde, kad tik iš-' 
gelbėtų išnaudotojų viešpatavimą.

Gvatemaloje yra arti 4,000,000 gyventojų; 70 pro
centas jų visiški beraščiai, gyvena sunkiai įsivaizduoja
mame skurde.

Visa Lotynų Amerika tebėra skurde, ir nieks tikrai 
negali pasakyti, kas toje ar kitoje šalyje bus rytoj. Kai 
Šie žodžiai rašomi; Argentinoje militaristai ryžtasi nu
versti prezidentą Guido, kurį kita militaristų klika 
prieš apie vienerius metus padarė šalies prezidentu!

Po penkiolikos mėty
ŠIŲ METŲ KOVO 24 D. sukako penkiolika metų, 

kai Lietuvos TSR ir KP Centro Komitetas padarė nuta
rimą dėl sukolektyvinimo žemės Lietuvoje.

Žemės ūkio’sukolektyvinimas—nelengvas buvo dar
ybas-. Bet jis šiandien tik praeitis. Lietuvos žemės ūkis 
tapo sukolektyvintas, senoviškų ežių nebeliko; darbas 
subendrintas, mokslas kaime pakeltas į aukštą lygį; že
mės ūkis mechanizuojamas.

Ir šiandien, jau daugelis Lietuvos kolūkių atsistojo 
į pirmaujančias gretas. Su kiekvieneriais metais Lietu
vos žemės ūkis rodo vis didesnį progresą. Tačiau dar 
negalima sakyti, kad visi kolūkiai dirba gerai, kad visi 
kolūkiečiai persiauklėjo, pamiršo ežias, ir jau tapo su
maniais, pilnai socialistiniais šeimininkais savo žemėje. 
Bėdų, trūkumų dar .yra;-Skaitome Vilniaus “Tiesos” 
(kovo 24 d.) vedamajame:

“Kolūkiai iššlavė buožinius kenkėjus iš savo kiemų. 
Bet ir šiandien yra tokių, kurie stabdo jų spartų judėji
mą į priekį. Vis dar tebėra atvejų, kai į sveiką kolūkio 
organizmą prasibrauna savanaudžiai, trokštantieji pra
lobti. Prieš kurį laiką negražiai nugarsėjo Kauno rajo
no kolūkiuose įsiveisę sukčiai. Kolūkių vardu jie supir
kinėjo ir perpardaviriėjo grūdus, sukčiavimais ir speku
liacija siekė turtų, garbės. Godulys, savanaudiškumas 
—bjaurios praeities liekanos. Bet jos dar nėra ligi galo 
pašalintos. Vis dar atsiranda sukčių, kurie lenda į kolū
kius, turėdami tikslą prisižerti kolūkio gėrybių, • įsigyti 
turto. Tokie tariamieji vadovai padaro kolektyvui skau
džias žaizdas. Bet tokiems kas kart riesčiau. Šiandien 
susidarė tokia aplinka, kad savanaudžiui vis sunkiau, 
nes visuomenė vis ryžtingiau stoja prieš jį.

Nemaža, žalos daro kolūkiams nemokšos, apsileidę, 
konservatyvūs žmonės, kurie bijo naujovių, nemoka

Kas ką rašo ir sako
ARGENTINOS 2 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Iš Buenos Aires praneša
ma:

.-.i

Eilinis Argentinos Komunis
tų partijos .XII suvažiavimas 
vyko nuo vasario 22 d. iki ko
vo 3 d. su šūkiu “Už masių 
veiksmus valdžiai iškovoti!”

Suvažiavimas apsvarstė poli
tinę AKP CK ataskaitą, pra
nešimus “Apie partijos orga- 

1 nizacijų stiprinimą, stiprėjant 
liaudies masių veiksmams, ° 
“Apie partijos įstatų pakeiti
mą,” “Apie marksistinio-leni- 
ninio švietimo reikšmę parti
jos nariams ir masėms.”

Delegatai vieningai pritarė 
politinei AKP CK ataskaitai, 
kurioje tvirtai remiama nuo
sekli Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinių šalių vykdoma tai
kos politika.

Suvažiavimas priėmė naują 
partijos programą, pakeitė 
partijos įstatus, politinę rezo
liuciją.

Suvažiavimas gavo sveikini
mus iš broliškųjų partijų, jų 
tarpe iš TSKP CK.

Suvažiavimas nusiuntė svei
kinimo laiškus visoms broliš
kosioms partijoms.

Suvažiavimas patvirtino sa
vo pasiryžimą “stiprinti neiš
ardomus brolybės ryšius su 
didvyriška Tarybų Sąjungos 
Komunistui partija.”

Išrinktas naujas Argentinos 
Kompartijos CK. Partijos pir
mininku išrinktas drg. Vikto
ras Kodovilja.

Kaip matome, Argentinos 
komunistų partijos vyriau
sias šūkis šiuo metu, — na
miniais klausimais, — yra 
kova už laisvę visiems ar- 
gentiniečiams darbo žmo
nėms dalyvauti balsavimuo
se renkant Kongresą, šalies 
prezidentą ir kituž valdžios 
pareigūnus. Į/

! V T t į ; .

A. VOSYLIAUS
LAIŠKAS “TIESAI”

Š. m. kovo 27 d. Vilniaus 
“Tiesoje” telpa atviras laiš
kas, kurį parašė Antanas 
Vosylius, matyt, esąs dipu
kas, gyvenąs Los Angeles, 
Cal. Jis buvo nuvykęs ap
lankyti Tarybų Lietuvą. Ir 
štai, prieš išvykdamas iš 
Vilniaus, jis parašė tokį 
laišką:

Beveik prieš dvidešimt me
tų karo audros nubloškė ma
ne toli nuo tėvynės. Džiugu 
buvo po tokio ilgo laikotarpio 
joje vėl apsilankyti.

Šiandien galiu pasakyti, kad 
kelionė, nuo kurios kai kas 
mane atkalbinėjo, buvo labai 
naudinga. Aš susipažinau, kuo 
gyvena ir ką dirba Tarybų 
Lietuva, aplankiau motiną, gi
mines ir pažįstamus. Ypač 
man buvo naudinga susipažin
ti su jaunesniosios kartos žmo
nėmis, kurie auklėjosi jau po 
karo ir kurių rankose iš es
mės yra naujojo gyvenimo gi
jos. Tai padėjo daug ką tei
singai suprasti.

Man patiko, kad visi su ma
nimi kalbėjusieji buvo atviri, 
nuoširdūs, dalijosi tiek savo 
džiaugsmais, tiek rūpesčiais. 
Tai man buvo gal kiek neti
kėta.

Neišsipildė ir kai kurių at
sargiųjų įspėjimai, kad mano 
viešėjimas tėvynėje bus smar
kiai suvaržytas įvairių taisyk
lių. Galiu pasakyti, kad čia 
Amerikos piliečiams galioja 
beveik tokios pat * taisyklės, 
kaip Tarybų Sąjungos pilie
čiams Amerikoje. Tnturisto” 
atstovai man maloniai patar
navo.

Nors ir žiema, sostinė Vil
nius daro gražų įspūdį. Labai 
saugojami jo paminklai. Mu
ziejų, teatrų aplankymas pa
tvirtino mano nuomonę, kad

lietuvių emigrantams, nežiū
rint įsitikinimų, norint nenu- 
tautėti, reikia p^jąjik^ti kultą- 
rinius ryšius fiu. tėyyne Lietu
va. Iš to būtų tik nauda.

Man i pasakojo, kad Tarybų 
Lietuvos, miestuose jaučiania 
butų stoka, nojrs patys butai 
daug pigesni, negu Amerikoje. 
Mačiau, kad daug naujų na
mų statoma. Pagaliau, man 
atrodo, kad butų krizes prie
žastis nėra gėdinga — juk ji 
atsirado todėl, kad smarkiai 
išaugo miestai ir pramonė.

Skaičiau jūsų laikraščiuose 
daug kritikos.’ Atrodo, nebijot 
savo trūkumų kelti. Tokiu bū
du juos gal greičiau ir nuga
lėsite. Jeigu bus leista ir man 
kritikuoti, tai' norėčiau pasa
kyti, kad kai kur, dar pasitai
ko nerangaus patarna v i m o . 
Tur būt, ir jums patiems tai 
aišku.

Kelionę į savo tėvynę Lietu
vą laikau labai naudinga ir 
manau, kad čia lankausi ne 
paskutinį kartą . O dabar ma
nęs laukia tolima kelionė į 
Los Angeles.

Kaip “veiksniai” pasitiks 
A. Vosylių, jam grįžus į Los 
Angeles, nežinome. Tame 
mieste gyvena ne vienas ir 
ne du “veiksnių” šulai, ku
rie niekina visa, kas daroma 
Lietuvoje, kurie nekantriai 
laukia, kad Lietuvon būtų 
grąžintas fašizmas.

ką buvau 
kai pas 
atsilankė 

svetys —

APIE KRITIKĄ
Kanadiškis “Liaudies bal

sas” rašo:
Spauda šioj šaly užgiedojo, 

kad Tarybų Sąjungoje laido
jama laisvė'rašytojams ir me
nininkams. Girdi, dabar vėl 
bus taip, kaip prie Stalino. 
Chruščiovas davęs įsakymą vi
siems kurti tokius kūrinius, 
kokių nori komunistų partijos 
lyderiai. Ar. iš tikrųjų taip

Chruščiovo kalba rašyto
jams, poetams ir njėniriinkams 
nėra joks įsakymas, ąr įstaty
mas. Tai kritika, pamokini
mas. Jis'labai'Vaizdingai įro
dinėjo, kokia didėlė atsakomy
bė krinta ant rašytojų ir me
nininkų pečių visuomenės auk
lėjime. Jie už tai turį geriau
siai suprasti gyvenimo eigą, 
geriauseiai atvaizduoti tikrovę, 
geriausiai panaudoti savo žo
dį, pieštuką ir kitas priemones 
tam, kad padėjus išauklėti do
rus žmones, nuoširdžius, darbo 
nebijančius, nes tik tokia vi
suomenė gali sukurti gražų, 
pasiturintį gyvenimą, laimin
gą gyvenimą. iRankio j imas 
šiukšlių ir drąbstymas jų žmo
nėms į akis niekam nieko ge
ra nepadarys, nors tų šiukšlių 
tikrovėje dar yra.

Kaip gerai būtų, kad pas 
mus kas nors autoritetingas 
laikas nuo laiko susišaukęs 
spaudos, meno atstovus išdrož
tų tokį pamokslą. Gal tuomet 
ir čia spauda, menas būtų 
nors kiek panaudojama auk
lėjimui žmonių. Dabar gi, kny
gos, judžiai , tele vizija ir kitos 
priemonės tarnauja tvirkini
mui žmonių. Tiesa, nemažai 
kūrinių skiriama taip vadina
mai antikomunistinei kovai, 
bet tas nieko naudingo neduo
da. Neigiamas veiksnys, kir- 
šinimas žmonių prieš progre
są nei kiek netarnauja auklė
jimui žmonių.1 Reikia pozity
vios programos, kovojančios 
prieš, tas negeroves; • kurios 
kliudo žmonėnis žengti pir
myn. ■ ..

Pas mus kritika labai siau
ra. Jei kas ir rašo kritiką, tai 
tik dėl to, kad jam apmokama 
už tą kritkią. Kritikas nera
šys taip, kad ką užgavus, kad 
kam ant kojos užmynus.

Chruščiovas pasako atvirai. 
Jis nepaiso, kad bus tokių, ku
riems nepatiks. Kokia gi bus 
kritika, jeigu ji nebus pamo
kinanti ? Bet jo kritika nėra 
įstatymas ar parėdymas, kaip 
kad . bando čia spauda teigti.

tvarkyti stambaus socialistinio ūkio, nesupranta ’ laiko 
dvasios. < ‘ .

Partija iš pagrindų pertvarkė vadovavimą žemes 
ūkiui, nukreipdama jį gamybinio principo vaga, pagrįs- 
dama jį mokslu, pirmūnų patyrimo paskleidimu, ryžtin
gai sudaužydama biurokratizmo varžtus.;,”

/ ■ I f I ■ t

žinoma, kad visi trūkumai bus nugalėti ir mūsų tė
vų žemės kolektyvirįip ūkjs suklestės! -'■ m/

; A!kad. K. Korsakas
Dagestano poetas Rasulas 
Gamzatovas. Gamzatovas 
rašo nedidelės, — apie 250,- 
000 žmonių, — avarų tau
tos kalba. Jo poezija išvers
ta į daugelį kalbų ir išleista 
milijoniniu egzempliorių ti
ražu. Kai, mums besikal
bant, aš reiškiau nusistebė
jimą, kad tokios mažos tau
tos poeto kūryba pasiekia 
tiek daug skaitytojų, tai 
svečias trumpai išsitarė:.

—Pas • mus nėra mažos
■ ■ ; ■ <■ -i ■

tautos... . .. .
,, Kitais, godžiais’:,tarybinės 
tautos —lygiateisės ir visos 
lygiai tarp, savęs dalijasi 
kultūriniais lobiais. Ir tas 
Gamzatovo išsitarimas ma
ne kaip tik labiau vertė do
mėtis tuo lobiu, kurį K. 
Korsakas turi sudėjęs į sa
vo veikalą.

“Literatūrų draugystė”— 
ne vienos dienos ir ne viene- 
rių metų darbas. Čia telpa 
rašytojo studijos, pasisaky
mai, straipsniai, sukurti per 
daugelį metų. Viskas giliai 
apgalvota ir taikliai pasa
kyta.

Šiame tome autorius vy
riausiai kalba apie tai, ko
kią įtaką rusų literatūra 
padarė lietuvių literatūrai. 
Toji įtaka, nereikia nė sa
kyti, buvo didele. Kas gi iš 
lietuvių rašytojų nestudija
vo Puškino, Lermo n t o v o 
Gogolio, Nekrašovo, L. Tol
stojaus, Čechovo, Gorkio, 
Belinskio ir kitų rašyto žo
džio gigantų?! Kuriems tie 
rašytojai „nepaliko daugiau 
mažiau savo įtakos?! , Ir 
akądemikas visą tai smul
kiai aptaria paskiruose 
straipsniuose.

Rusų literatūra verčiama 
į lietuvių kalbą ir leidžia
ma Lietuvoje, lietuvių lite
ratūra verčiama į rusų kal
bą ir platinasi Rusijoje. 
Rusas skaitytojas šiandien 
pažįsta ir K. Donelaitį, ir 
Žemaitę, ir Maironį, ir J. 
Janonį, ir Cvirką, ir S.
rį, ir E. Mieželaitį, ir Venc
lovą, ir daugelį kitų lietuvių 
poetų ir beletristų. Autorius 
primena:

“Ne tik mūsų respublikos, 
bet ir kitų Tarybų Sąjungos 
tautų skaitytojai laukia iš 
lietuvių tarybinių rašytojų' 
veikalų, kuriuose būtų tei
singai atvaizduotos lietuviu 
tautos kovos dėl savo. ląiš- 
vės, dėl geresnės ir švieses
nės ateities, dėl; socialist iries 
santvarkos įgyvehdiųiįūo,

^Literatūrų draugyste”— 
svarbus K. Korsako veikalas
Tik neseniai mus pasiekė 

įžymaus-Lietuvos literatū
ros mokslo veikėjo ir kriti
ko, akademiko Kosto Kor
sako stambus, 644 puslapių 
veikalas—“Literatūrų drau
gystė,” — j£ąs‘ nors nauja 
lietuvių literatūrinėje srity. 
Tai, beje, pirmasis auto
riaus šia tema tomas—ant
rąjį jis dar ruošia, išeis vė
liau.

Šį veikalą tik 
pradėjęs skaityti, 
mus atsitiktinai 
įžymus tarybinis

jos lietuvių' kalbos ir life-* 
ratūros instituto direktc\ • 
rius; jis- “Letuvių literatū
ros istorijos” vyriausias re
daktorius; jam dažnai ne
maža laiko tenka praleisti 
visokiems posėdžiams, kon
ferencijoms.

“Literatūrų draugystę” 
išleido Valstybinė Grožinės 
literatūros leidykla Vilniu
je, 1962 m., 8,000 egz. ti
ražu. Kaina 1 rublis 33 ka
peikos.

Ar daug šio veikalo eg
zempliorių pasieks JAV lie
tuvius ? Sunku atsakyti. 
Mano nuoširdus patarimas T 
kiekvienam, besidominčiam i 
literatūrinėmis p r o b 1 emo-* 
mis: prašykite savo giminių 
bei bičiulių Lietuvoje, kad 
šį veikalą jums prisiųstų.

Rojus Mizara

Sukurti tokius veikalus, 
persunktus lietuviškos bui
ties kolorito, gimtosios že
mės kvapo, garsų ir spalvų, 
savo dvasia artimus visiems 
tarybiniams žmonėms, bet 
kartu ir giliai tautiškus, — 
tai vienas pagrindinių mūsų 
rašytojų uždavinių.”

Ir šį literatūros moksli- 
ninko-kritiko knyga, reikia 
manyti, daug pasitarnaus 
tam tikslui.

Šiandien, kai tarybinėse 
tautose vyksta didžiulė ko
va už žmogaus perauklėji
mą, už tai, kad jis būtų ne 
tik geras savo tautos patri
otas, bet kartu kad jis kovo
tų ir už internacio n a 1 i n ę 
darbo žmonių vienybę, už 
komunis'inius idealus, prin
cipus, šis K. Korsako vei
kalas yra svarbus akstinas 
ir kompasas kiek vienam 
galvojančiam asmeniui. ' Ir 
jis, be abejonės, suvaidins 
didelį vaidmenį.

Suprantama, kad dėsnis 
tautų draugyste reiškia ir 
literatūrų draugystę, reiš
kia visų kultūros šakų drau
gystę.

Literatūrų draugystė la
biau tvirtės, kai bus sukur
ta daugiau gerų veikalų, 
kai tie veikalai pasiskleis 
per visas socialistines tau
tas — “dideles” ir “mažas.”

Kartu su poezija, beletris
tika ir dramh augs, vysty
sis ir literatūros kritika. 
Lietuvis, latvis, baltarusas 
literatūros, kritikas darys 
pastabas rusui rašytojui ly
giai taip pat, kaip rusas, li
teratūros kritikas darys pa
stabas bet kurios kitos ta
rybinės tautos rašytojui. 

’ •• šiame; savo veikale K. 
Korsakas daro kai kurias 
rimtas pastabas, pavyzdžiui, 
K. Zelinskiuį, parašiusiam 
knygą “TSRS tautų litera
tūros.” Pastabos liečia pa
sirodžiusius ten tūlus ne
tikslumus apie lietuvių ra
šytojus. Ten pat jis daro 
pastabas dėl dailės kritikės 
S. Červonajos ne visai tiks
laus skulptoriaus G. Jokū- 
bonio paminklo “Pirčiupio 
motina” apibendrinimo.

Apie šį K. Korsako veika
lą jau skaičiau ir kai ku
rių Lietuvos kritikų pasisa
kymus.

“Vakarinėse naujienose” 
K. Ambrasas žymi: “Lite
ratūrų draugystė”—tai ryš
kus pavyzdys, kaip reikia 
vertinti literatūros reiški
nius, spręsti literatu r i n e s 
problemas, glaudžiausiai jas 
siejant su visuomeniniu-po- 
litiniu gyvenimu...”

Gi rašytojas A. Venclova 
Vilniaus “Tiesoje” sako:

“K. Korsako knyga “Li
teratūrų draugystė” iškelia 
ir įdomiai sprendžia daugelį 
mūsų literatūros klausimų. 
Joje daug naujai pateikia
mų, plačiajam Skaitytojui 
žinotinų faktų, realijų, už
uominų. Knyga kupina so
cialistinio internacionalizmo 
patoso, aistringai teigia le
nininę tautų draugystę, pa
rašyta su gilia meile tiek 
lietuvių, tiek kitų tautų li
teratūroms.”

Antrajame tome moksli
ninkas K. Korsakas lies uk
rainiečių, baltarusių, latvių, 
ėstų, lenkų, vokiečių ir tū
lų kitų Vakarų literatūrų 
ryšį su lietuvių literatūra.

Autorius andai laiške ap
gailestaudamas minėjo, kad 
jam knygą parašyti nėra 
lengva — maža laiko. K. 
Korsakas, kaip žinia, yra 
Lietuvos Mokslų akademi- 
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Laiškas Redakcijai 
Brangūs draugai!

Savo Testamente, mano 
vyras Steponas Raubickas- 
Joniškietis įrašė, kad po jo 
mirties, iš jo likusių santau
pų būtų paskirta $200 laik
raščiui “Laisvei.” Tuo būdu 
aš pridedu prie šio laiško 
banko čekį $200.00 vertėje 
ir siunčiu Jums.

Kadangi aš negaliu lietu
viškai skaityti, tai prašau 
nesiųsti man Jūsų laikraš
čio; jei Stepono prenumera
ta už Jūsų laikraštį dar ne
pasibaigė, tai prašau laik
raštį siuntinėti kuriam ki
tam žmogui, norinčiam 
skaityti, bet neturinčiam iš
tekliaus užsimokėti prenu
meratos. >

Mano šeima ir aš reiškia
me nuoširdžią padėką mūsų 
prieteliams už daugelį už
uojautos kortelių bei laiškų, 
prisiųstų mums, dėl Stepono 
mirties. Tai buvo didelis 
mūsų liūdesio metu surami
nimas mums.

Su pagarba
Cecilija Rowbitzky

Washington, D. C. 
1963 m. bal. 1 d.

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką gerbiamai Mrs. C. 
Rowbitzky už mirusiojo 
mūsų bendradarbio ir vei
kėjo Stepono Raubicko-Jo- 
niškiečio paliktosios mums 
dovanos prisiuntimą. Tegu 
jis ilsisi ramiai, ir lai būva 
jam ilga atmintis!—Red.

Lietuvos pramonė 
' ir žemės ūkis
Tarybų Lietuvos pramo

nės produkcijos apimtis per| - 
pusketvirto septynm e č i o 
metų išaugo žymiai dau
giau negu buvo numatyta 
septynmečio kontroliniais 
skaičiais.

Respublikos pramonė da
bar per vieną mėnesį paga
mina tiek produkcijos, kiek 
1940 metais buvo paga
minta per visus metus.

Dabar kasdien respubli
kos pramonė išleidžia 33 
metalo piovimo stakles, 10,- 
900 elektros skaitiklių, 
4,355 elektros mo tarus, 873 
dviračius, išdega 2,305 to
nas cemento, išaudžia 179 
tūkst. kvadratinių metini 
audinių, pagaminama 26,000 
porų avalynės ir daug kitų 
gaminių.

1962 metais respublikos 
laukuose dirbo 28,469 trak
toriai, kombainų skaičius 
išaugo iki 2,079.

Šiemet mūsų respublikos 
žemdirbiai vien tik vasari
nių kultūrų pasėlių plotui 
išplėtė 83 tūks. hektarų,, 
pasėjo 1.5 karto daugiaur 
kukurūzų, pasodino 2 kar
tus daugiau cukrinių run
kelių.



Nuoširdžiausia padėka visiems
(Iš A. Bimbos kalbos, pasakytos

Draugas pirmininke, svečiai iš Lietuvos, 
draugės ir draugai!

Atleiskite, esu labai smarkiai paveiktas, 
giliausiai sujaudintas jūsų skaitlingu atsi
lankymu, šiltais aplodismentais, gražiomis 
kalbomis, nuoširdžiais linkėjimais. Nesu 
tai visa užsipelnęs, šitų didžiulį pobūvį ir 
šiuos gausius sveikinimus tiek jūsų čionai su
sirinkusių, tiek prisiųstus draugų ir bičiulių, 
kurie asmeniškai negalėjo dalyvauti su mu
mis, tikėkite manimi, laikau brangiausiu 
apvainikavimu visos mano gyvenimo darbuo
tės.

I Nuoširdžiausiai dėkojame mudu su Ilze 
“Laisvės” Direktorių Tarybai už šio banketo

• surengimą, parengimo komisijai, mielosioms 
virėjoms, Nevinsų ir Ventų vaikučiams, taip 
pat visiems meno programos išpildytojams.

Ta pačia proga noriu išreikšti mano ir 
Ilzės giliausią padėką brangiesiemsA drau
gams ir bičiuliams Tarybų Lietuvoje už pri
siųstus šiltus sveikinimus—liaudies ištikima
jam kovotojui ir vadui Antanui Sniečkui, 
šauniajam žurnalistui, rašytojui, poetui, vi
suomenininkui Justui Paleckiui, senam ko
votojui ir valstybininkui Motiejui šumaus- 
kui, didžiojo dienraščio “Tiesos” vyriausiam 
redaktoriui Henrikui Zimanui, Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezidentui Antanui 
Matuliui ir jo kolegoms Juozui Žiugždai ir 
Kazimierui Meškauskui,/akademikui K. Kor
sakui, inžinierei Sadauskaitei, rašytojams 
Antanui Venclovai, Jonui Šimkui, Teofiliui 
Tilvyčiui, R. šarmaičiui, Vandalinui Junevi
čiui ir kitiems.

Bet, žinoma, pati didžiausia padėka eina 
šauniajam Vilniaus Valstybiniam Vinco 
Kapsuko vardo universitetui už suteikimą 
man tos garbės. Kaip aš jaučiausi gavęs 
pranešimą apie suteikimą tos garbės, išreiš
kiau savo laiške, pasiųstame š. m. sausio 18 
d., kuris skamba sekamai:

Prof. dr. Jonui Kubiliui,
.^įlniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo 

^universiteto rektoriui.
Didžiai gerbiamas drauge ir bičiuli!

Jūsų pranešimas, kad Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo universiteto Mokslinė- 
taryba suteikė man istorijos mokslų garbės 
daktaro vardą, mane taip giliai sujaudino, 
jog dar ir šiandien nesu visiškai atsipeikė
jęs. Tą man suteigtą.nepaprastą šlovę prii
mu su giliausia padf&'d., žinodamas, jog šiuo 
aktu Mokslinė Taryba pirmiausia norėjo per 
mane pagerbti visus pažangius Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvius už jų ilgametę 
veiklą, už jų didelį pasiaukojimą, siekiant iš
laikyti visuotinę taiką ir sukurti visai žmo
nijai šviesesnę ateitį, už jų rūpinimąsi savo 
senąją tėvynę, už jų suteiktą jai moralinę 
paramą jos ilgoje ir sunkioje kovoje dėl 
laisvo ir laimingo gyvenimo, už tai, kad jie 
išlaikė tvirtus saitus su savo tauta, nuo ku
rios jie buvo prieš daugelį metų gyvenimo 
audrų atplėšti ir nublokšti į tolimą užsienį, 
bet nė valandėlei jos nepamiršo.

Nuoširdžiausiai apkabinu tuos drau
gus ir bičiulius, kurie pasiūlė Moksli
nei tarybai pagerbti mano vardą. Ne- 
besurandu žodžių, kuriais galėčiau iš
reikšti giliausios padėkos jausmus Moks
linei tarybai ir asmeniškai Jums — vie
no seniausių ir garsiausių pasaulio universite

tų vadovui — už tos šlovės man suteikimą. 
Tik viena mintis kelia man nerimą: ar iš 

•tiesų esu tatai nusipelnęs?
Mes didžiuojamės ir džiaugiamės Tarybų 

Lietuvos švietimo ir mokslo klestėjimu, pa
darytu ir daromu progresu visose gyvenimo 
srityse. Nuoširdus partijos ir vyriausybės 
rūpinimasis pakelti lietuvių tautą į pačias 
pažangiausias tautas pasaulyje sukelia 
kiekvieno, nuoširdaus lietuvio, kur jis begy-i 
•ventų, krūtinėje didžiausią pasididžiavimą. 
*Mes esame įsitikinę, kad toji mūsų maža 
'ir kukli, bet darbšti tautelė, kupina pasi
tikėjimo ir vilties, su išmintinga vadovybe 
priešakyje didžiuliais šuoliais žygiuoja pa
sirinktuoju tarybiniu keliu į tikrai šviesų ir 
laimingą rytojų. Ir jeigu mūsų, pažangiųjų 
Amerikos lietuvių, ilgametė veikla nors ma
žiausia dalelyte prisidėjo prie tų visų jau 
pasiektų Lietuvos darbo liaudies laimėjimų, 
mes jaučiamės laimingi. Tik dėl to daugelis 
mūsų savo gyvenimo saulėlydį sutinkame įsi
tikinę, kad nebuvo gyventa, sielotasi ir dar
buotasi veltui.

Leiskite man, mielas mokslininke ir drau
ge, per Jus karštai pasveikinti visus Jūsų 
universiteto šauniuosius profesorius ir dės
tytojus, visą puikųjį kolektyvą. O ypač no
riu karštai pasveikinti tuos tūkstančius ir 
tūkstančius Lietuvos sūnų ir dukrų visose 
mokyklose, visose mokslo ir kultūros įstai
gose, kurie, kaip mums atrodo, taip entu

ziastiškai veržiasi į mokslą, į žinojimą, į 
|naują gyvenimą. Jiems priklauso ateitis, 
'jiems priklauso naujojo gyvenimo pastaty
mas. Tegu jie žino, kad jie yra visos lietu
vių tautos, visų mūsų pasididžiavimas. Kaip 
džiugu, kad jų talentui, jų jaunuoliškam en
tuziazmui durys plačiausiai atidarytos į vi
lai gyvenimo sritis. Tik tegu jie eina vis

kovo* 31 d. bankete Brooklyne)

pirmyn ir pirmyn Tegu jie1 mokosi .jš ūbo
sios kartos patyrimo, bet tegu mūsų -prie- ' 
tarai ir įpročiai, kurie gal savo ląi.kęiis. buvo 
tinkami'ir mums atrodė šventi'ji; prakilnūs, 
neužstoja jiems kelio susikurti marksizmo- 
leninizmo saule nušviestą, mokslu, naujomis 
idėjomis ir naujais idealais pagrįstą gyveni
mą. Tegu plačiausiai skambi' nauja daina, 
naujomis natomis dainuojama!

Tegu gyvuoja darbas! Tegu kolūkio .trak
torininkas, melžėja ir agronomas, ranka ran
kon, petys petin su miesto įmonės darbinin
ku ir ižinieriumi, su pradinės mokyklos mo
kytoju, su vaikų darželio vedėja, su univer
siteto profesoriumi ir dėstytoju, su akade
mijos mokslininku, su rašytoju ir poetu, su 
dailininku, su artistu, su žurnalistu, su par
tijos ir vyriausybės darbuotoju parodo pa
sauliui, ką gali naujasis komunistinis žmo
gus, ką reiškia naujasis gyvenimas, apie 
kurį, jauni būdami, mes tik sapnuoti te- 

' galėjome, o kurį Jūs savo rankomis ir pro
tu bendrai su visomis tarybinėmis tautomis i . i.
nūnai statote.

Su meile ir pagarba,
Jūsų Antanas Bimba

Brangieji'draugės ir draugai! Baigda
mas šiuos kelis žodžius noriu storiausiai pa
brėžti, kad jeigu aš, jeigu kiti mūsų ju
dėjimo priešakyje stovėję ir stovį draugai 
ką nors savo gyvenime nuveikė, ką nors 
pasiekė, tai tik dėka viso mūsų judėjimo, 
visų mūsų bendrų pastangų. Jūsų darbas, 
jūsų pasiaukojimas, jūsų atsidavimas didžia
jam kovų idealui sukūrė, palaikė ir tebepa
laiko mūsų organizacijas, mūsų spaudą, 
mūsų meną. Mes atėjome iš jūsų eilių, mes 
esamo jų dalimi. Tvirtai tikiu, kad Vilniaus 
universitetas, pagerbdamas mane, norėjo ir 
siekė pagerbti mus visus, visą mūsų pažan
gųjį judėjimą. Leiskite man iškilmingai pa
sižadėti, kad kiek dar jėgų turiu, kiek dar 
laiko turiu, viską atiduosiu to mūsų judėjimo 
tolimesniam palaikymui ir stiprinimui.

Atsiminkime, draugės ir draugai, kad pa-, 
čias gražiausias mūsų gyvenimo dienas visi 
mes pralėidonie didžiojoje žmonijos kovoje 
prieš priespaudą ir išnaudojimą. Bet kova. 
dar nebaigta. Tatai nė valandėlei neprivalo
me pamiršti. Ant mūsų galvų, ant visos 
žmonijos* kabo baisus viską naikinančio ato
minio karo pavojus. Liaudies priešai nenu
rimsta) » Visokio plauko reakcionieriai ir kibi
ro kurstytojai, kurių, gaila; randasi ir tarp 
Ijetuvių, sušilę darbuojasikad sukurtų pa
saulinį gaisrą. KoVa prieš juos, kova už iš
laikymą taikos, apgynimas ir apsaugojimas 
liąudies jau pasiektų laimėjimų viename 
ketvirtadalyje pasaulio, ant kurio taip išdi
džiai plevėsuoja .socializmo vėliava, štai mū
sų švenčiausia užduotis. Tad ranka rankon 
kartu su visa pažangiąja žmonija pirmyn į 
naują ir šviesų rytojų ! s

Visiems jums nuo manęs ir Ilzės nuošir
džiausi linkėjimai geriausios sveikatos ir lai
mingai’sugrįžti į namus!

Ačiū!

Klaidos atitaisymas
Kovo 5 dienos “Laisvėje” tilpusiame ofi

cialiame Universiteto pranešime įsiskverbė 
nemaloni klaida. Pirmojo paragrafo pas
kutiniame sakinyje įdėtos dvi vienodos ei
lutės, o reikalinga eilutė išmesta, šis saki
nys ištisai skamba:

“Mūsų profesoriai, dėstytojai ir studentai 
didžiuojasi, kad Jūs, žymus pažangiųjų 
Amerikos lietuvių veikėjas ir talentingas 
mokslininkas, tappte senojo Vilniaus univer
siteto kolektyvo nariu.”

Labai atsiprašome už klaidą.
Redakcija

Kino entuziastas
šiandien pas mus užsuko 
Kilnojantis kinas 
Parodyti kolūkiui
“Iš kosmoso vaikino.”
Mechanikui iškėliau
Sunkias dėžes ir stovus, 
Ekraną baltutėlį
Nuleidau prieš žiūrovus.
Jiems parašai nerūpi, 
Režisierių pamiršta, 
Sučiauptom žvelgia lūpom, 
Jiems gniaužias į kumštį pirštai.
Stebiu aš smalsiai ritę, 
Iš kur vyniojas juosta, 
Stengiuosi numatyti, 
Atomazgą paruoštą)
Su tuo veržliu herojum 
Lekiu ir aš raketoj;
Ir manyje, liepsnoja 
Jo siekiai neregėti.
Ak, kaspine, vyniokis, 
Atskleiski tolių stotį!
Į kur nuskries berniokas, 
Smelkiuos! sužinoti.

J. Subatąvičius
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kodėl Kalifornija pralenkė 

New Yorko valstiją
> Kalifornija šiuo metu jau 
turi virš 17,500,000 gyven
tojų. Tai jau daugiau, ne
gu New Yorko valstija. 
Per pereitą dešimtmetį Ka
lifornijoje pakilo gyventojų 
skaičius apie penketu mili
jonų.

N e w y o rkiečiai, praradę 
pirmenybę, žinoma, nepasi
tenkinę. Juk New Yorkas 
skaitosi “Empire State,” 
pirmaujanti ir dominuojan
ti valstija. Bet dabar šios 
valstijos karūna pažeminta. 
Tiesa, monopolistiniu kapi
talu ji tebepirmauja.

Dabar kyla klausimas, ko
dėl Kalifornija taip sparčiai 
auga gyventojais? Šiltesnis 
ir gyventi priel a n k e s n i s 
oras, suprantama, žymiai 
tai padeda. Bet tai dar ne 
viskas. Svarbiausia tai, 
kad Kalifornijoje įvairi pra
monė smarkiai auga, ypač 
ginklų įmonės ir militarinės 
bazės. Los Angeles ir San 
Diego teritorija tuo labiau
siai pasižymi.

Naujų namų statyba šiuo 
metu taipgi pralenkia kitas 
valstijas. Bankinės įstai
gos, susijusios su namų sta
tyba, irgi daro didžiulį biz
nį, depozitoriams mokėda
mos didesnius procentus.

Atrodo, kad Kalifornija 
šiuo metu pergyvena gerbū
vį, kad ten visiems pakan
kamai įvairių darbų, kad 
ten bedarbių nėra. Bet taip 
atrodo tik iš paviršiaus. 
Turčiams., žinoma, gerbūvis, 
bet darbo žmonėms tie pa
tys vargai, kaip1 ir1 kitose 
valstijose. 4E <• •

Amaiininkų vidutinė me
tinė . alga siekia iki $6,000, 
tai kokiais $300 mažiau, 
kaip Clevelande, Chicagoje 
ar Detroite. Paprastų dar
bininkų algosr taipgi žemes
nės. Nedarbas siekia 5.7%, 
tai bus maždaug toks pat 
procentas, ir visoje šalyje.

Žemės ūkio darbininkų 
ekonominė padėtis Kalifor
nijoje buvo ir tebėra labai 
sunki. Jie tebėra neorgani
zuoti ir jų ekonominė padė
tis mažai ką pagerėjo nuo 
didžiosios ekonominės 1930 
metų krizės.

■ Kalifornija, taigi, negali 
girtis didesniu gerbūviu. 
Ekonominė jos padėtis yra 
maždaug tokia pat, kaip ir 
kitose valstijose.

į • 1

Virginijos valstijoje jaunam 
negrui mirtis gręsia

Virginijos mieste Lynch- 
burge vasario' 7 d. buvo tei
siamas 18 metų negras Tho
mas C. Wansley. Jis kalti
namas išprievartavimu bal
tos 59 metų moters, kuri ne
galėjo jo pilnai atpažinti. 
Wansley užsigynė, kad jis 
ką nors su ja būtų turėjęs. 
Nepaisant to, kad teisme 
nebuvo gerų įrodymų, kad 
Wansley būtų tokį aktą atli
kęs, jis buvo rastas kaltu 
ir nuteistas nužudyti.

Tas pats teismas 1962 m. 
rugsėjo 26 d. teisė baltą kri
minalistą, kuris buvo suim
tas prievartaujant 11 metų 
mergaitę. Tai buvo aiškus 
jo kriminalinis prasižengi
mas. Tačiau tas pats teis
mas jam tedavė tik 5 metus 
kalėjimo .

Matote, koks milžiniškas 
skirtumas. Aiškus krimina
listas, išprievartavęs jaunu
tę negraitę, tegavo 5 me
tus kalėjimo, d negras jau
nuolis, kuriam primestas ir 
neįrodytas senyvos moters

išprievartavimas, nuteistas 
numarinti.

Prieš tokį vienpusiškumą 
šiuo metu kyla daug protes
tų. Civilinių" laisvių advo
katas Wm. Kunslėr iš New 
Yorko stojo jį ginti. Įvairių 
religinių organizacijų vardu 
kunigas Virgil A. Wood 
kviečia siųsti protestus Vir
ginijos gubernatoriui Al
bert Harrison, taipgi fede- 
raliniams viršininkams Wa
shingtone.

Virginija yra viena pieti
nių valstijų, kuriose viešpa
tauja panaši baltųjų .šovi
nistų praktikuojama “demo
kratija.”

■ • r

Vėžio liga neturtingiems 
Pavojingesnė

D r. Lester B reslow, Kali
fornijos sveikatos departa
mento gydytojas, aiškina, 
kad neturtingiesiems tenka 
daugiau nukentėti nuo vė
žio ligų. Tai parodo jo pa
ties 20 metų patyrimai.

“Mažų pajamų asmenys,” 
sako dr. Bl’eslow, “paneša 
daug didesnį vėžio ligų ir 
mirtingumo nuošimtį, negu 
su vidutinėmis ar aukštes
nėmis pajamomis žmonės.” 
Tai liudija 110,000 sirgusių 
vėžio ligomis tyrinėjimai.

Gerai apmokamos privati
nės ligoninės suteikia ligo
niams daug daugiau pagal
bos, kaip pigiai apmokamos 
ir be mokesčio ligoninės.

Pavyzdžiui jis paduoda 
moters gimdos kaklelio vėžį, 
nuo kurio po operacijos tur
tingesniųjų 62 procentai pil
nai susveiksta, o neturtin
gųjų moterų pilnai pa
sveiksta tik 39 pyocęntai.

Vėžio* ligų špėcialistab nu
rodo, kad ankstyvame sto
vyje suradus vėžį galima 
daug gyvybių išgelbėti .Tuo 
nurodymu turtin g e s n i e j i 
daugiau pasinaudoja, o ne
turtingieji daugiausia nie
kaip nepasiruošia egzami
nam j ai, iki vėžys smarkiai 
išsiplečia. Tada, supranta
ma, jau nebėra vilties ser
gančio gyvastį išgelbėti. 1,- 
200,000 sirgusių vėžiu ame
rikiečių pilnai išgydyti. 700,- 
0Q0 irgi eina į pilno išgydy
mo stadiją.

Neturtingiesiems, kaip 
matome, visur ir visuomet 
tenka daugiau nukentėti.

Daktaro patarimui 
valdžia nepritaria

Fred H. Daniels, Worces
ter, Mass., gyventojas, bu
vo susirgęs iš atominio ka
ro baimės. Daktaras jam 
patarčJpasistatyti slėptuvę, 
kuri galėsianti jį apsaugoti, 
jei ištiktų atominis karas. 
Taipgi daktaras patarė slė- 
tuvės ekspensus išimti iš 
federalinių taksų, kaip me
dicinines išlaidas.

Daniels pasistatė slėptu
vę ir $9,355 paskaitė kaip 
medicininius išmokėjimus, 
išimdamas iš federal in e i 
valdžiai mokamų taksų. Bet 
valdžia su tuo nesutiko. Ji 
visai nesiskaito su jo dak
taro patarimu. Reikalauja 
tą sumą sumokėti.

Visas dalykas perduotas 
federaliniam teismui, kuria
me vargiai Daniels galės ką 
nors laimėti.

KOMUNIST. DEPUTATŲ 
PROTESTAS

/

... New Delhi. — Penkiolika 
komunistų deputatų, pro
testuodami, apleido parla
mento posėdį. Jie protesta
vo prieš areštavimą šimtų 
komunistų ir laikymą kalė
jimuose.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas RedaktoriąiU* 

v VZ'lJtuNuo 1962 m. gruodžio 
mėn. Kauno Viešoji biblio
teka pradėjo nem o k a m a i 
gauti laikraštį •>‘<iaisvė” 
Kauno Viešosios bibliotekos 
skaitytojų vardu mės nuo
širdžiai dėkojame-vūž ĮVI6- 
maus laikraščio siuntinėji
mą.

Musų skaitytojai nuolat 
skaito “Laisvę” ir jame su
randa daug įdomių žinių 
apie Amerikos lietuvių gy
venimą. Todėl Jus prašome 
ir ateityje mums siuntinėti 
“Laisvę.”

Mūšų skaitytojai pagei
dauja skaityti ir kitus Ame- 
'rikos pažangiųjų lietuvių 
laikrašičus ir žurnalus, bet 
mes tik “Laisvę” gauname.

anokyklinių ir kt.), organi- 
»zUVcfetma seminarus, apmo
kymus, išvykdama į vietas, 
rengdama metodinius raš
tus ir kt. Vienerių metų 
bobliotekininkų apmokymų 
kursuose Viešoji biblioteka 
jau i p a r u o š ė 150 bibliote
kininkų, kurie sėkmingai 
dirba valstybinėse ir profe
sinėse bibliotekose. t ~

Šiuo metu Kauno Viešo
joje bibliotekoje, be admi
nistracinio personalo, dirba 
46 bibliotekiniai darbuotų- 
jai. Didžioji bibliotekininkų 
dauguma yra baigę aukštą; 
sias mokyklas ar jose stįiiy 
dijuoja neakivaizdiniu bū t 
du. Tai tokios trumpos-žJt 
nios apie mūsų biblioteką....

Baigdami dar kartą Jums
Kauno Viešoji bibbliote

ka dabar pergyvena ypatin
gas dienas. Mat, ji buvo 
įsteigta 1950 m. spalio 1 d. 
kaip Kauno srities centrinė 
biblioteka ir buvo pavadin
ta Kauno Srities biblioteka. 
1953 m. perorganizavus sri
tis, bibliotekai buvo suteik
tas kitas pavadi n i m a s — 
Kauno Viešoji biblioteka. 
Mūsų biblioteka ligi šiol dir
bo vienuose rūmuose su LT
SR Valst. respublikine bibli
oteka. Pastarajai pastačius 
didingus rūmus Vilniuje, 
Valstybinė respūblikinė bib
lioteka išsikelia į Vilnių, ir 
Kauno Viešoji biblioteka 
bus didžiausia Kauno bibli
oteka, aptarnaujanti visų 
kategorijų skaitytojus.

Mįūšų bibliotekos knygų 
fondas auga nepaprastais 
tempais. Dabar kasmet gau
name ; vidutiniškai j po 100 
tūksfančių knygų. 1963 m. 
sausio 1 d. knygų fonde bu
vo 505 tūkstančiai vienetų 
(palyginimui •• verta , prisi
minti, kad buržuazinės Lie
tuvos centrinė biblioteka tu
rėjo mažiau kaip 100 tūks
tančių knygų) . Gamybi
niais - techniniais klausi
mais turime apie 200 tūks
tančių knygų.

Nuo 1957 m. gauname vi
sasąjunginį privalomąjį ap
mokamą spaudinių egzemp
liorių rusų kalba, o nuo 
1962 m. pradėjome gauti 
respublikinį privalomąjį ne
mokamą spaudinių egzemp
liorių. Kasmet vis daugiau 
knygų perkame iš užsienio 
šalių, taip pat prenumeruo
jame šimtus žurnalų ir laik
raščių.

Kauno Viešojoje bibliote
koje skaitytojai aptarnauja
mi specializuotose mokslinė
se skaityklose (socialinių, 
technikos, žemės ūkio, me
dicinos, vaizduojamojo me
no, muzikos ir kitų moks
lų). Skaitytojai su viduri
niu išsilavinimu aptarnąu- 
jami bendrojoje bibliote
koje. Be to, veikia pen
ki abone m e n t a i: bendra
sis, tarpbibliotekinis, neaki
vaizdinis, person alinis ir 
muzikinės literatūros. Skai
tyklose ir abonementuose 
yra gausūs pagalbiniai fon
dai, kurie yra laisvai priei
nami bibliotekos skaityto
jams. Didžiausią dėmesį 
Viešoji biblioteka kreipia į 
skaitytojus, ieškančius 
mokslinės knygos. Tam 
tikslui yra parengtas dide
lis bibliografinis aparatas 
(katalogai, karto t e k o s ir 
kt.), taip pat budi konsul
tantai.

Kauno Viešoji biblioteka 
kartu yra ir metodinis cent
ras. Bibliotekos darbuoto
jai teikia organizacinę-teo- 
rinę pagalbą Kauno zonos 
11000 bibliotekų (masinių,

dėkojame už siu n č i a m u s 
spaudinius ir laukiame iŠ 
Jūsų malonaus laiško. C f

Su pagarba .
K. Povilaitis

Kauno Viešosios bibliotekos 
Direktorius ”,

Kaunas, 1963 m. kovo 28 d.

Pastabos
Aciu geram prietehui u# 

vertingas knygas; neina? 
žai jų perskaičiau. Knygelė 
“33 atsakymai i 33 klausi; 
mus” įdomi. Moksleiviai iŠ 
įvairių Sovietų Sąjungos 
sričių nęri. žinoti įvairias 
atradimus, pasiekimus 
moksle. Parašė G J. Dobro- 
vickis ir V. Orlovas, išleido 
Valstybinė grožinės literą; 
tūroą lęidykla Vilniuje. Atį 
sakymai į klausimus įdo; 
mūs, pamokanti. . ,

.... . • 9 1
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Knygelę “Luna parkąąf 
išleido ta pati’ leidyklą VUr 
rūuje., Vertimas A. Gudai
čio. Laiškai nėra beverčių#.

Brošiūraitė — “jų dję 
vas” parašyta S. Laurinąįj- 
čio ir S. Bistricko. Surink
ti faktai apie spekuliaciją 
bažnyčią statant Klaipėdoj- 
je. Kunigų teismas, liudy
to jų liudymai, nusikaltėlių 
paveikslai. Jų prisipažini
mas nėra senas įvykis’.Jy 
mūsų spaudoje buvo plačiai 
aprašytas. Ši brošiūraitė 
verta plataus paskleidijįp 
tikinčiųjų tarpe.

'5 ■* <*

Miami lietuvių Sociąlįp 
klubo atidarymas, kores
pondentų pranešimu, būyo 
sėkmingas. Klubas turi ge
rų rėmėju. Vienas aukojo 
net $10,000, kitas taif) ji 
daug, paskirdamas Šerus 
mūsų organizacijų centram 
bei klubui.

■' • • 11 » j

Reikia tarti padėką Ro
jui Mizarai už parašymą 
anie Lattimero skerdynes. 
Tai istorinis dokumentai»>. 
, Kunigas A. Milukas buvo 
vienas iš tu kunigų, kuris 
užtarė ateivius darbinin
kus. 

----------
Draugės ZenkevičieneS 

pasakyta Kovo Aštuntosios 
proga kalba, kuri tilpo 
“Laisvėje”, idomi. Ji .nu
šviečia moterų gvvenimą 
Tarvbu Lietuvoje. Nei vie
nas buvęs turistas Lietuvo
je nėra tain parašęs anie 
Tarybų Lietuvos moteris. <

Pirmutinėje šių mėtį 
“šviesos” laidoje telpa įdo
mus A. Bimbos aprašymai 
-—Kruvinoji istorija jų pa
čių lūpomis. ' \ j

Pilietis

Kambera. — JAV įsteigė . 
naują karo bazę vakarinėje 
Australijos dalyje.

3 p.-Laisve (Liberty)—Antr^ balandžio (April) 9,1963



Justas Paleckis

Gyvenimas prasideda iš naujo (Daina)

Saulėtą pavasario dieną vaikščiojau 
po Vilnių. Liepos vos pradėjo skleisti 
švelnučius lapelius. Lyg nebūta dą& ne
seniai siautusių žiemos speigų, ir dar 
tokių smarkių, kad jie priminė tolimą 
šiaurę. Ir liepos, dar neseniai sustyra
mos ir nuogos, dabar sužaliavo1 kaip džiū
gaujančio pavasario žibintai tarp sosti
nės akmenų. Ir kaip daug tų liepų Vil
niuje! Pionieriško amžiaus laibutės lie
pelės vešliai sužaliuoja Komjaunimo gat
vėje, o gretimose gatvėse stambokos ža
lios gražuolės, dešimtmečiais augusios 
miške, dabar pasidarė miestietės.

Stebiesi Vilniaus staigiomis permaino
mis. Kur neseniai dar šiurpūs, apdegę 
ir pajuodavę karo griuvėsiai riogsojo, 
jau vėl stovi gražūs namai arba tįsi žali 
skverų kilimai. Bet po lygiu asfalto 
sluoksniu slypi žiurbi, kraujo prigėrusi 
žemė. O kiekvieno besidžiaugiančio pa
vasariu praeivio šypsena dengia mūsų 
sunkiam amžiui būdingą sielvartų ir su
krėtimų pilną istoriją.

Galvodamas apie pavasarį, apie seno
jo Vilniaus naująjį gyvenimą, priėjau 
aikštę, kurią senu papratimu vadiname 
Katedros aikšte. Man rodos, tai bene 
bus gražiausioji Lietuvoje aikšte. Iš vie
nos pusės didingi rūmai su galingų ko
lonų eile, toliau žalsvėjančių medžių rė
mas, už kurių matyti puošnūs namai. 
O čia dar neužmirštamas ir vis jaudinąs 
vaizdas į Gedimino kalną, į senąjį raudo
nąjį pilies bokštą su plevėsuojančia vir
šum jo Tarybų Lietuvos vėliava. Atro
do, tai ne aikštė, bet milžiniška Vilniaus 
iškilmių salė.

Kaip smagi toji aikštė per dideles liau
dies šventes, kada ji visa vakarais ugni
mis nušvitusi, gyva, judanti, šokanti, mu
zikos garsų priplūdusi, lyg džiūgaujanti 
Vilniaus siela. Smagu ir šiokią gražią 
dieną pasivaikščioti šioje aikštėje, kurią 
užvaldo vaikai.
, Šį kartą mane apėmė visa audra 
jausmų, pamačius laimingai besišypsan
čią motiną, pasilenkusią pi*ie vežimėlio, 
kuriame gulėjo mažylis rubuųiukas. Gra
ži juodplaukė mergytė netoliese šokinė
jo per virvutę.

Daug yra laimingų motinų .
Tačiau ši motina buvo ypatinga. Jos 

šypsena, jos motiniškas džiaugsams man 
atrodė laimės įkūnijimas. Tai suprasti 
galima tiktai žinant jos istoriją.

Rožę Glikbergienę aš sutikau 1944 me
tų liepos mėnesį, netrukus po Vilniaus 
išvadavimo.

Šiurpus ir slegiantis buvo Vilniaus 
griuvėsių vaizdas, nyku ir tuščia buvo 
miesto gatvėse, oras dvelkė lavonų kva
pu . Visą miesto gyvumą sudarė kariai, 
o civilių gyventojų buvo visai maža ma
tyti. Naktimis skraidė vokiečių lėktu
vai, poškėjo zenitinės patrankos, dažnai 
žemę drebino iš lėktuvų mėtomų bombų 
sprogimai

.Tomis dienomis dažnai vaikščiojau po 
rųiestą. Ant daugelio namų sienų užra
šai skelbė: “Išminuota,” “Patikrinta nuo 
irimų.” O ką gali žinoti kaip su namais, 
ant kurių jokių užrašų nebuvo? Ir kiek- 
vfenas būtinai primena, kad išvaduotuo
se miestuose minos sproginėdavo praėjus 
kelioms dienoms, net savaitėms po hit
lerininkų išvijimo. ,

Džiugu buvo sutikti tada Vilniuje pa
žįstamus žmones, pergyvenusius okupa
ciją, bet tokių buvo maža. Tekdavo už
kalbinti nepažįstamus . Taip susipažinau 
ir su Rože Glikbergiene.

Pasirodė, kad ji buvo viena iš nedau- 
, gelio likusių gyvų Kauno geto moterų.

Jos vyrą nužudė dėl duonos. Tai buvo 
labai šiurpiai ir labai paprastai. Geros 
širdies žmogus ties geto vartais norėjo 
jam paduoti duonos kepaliuką. Glikber- 
gas ištiesė ranką, o sargybinis čia pat, 
be jokių kalbų jį nušovė. Pačiai Glik- 
bergienei po kelių dienų pasisekė pabėg
ti, Ji iššoko iš traukinio, kuriuo kartu 
su kitais pasmerktaisiais buvo gabenama 
į mirties stovyklą Vokietijoje. Ji pirma 
slapstėsi pas kaimiečius, nuoširdžiai su
sirūpinusius jos likimu. Paskui jai pa
sisekė susirišti su tarybinių partizanų 
būriu, veikusiu Trakų apylinkėse. Par
tizanų būryje ne kartą jai teko atlikti 
įvairius pavojingus uždavinius, žodžiu, 

- ji pergyveno daug.
• Grįžęs į Lietuvą girdėjau daug pasa

kojimų apie šiurpias tragedijas — apie 
sušaudymus, kankinimus, badą. Tokie 
Jaimingo išsigelbėjimo atvejai buvo reti. 
Džiugu *buvoMŠgiretš;Hcad- nemaža- Lie

tuvos valstiečių, darbininkų ir inteligen
tų parodė didelį pasiaukojimo pavyzdį, 
nepabijojo rizikuoti savo gyvybe, gelbė
dami mirtin pasmerktus žmones iš hit
lerininkų budelių nagų. Tų žmogiško 
kilnumo ir pasiaukojimo pavyzdžių fone 
ypač šlykštūs ir baisūs atrodė hitleri
ninkų ir jų sėbrų lietuviškų išdavikų— 
ostlenderių niekšiški darbai.

Apie patį šiurpiausią savo pergyveni
mą Rožė Glikbergiene tada nieko neuž
siminė. Ji tik pasakė neseniai kartu su 
partizanais sutikusi Tarybinės Armijos 
dalinius. O dabar ji^Vilniuje tikisi gau
sianti darbą kurioj nors įstaigoj ar įmo
nėj.

—Ir vis dėlto tamsta, galima sakyti, 
laiminga. Tibras “laimės kalnas,” kaip 
skam ) i i uis-.os a varde. Po tiek per- 
gyVeniu... ir . .• ; ,pi išlikai gyva iš dau
gelio tūkstančiu. Ir gyvensi, ir būsi lai
minga,—taria 11 aš atsisveikindamas, 
/ik tuoj teko pasigailėti tai pasakius.

—“Laimės kalnas,” tamsta sakai... 
Kokia baisi ironija... Verčiau man bū
tų buvę šimtą kartų mirti, negu...

Ji nebaigė. Didelės jos akys, staiga 
sublizgėjusios ašaromis, be žodžių kal
bėjo apie begalinį skausmą, lūpos ner
vingai drebėjo.

— Dovanokit... — ištariau, pajutęs 
pats šiurpulį, nes, matyt, paliečiau kaž
ką skaudaus, neužgyjančio.

Paskui dažnai sutikdavau Rožę Glik
bergienę. Ji dirbo statybos treste, ku
riame turėjau reikalų. Bet jau pasikal
bėjime su ja bijojau paliesti skaudžius 
atsiminimus iš okupacijos laikų.

Tačiau vėliau iš jos bendradarbių su
žinojau apie Rožės tragediją, apie jos so
pulį, kurio, rodos, jokie metai negalės 
numaldyti.

Taip, skaudu ir sunku sužadinti atmin
tyje šlykščius fašistų nusikaltimus ir 
niekšybes. O vis dėlto reikia prisiminti.

Žodis “akcija” visada mano sąmonėje 
buvo susijęs su kažkuo tamsiu, piktada
rišku, su nusikaltimu, išnaudojimu. “Ak
cijos” — vertybių popieriai, kuriais spe
kuliuoja bankininkai, biznieriai, fabri
kantai ir kiti turtuoliai-kapitalistai. Su 
akcijomis susijęs kapitalistinių ryklių 
viešpatavimas . Akcijų pasaulio tarpusa
vio kova sukėlė kapitalistinio laikotarpio 
karus. /‘Akcijos” žodžiu buvo pažymi
mas juodžiausių reakcininkų - klerikalų 
veikimas, vadinamoji “katalikų akcija.”

O dabar išgirdom apie naują “akci
jos” sąvoką. Išgirdom apie “ligonių ak
ciją,” “inteligentų akciją,” “senelių ak
ciją,” “vaikų akciją,” visuotinę akciją.” 
Kruvina ir siaubinga buvo tuo ikilmingu 
“akcijos” vardu pavadintų veiksmų es
mė.

Kiek dūsavę ir kiek ašarų jTa išlieję 
pamaldūs žmonės, girdėdami legendą 
apie vaikų žudiką karalių Erodą. Pri
simenu, kaip graudenosi mano tėvas, kai, 
dar vaikas būdamas, skaitydavau jam 
tą pasakojimą iš senos knygos. Kara
liaus Erodo vardas tapo sinonimu bai
siausio nusikaltėlio, nes jo įsakymu buvo 
išžudyti tik vieno Judėjos kaimelio ir jo 
apylinkes vaikai. Kaip jaudinasi žmo
nės, skaitydami apie dviejų vaikų—Kat
riutės ir Petriuko—liūdną likimą iš Laz
dynų Pelėdos pasakojimo “Motulė pa
viliojo.” O čia tūkstančiai, šimtai tūks
tančių, milijonai aukų. Kam galėjo už
tekti ašarų apraudoti visiems žuvusiems, 
visiems, kurių jauną gyvenimą pakirto 
hitlerinių budelių rankos!

Kas gali būti šiurpesnio už Kaišiado
rių gyventojų pasakojimą. Kaišiadorių 
stotyje sustojo traukinys su vežamais iš 
Kalinino srities rusų valstiečiais. Iš jo 
iššoko girti “civilinių belaisvių” palydo
vai esesininkai, laikydami už kojų ma
žyčius kūdikius. Priėję prie stovėjusių 
ties stotimi moterų ir vyrų būrio, tie 
fašistiniai niekšai rėkavo:

—Pirkite juos greičiau, o kitaip mesi
me tuos šuniukus į šulinį!

Šulinys buvo čia pat, ir niekas neabe
jojo, kad žmogėdriškos Hitlerio biblijos 
sekėjai savo grasinimus gali įvykdyti. 
Tad žmonės iš paskutiniųjų gelbėjo vai
kus, sumokėdami už juos po 6-7 markes. 
Išgamos juokaudami nuėjo į bufetą pi
nigų pragerti. , . >. ■

Ne, nereikia įžeidinėti nei vilkų, nei 
šakalų, nei hienų, lyginant juos su fašis
tiniais niekšais. Nėra tokio žvėries, ku
ris jienąs prilygtų. Nėra tokios žvėrių 
veislės!

.<(Bus daugiau)

Suaudrintose mariose, 
TarMniokščianęįų, bąngų, 
Be d Ugnės gū d ž.i os. ,.

2 Tamsu. Niūku' Baugu. . u ()
Bet štai grėsmingą debesį, ’ 
Gauruotą, juodą debesį 
Išgainiojo pietys.
žuvėdros klykia, stebisi, 
Kad numirė naktis. 'j-
Vėl tykiai ošia Baltija, 
Vėl saulė danguje.
Taip giedroje ir šaltyje
Ir ryto migloje
Banguoja mano Baltija,
žiloji mano Baltija,
Beribė lyg svaja
Ir lyg žmogaus gyvenimas 
Kas mirksnį vis nauja!

Aleksys Churginas

1863 metų sukilėlių vadas 
Zigmantas Sierakauskas
1863 m. kovo 25 d. Lie

tuvoje prasidėjo valstiečių 
sukilimas, nukreiptas prieš 
dvarininkus ir caro patval
dystę. Jungtinėms sukilėlių 
jėgoms vadovavo revoliuci
nis demokratas 'Zigmas Sie
rakauskas.

Glaudžiai susijęs su Rusi
jos išsivadavimo judėjimu, 
Černyševskio ir Gerceno bi
čiulis Zigmas Sierakauskas 
savo veikla padėjo suvienyti 
Lietuvos revoliucines jėgas. 
Metais anksčiau prieš 1863- 
ųjų metų sukilimą Siera
kauskas ne kartą lankėsi 
Lietuvoje. Jis buvo Vilniu
je, Kaune, Kėdainiuose, kur 
susitiko su ^evoliucinio ju
dėjimo Lietuvoje ’atstovais.

Milžiniška, buvo Sierą-, 
kausko ir jo Peterbur
go bičiulių —.revoliuci
onierių — įtaka revoliu
ciniam judėjimui Lietu
voje, kuriam Vadovavo 
K. Kalinauskas. 1863 metų 
kovo mėnesį Z. Sierakaus
kas, paskirtas visų sukilėlių 
būrių Lietuvęje vadu, at
vyksta į Vilnių. Tuo metu 
Lietuvoje sukilėlių būriai 
jau buvo atlaikę pirmuosius 
susirėmimus su caro kariuo
mene. O dauglį metų dirbęs 
agitacinį darbą Lietuvos 
valstiečių tarpe Antanas 
Mackevičius buvo suorgani
zavęs gausų sukilėlių būrį 
Kauno gubernijoje.

Didžiulė atsakomybė
■o Vilniuje Sierakauskas dir
ba nuo aušros ligi aušros. 
Jam tenka susitikti su dau
gybe žmonių, išsprjiti dau
gelį sukilėliams išdilusių 
sunkumų. Jis siekia nenu
krypstamai įgyvendinti su
kilimo planą: remdamasis 
Lietuvoj valstiečių masėmis, 
Sierakauskas ketino sukon
centruoti sukilėlių pajėgas 
Panevėžio apskrities miš
kuose, o iš ten patraukti į 
Latviją ir Baltarusiją, pa
kelti i*į kovą vietinius vals
tiečius ir bendromis jėgo
mis tęsti kovą prieš neap
kenčiamą caro patvaldystę.

Prieš išvykdamas į miš
kus, Sierakauskas kelioms 
dienoms sustojo Kaune, kur 
susitiko su apylinkių sukilė
lių būrių vadu B. Dluskiu. 
Jis informavo Sierakauską 
apie būrių padėtį Kauno gu
bernijoje. Ę Kauno Siera
kauskas nuvyko į sukilimo 
rajoną.

Sukilėliams Sierakauskas 
buvo žinomas Dolengos var
du. Buvęs Maskvos univer
siteto studentas Koiyška pir
masis atvedė savo būrį Sie
rakausko žinion. Netrukus 
atvyko Mackevičiaus, , Kuš- 
leikos ir kitų būriai. Siera
kausko atvykimas, jo entU- 
ziažmas ir organizacinis ta
lentas iš kavtO'' įlieja ugnies

į sukilėlių judėjimą Kauno 
gubernijoje.

Pirmas laimėjimas
Pirmą kartą sukilėliai su

sidūrė su cariniais baudė
jais netoli Gineičių kaimo. 
Carinės armijos pėstininkų 
kuopa ir kavalerijos būrys 
pateko į Sierakausko suma
niai įrengtus spąstus. Už 
medžių ir krūmų iš abiejų 
kelio pusių pasislėpę sukilė
liai taikliai šaudė į priešą. 
Kai baudėjai atsišaudydami 
pradėjo trauktis* Sierakaus
kas ir Macke vičius įsakė 
pulti ginkluotiems dalgiais 
valstiečiams. Caro kariuo
menės būrys buvo visiškai 
sutriuškintas,'. Baudėjai ne
teko 4p. žmonių užmuštais, 
turėjo daug sužeistųjų? Vi
sa gurguolė' atiteko sukilė
liams. , ..
, Gandai apie sukilėlių per
galę greitai pasklido po visą 
Lietuvą. Kauno gubernijos 
valstiečiai pradėjo dar ak
tyviau jungtis prie sukilė
lių- \ '

Atrėmęs dar kartą caro 
būrio puolimą prie Karsa
kiškio, Sierakauskas pradė
jo organizuoti savo ginkluo
tuosius būrius Andrioniškio 
girioje.

Neapsiribodami kariniu ir 
fiziniu sukilėlių paruošimu, 
Sierakauskas, Mackevičius 
ir Koiyška skiepijo jiems 
revoliucinius - demokrati
nius principus, siekė pakel
ti jų kbvinę dvasią. Knebės 
stovykla tapo tikru sukili
mo ir revoliucinių - demo
kratinių idėjų skleidimo 
centru. Į sukilėlių stovyklą 
iš visur plaukė valstiečiai, 
papildydami būrių eiles. Sto
vykloje susibūrę sukilėliai 
buvo suskirstyti batalionais. 
Sukilėlių pajėgos pasiekė 2,- 
500 žmonių.

žygis link Biržų .
Reorganizavęs sukilėlių 

būrius Sierakauskas patrau
kė Biržų link. Centrinei su
kilėlių kolonai vadovavo 
Siera kaUskas. Sparnuose 
buvo Kolyškos ir Mackevi
čiaus būriai.

Tris dienas trukęs sukilė
lių būrių žygis į Biržus vir
to triumfalinėmis eitynėmis. 
Vietiniai gyventojai išeida
vo pasitikti sukilėlių, svei
kindavo juos ir aprūpinda
vo viskuo, kas buvo reika
linga. Pakeliui prie sukilė
lių prisijungdavo vis nauji 
valstiečiai. V ėliau Siera
kauskas tardymo komisijos 
nariams pasakė: “Per dvi 
savaites aš sudariau 2 tūks
tančius kariuomenės, o per 
du mėnesius, būčiau sudaręs 
10 tūkstančių lietuviškos 
kariuomenės.”

Sužinoję , apie Sierakaus
ko žygiavimą, Kuršo dvari
ninkai pradėjo■* skubiai or-

ganizuoti specialius gink
luotus būrius kovai su suki
lėliais. Sukilėlių persekioti 
buvo paskirtas gerai gink
luotas ir apmokytas genero
lo Ganeckio būrys. Balan
džio mėnesio pabaigoje ne
toli Medeikių kaimo Kolyš
kos būrį puolė caro kariuo
menė. Kolyškai padėti pa-

Sunkiai sužeistą Sierą* 
kauską ištempė iš lovos iF 
nuvežė karti. Budelis pra
dėjo rišti jam rankas ir no
rėjo jam užvilkti mirtininko 
marškinius. Jis šiurkščiai
lietė rankomis dar neužgi
jusias žaizdas. Nuo baisaus 
skausmo Sierakauskas pra
dėjo daužytis, norėdamas

skubėjo Zigmantas Siera
kauskas su pagrindinėmis 
sukilėlių pajėgomis. Paty
ręs didelių nuostolių, caro 
kariuomenės būrys skubiai 
atsitraukė. Sekančią dieną 
prie Gudiškių kaimo sukilė
lių būriai susidūrė su pa
grindinėmis generolo Ga
neckio pajėgomis. Mūšis 
truko keletą valandų. Tik 
naktį Sierakausko būriui 
pavyko atsiplėšti nuo caro 
caro kariuomenės, bet neil
gam.

Baisus mūšis
Vėl įsiliepsnojęs mūšis bu

vo labai įnirtingas. Viena
me sparne sukilėliai neat
laikė caro kariuomenės 
spaudimo ir pradėjo trauk
tis. Norėdamas padrąsinti 
sukilėlius ir atstatyti tvar
ką, Sierakauskas nujojo į tą 
sparną. Čia jis buvo sun
kiai sužeistas. Bendražygiai 
išnešė jį iš kautynių lauko. 
Sužeidus Sierakauską, suki
lėliai, patyrę didelių nuosto
lių, sugebėjo vis dėlto pra
laužti caro kariuomenės žie
dą ir išeiti iš apsupimo. Sie
rakauskas su keliais sukilė
liais buvo palikti Skrėbiškės 
vienkiemyje. Sekančią die
ną Lietuvos sukilėlių vadą 
paėmė nelaisvėh caro bū
rys: jį išdavė vietinė dvari
ninkė???/ T1 I?

Pirmutinėmis J863 metų 
gegužės : dienomis, sunkiai 
sužeistas, Sierakauskas su 
didele sargyba , buvo atga
bentas į Vilnių ir paguldy
tas į ligoninę.

Nelaukdami kol Siera
kauskas pasitaisys po su
žeidimo, caro tardytojai pra
dėjo jį tardyti ligoninėje. 
Sierakauskas laikėsi drą
siai, nepalenkiamai. Štai ką 
rašė savo dienoraštyje vie
nas Vilniaus tardymo komi
sijos narių:

Priešas apie kovotoją
“Birželio dvyliktąją ket

virtą valandą komisijos pir
mininkas pakvietė mane 
kartu su savimi ir nariu 
generolu majoru Aleksejevu 
vykti tardyti Zigmanto Sie
rakausko. Mes trise nuva
žiavome lengvu vežimu į 
šventojo Jokūbo karinės li
goninės skyrių. Išbuvę pas 
Sierakauską ligi šeštos va
landos, nieko negalėjome iš 
jo pešti, išskyrus jo moks
linius ginčus; tačiau buvo 
labai įdomu girdėti ir ma
tyti jo tą energiją, su kokia 
jis siekė, kad jį teistų vie
šai. Buvo įdomu žiūrėti, 
kaip jis kalbėjo, žinodamas, 
kad mirtis arti, žindamas 
pats, kad jo nusikaltimas 
bus neišvengiamai nubaus
tas mirties bausme...” i

Mieste pradėjo sklisti gan
dai apie sunkią Sierakausko 
būklę. Tai privertė vieti
nius valdžios organus sku
biai susidoroti su sukilimo 
Lietuvoje vadu.

Paskutinės kovotojo 
valandos

Vilniaus generalguberna
torius Muravjovas skubino 
pirmą tardytojus, paskui 
teismą. Po to, kai karo lau
ko teismas nuteisė Siera
kauską sušaudyti, jis pasku
bėjo pakeisti sušaudymą pa
korimu ir nusiramino tik 
tada, kai karo lauko teismo 
nuosprendis buvo įvykdytas.

ištrūkti iš budelio rankų. 
Budelis ir jo padėjėjai įnir
šę puolė nuteistąjį, pargrio
vė ant žemės, jėga surišo 
rankas ir nutempė prie kar
tuvių.

Vienas liudininkų taip ap- 
rašė Sierakausko bausmės r 
įvykdymą:

“Skaitant jam nuosprendį 
bausmės vietoje, viską, kas 
buvo jo naudai, Sierakaus
kas patvirtindavo žodžiu 
‘taip/ bet visa tai, kas jį 
kaltino, jis atmesdavo žo
džiais ‘netiesa, protestuoju.’ 
Pagaliau, kai buvo baigta 
skaityti, jis kreipėsi į žmo
nes žodžiais: ‘..protestuoju 
viso pasaulio ir Europos 
‘akivaizdoje,’ toliau suprasti 
tai, ką jis kalbėjo, mušant 
būgnus ir pučiant ragus, bu
vo neįmanoma...”

Taip caro valdžios orga
nai 1863 metų birželio 27 
dieną Vilniuje, Lukiškių 
aikštėje, susidorojo su vals
tiečių sukilimo Lietuvoje 
vadu.

Didžiausioje pagarboje
Ano meto pažangieji žmo

nės aukštai vertino Z. Sie
rakausko veiklą. Garsus 
italų revoliucionierius Ga
ribaldis savo laiške Siera
kauskui, parašytame Sierai 
kausko bausmės dieną, ra
šė:' ” ' "• - ’/■

“Gerbiamas drąuge! Per 
tris savaitės' tu sugebėjai 
sukelti visos Europos nuo-? 
^tabą, su ypatinga drąsa va
dovaudamas Kauno vaivadi
jos sukilimui... Siela ir Šir
dimi seku visus jūsų atgi
mimo laimėjimus. Taigi, 
drąsiausie j i mano! Jūsų 
tvirtumas, jūsų entuziaz
mas ir jūsų drąsa bus mums 
pamoka, kaip reikia kovoti 
su despotizmu.”

Su pagarba apie jį 1863 
metų rugpiūčio 1 dieną rašė 
Gercenas savo straipsnyje 
“Zigmantas Sierakauskas,” 
išspausdintame “Kolokole.”

Lietuvos darbo žmonės gi
liai širdyje saugo įžymaus 
revoliucionieriaus atmini
mą. ;

J. Krylovas 
V. Savickis

Lietuvos TSR Centrinio valstybinio 
Istorinio archyvo bendradarbiai

MUSĖS PLATINA 
AZIJOS INFLUENZĄ
Washingtonas. — Eile 

daktarų iš National Insti
tute of Health, esamo Be
thesda, Md., tvirtina, kad 
Azijos influenzą platina 
musės ir tam tikri kitokie 
vabalai. Daktarai sako, kad 
paskui jau ja usikrečia žirni
nės vieni nuo kitų.

4 p.r-Laisvė (Liberty)— Antr., balandžio (April) 9,lį)63
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’įietiivių Namo Bendroves 
Šerininky suvažiavimas 

balandžio 27-tą
Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės— 

Lithuanian Building Corporation — šėrininkų suvažiavi
mas įvyks šeštadienį, balandžio (April) 27, 1963, savame 
name, 102-04 Liberty Avenue (įėjimas iš 102 St.), Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. popiet.

Labai svarbu šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės dalyvauti, gali įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes būtinai reikalinga atstovauti virš 50 pro
centų parduotų Šerų.

Jeigu jūs negalėsite šiame suvažiavime dalyvauti, 
t^i būtinai išpildykite laiške jums prisiųstą Proxy. Jūs 
galite įgalioti, ką tik norite.
• Laiškai išsiuntinėti visiems šėrininkams, kuriu ad-* ► 

resus Bendrovė turi. O tie šėrininkai, kurie negausite 
pakvietimų suvažiavime dalyvauti, tai tuojau prisiųskite 
savo adresus, tada bus pasiųsti jums pakvietimai.

Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare 
visi suvažiavimo dalyviai bus pavaišinti.

Proxy įgaliojimus siųsdami adresuokite sekamai: 
Lithuanian Bldg. Corp., Inc., 102-04 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

Lietuvių Namo B-ves Direktoriai

M. Gorkio kūriniai 
lietuvių kalba

Maksimas Gorkis! Su ko
kia pagarba šio dviejų re
voliucijų dainiaus vardą ta
ria milijonai žmonių visa
me pasaulyje. Iš jo kūrinių 
mokėsi ištisos revoliucionie
rių kartos, tame tarpe ge
riausi lietuvių tautos sūnūs 
ir dukros. Savo mokytoju 
jį laikė P. Cvirka ir dabar 
laiko daugelis tarybinių lie
tuvių rašytojų, jo literatū
rinė įtaka aiškiai jaučiama 
J.^Biliūno, T. Vaižganto kū
ryboje.

Neatsitiktinai pirmasis M. 
Gorkio kūrinys, išverstas į 
lietuvių kalbą ir pasirodęs 
“Vienybėje lietuvninkų” 
1902 metais, praėjus dešim
čiai metų po rašytojo de
biuto lite r a t ū r o j e , buvo 
“Daina apie audros šauklį.” 
Revoliucijos audrošaukio si
nonimu tapo Lietuvoje ir 
pats Maksimo Gorkio var
das. Šis kūrinys susilaukė 
keleto vertimų. 1913 metais 
jį išvertė Balys Sruoga, o 
paskutinis, plačiausiai žino
mas vertimas, priklauso lie
tuvių tautos lakštingalos 
Salomėjos Nėries plunksnai. 
Atliktas niūriais fašistinės 
okupacijos metais, jis dar 
kartą nuskambėjo kaip aist
ringas pergalės šauksmas. 
Šešių vertimų susilaukė ir 
“Daina apie sakalą,” pirmą 
kaįtą lietuviškai pasirodžiu
si 1903 metais. Šio kūrinio 
vS'tėjų tarpe — Kazio Bin
kio, Salomėjos Nėries var
dai.

1907 metais “žarijoje” pa
sirodė populiarioji “Kalinio 
daina,” o sekančiais metais 
ji pateko į revoliucinių dai
nų rinkinį “Kibirkštys.” Šią 
dainą du kartus yra vertęs 
Julius Janonis.

Maždaug tuo pačiu metu 
kovingas M. Gorkio — bele
tristo, dramaturgo, publicis
to balsas lietuviškai nu
skambėjo ir už Atlanto. 
190ė metais JAV pasirodė 
“Pasakojimai,” kuriuose bu
vo išspausdinti 6 M. Gorkio 
kūriniai, dviejų leidimų 
.1914 ir 1916 metais — su
silaukė K. V a i n o išversta 
pjesė “Ant dugno” (“Dug
ne”).

Savaime aišku, kad revo
liuciniai Maksimo Gorkio 
kūriniai nebuvo pageidaua- 
jami buržuazinės Lietuvos 
skaudoje. Į lietuvių kalbą 
djažnai jie buvo verčiami 
rūkyklos suole, už kalėjimo 
grotų ir tiesiogiai leidžiami 
pačių vertėjų, privačių as
menų. Ne vienas lietuviškas 
leidinys išėjo už Lietuvos 
sienų.. Tačiau pradedant 

1934 metais M. Gorkio kūri
niai pralaužė visas užkar
das. Visi žymesni lietuvių 
literatūros žodžio meistrai 
atidavė duoklę proletarinės 
literatūros pradininko kū
rinių vertimui. Poetas P. 
Vaičiūnas išvertė “Italijos 
vaizdus.” Versdamas “Mo
tiną,” kaip revoliucinis po
etas, kaip kovotojas išaugo 
ir subrendo V. Montvila. Šio 
romano vertimas, pirmą 
kartą pasirodęs 1934 me
tais, ne kartą buvo išleistas 
pakartotinai. 1936 metais 
pasirodė A. Venclovos iš
versti “Mano universitetai,” 
sekančiais metais — “Žmo
nėse” (K. Augulio verti
mas) . 1938 metais kaip 
“Kultūros” žurnalo nemo
kamas priedas išėjo apsaky
mų rinkinys “Žmogaus gi
minės.”

M .Gorkio kūrinių iliustra- 
torių tarpe yra S. Žukas, D. 
Tarabildienė, I. Trečiokaitė 
ir kiti.

Daugiatūkstantiniais tira
žais atskiri M. Gorkio kū
riniai buvo išleisti ir paskli
do Lietuvoje tarybiniais 
metais. Gražiai išleistas jo 
knygas gavo ne tik suaugu
sieji, bet ir mažieji skaity
tojai, literatūros kritikai. Jo 
vertėjų sąrašą papildė J. 
Baltušio, A. Griciaus, E. 
Matuzevičiaus ir daugelio 
kitų tarybinių rašytojų var
dai. Šiltai skaitytojai su
tiko 1952-1956 metais Vals
tybinės grožinės literatūros 
leidyklos išleistą M. Gorkio 
Raštų dvidešimttomį, į kurį 
įėjo visi svarbiausieji rašy
tojo romanai, apysakos, ap
sakymai, pjesės, publicisti
ka, laiškai.

T. Rinkevičienė

PRANEŠIMAI
ST PETERSBURG, FLA.

LLt> 45 kuopa rengia Velykų mar
gučių banketą, kuris įvyks sekma
dienį, Balandžio-April 14 d. Šis 
banketas bus nepaprastas, nes tai 
bus tradicinis Velykų margučių ban
ketas. Taipgi, bus patiekta labai ge
ri Velykų pietūs. Tas viskas atsibus 
visiems gerai žinomoj vietoj — Laiš
kanešių svetainėj, 314 15th Ave. So. 
Pradžia 12 vai. dieną. Pasivalgius 
gerų pietų, bus šokiai ir kiti pasi
linksminimai. Kviečiame visus at
silankyti.

Rengimo komitetas (28-30)

CLEVELAND, OHIO
Meno Choro pavasarinis bei me

tinis koncertas įvyks Gegužes-May 
4 d. (šeštadienį), Mand Salėjo (se
niau vadinosi Malenka), kampas St. 
Clair ir 79th St. Vėliau pranešime 
pilniau.

Visi choristai privalote lankyti 
praktikas du kartu į savaitę: pir
madienių ir ketvirtadienių vakarais, 
7-tą valandą. Mat, gili žiema mums 
trukdė turėti praktikas. A, S.

• ■ (28-29)

Taip Lietuvoje 
platinasi muzika!

Lietuvių Meno Sąjungos 
centro sekretorė, Brookly- 
no lietuvių Aido choro 
mokytoja Mildred Stensler, 
paprašiusi iš Lietuvos at
siųsti amerikiečių lietuvių 
Dainų šventei natų, gavo 
pageidautą muziką ir seka
mą labai įdomų laišką apie 
meno būklę Lietuvoje: 
Gerbiama drauge Mildred,

Aš labai dėkoju už Jūsų 
malonų laišką. Labai džiu
gu, kaxd jūsų vadovaujamas 
choras nestovi vietoje, o vis 
kūrybiniai auga ir net ruo
šiasi Dainų šventei. Taip 
pat malonu, kad jūs parin
kot geras naujas dainas, 
kurios atspindi dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje.

Aš labai norėjau skubiai 
įvykdyti jūsų prašymą ir 
atsiųsti spausdintas dainas, 
kurių jūs prašėte. Bet la
bai gaila, kad spausdintų 
leidinių negavau, nes jie se
niai išparduoti, na, o drg. 
Švedas ir drg. Kaveckas tu
ri tik savo nototekoje po 
vieną egzempliorių.

Aš pats savarankiškai, 
perrašiau dainas ir siunčiu 
jas su šiuo laišku. Turiu 
prisipažinti, kad jau seno
kai gaidas neperrašinejau 
ir todėl atpratau gražiai 
rašyti. Todėl atsiprašau, 
kad perrašytos netaip tvar
kingai, bet patikėkite, drau
ge Mildred, kad perrašant 
įdėjau visą meilę jūsų va
dovaujamam Aido chorui.

Drauge Mildred nesiste
bėkite, kad šių dainų nega
lėjau nupirkti, nes “Šiena
pjūtės naktį” buvov išleista 
1950 m., o “Kolūkio pirmi
ninkas” 1955 m.

Pas mus šiuo metu veikia 
meno saviveiklos 1,892 mu
zikiniai kolektyvai, kuriuo
se dalyvauja 21,000 narių. 
Be to yra 2,284 chorai su 
112,305 dalyviais. Taip pat 
yra lietuvių liaudies šokių 
3,004 kolektyvai su 48,726 
dalyviais; muzikinių mišrių 
kolektyvų —600 su 6,000 
dalyvių; dramos rate 1 i ų 
3,111 su 40,795 dalyviais; 
vaizduojamojo meno 401 
ratelis su 4,112 dalyvių. 
Šiuo metu kiekvienas 11-tas 
(vienuoliktas) respublikos 
gyventojas yra meninės sa
viveiklos dalyvis. Tai yra, 
kiekvienas respublikos vie
nuoliktas žmogus dalyvauja 
chore, groja orkestre, šoka 
liaudies šokių rateliuose, da
lyvauja dramos vaidinimuo
se arba kitokiuose meni
niuose kolektyvuose. Š i e 
skaičiai yra įtikinantys 
liudininkai mūsų liaudies 
sparčiai augančios kultū
ros.

Bet mes džiaugiamės ir 
jūsų atsiekimais. Aš ma

Waterbury, Conn.
LDS 5-tos apskrities konferencija

Balandžio-April 28 d., 10 vai. ryto įvyks LDS 5-tos 
apskrities konferencija. Vieta—103 Green St. Visos 
kuopos, priklausančios 5-ojpje apskrityje, yra pra
šomos išrinkti ir prisiųsti delegatus į konferenciją. 
Atstovus prašome nesivėluoti atsilankyti, kad galė
tume konferenciją pradėti paskirtu laiku, nes po kon
ferencijos bus rodomi filmai iš Lietuvos. Filmų ren
gėjai norėtų, kad mes baigtume konferenciją prieš 
3-čią vai. popiet.

Aišku, kad daugelis iš delegatų norės pamatyti fil
mus iš Lietuvos. Nors jau daug metų, kai mes išvykę 
iš Lietuvos, tačiau mums vis malonu prisiminti vai
kystės dienas ir ten pramintus takelius, norisi, pa
matyti vietas, kuriose augome.

J. Sitrįžauskas
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čiau jūsų paruostą operą 
“Birutė”, operetę “Kupro
tas oželis”, drg. Prūseikos 
laidotuves, “Paparčio žie
das,” “Piknikas.” Mums la
bai patiko tas didelis pasi
šventimas ir meilė mūsų 
dainai ir geras atlikimas, 
tai labai mus visus jaudino 
ir žavėjo.

Linkiu jums daug sveika
tos ir energijos jūsų sun
kiame, bet žavingame dar
be. Neužmirškite mūs, ra
šykite.

Su pagarba,
Vytautas Pečiūra

1963. II. 25 d.

LIŪDNA EIFELIO 
BOKŠTO ŠLOVE

Aukščiausias Paryžiaus 
pastatas — (Eifelio bokštas 
— yra vienas garsiausių 
Prancūzijos sostinės įžy
mybių. Blet pastaraisiais 
metais bokštas įgijo liūdną 
šlovę. Į jo aikšteles, be tu
ristų, dabar dažnai lipa 
žmonės, kuriems kapitalis
tinė tikrovė, nepaliko vie
tos gyvenime. Pastaraisiais 
metais daugiau kaip 300 
žmonių nusižudė, puolę nuo 
bokšto.

(APN)

Paryžius. —Annie Marie 
Barbier apskundė Air 
France orlaivių kompaniją 
reikalaudama $10,000 už 

’tai, kad kompanija ją pa
varė iš darbo po apsivedi- 
mo.

Bethlehem, Pa.
Mirė P. Berukštis

Kovo 22 d. mirė Petras 
Bėrūkštis.; Palaidotas ko
vę 26 d. Hellertown kapi
nėse. Prie jo karsto buvo 
daug vainikų. Paliko nuliū
dime žmoną Konstanciją 
Berūkštienę (Kondroc i u- 
tę).

Petras buvo gimęs 1885 
metais, kur tai Darsūniš
kiu apylinkėje, tikrai nežL 
nau. Buvo laisvų pažiūrų, 
bet palaidotas religiniai. 
Nuo kapinių laidotuvių di
rektorius Jonas Katinis pa
lydovus pakvietė į 606 Cal- 
ton Avė. įstaigą, kur paly
dovai buvo tinkamai pa
vaišinti.

Nuliūdime paliko žmo
ną, žentą J. P. Costellio ir 
jo šeimą, gyvenančius New 
Yorke. Berūkščio dukra, 
Costellio žmona, neseniai 
mirė.

Berūkštis per 13—ką 
metų buvo paralyžuotas. 
Savo jauname amžiuje pri
klausė prie progresyvių or
ganizacijų ir skaitė pažan
giąją spaudą. Paskui pasi
traukė, bet buvo neblogas 
žmogus. Lai jam būna ra
mybė.

Frank Zavis

Chicago, III.
LMS 1-mos apskrities 
komiteto ir menininkų 

posėdis
Kovo 28 d. Mildos salėje 

įvyko praplėstas LMS 1-os 
apskrities komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo chorų val
dybos ir LKM choro moky
toja Daratelė Mūrelis.

LMS I apskrities pirmi
ninkas F. Kirka atidarė po
sėdį ir paaiškino jo sušau
kimo tikslą. Jis pabrėžė, 
kad teks plačiau pakalbėti 
nau j ai susiorgani z a v u s i o 
dainininkų ansamblio klau
simu. Antras svarbus rei
kalas, tai bendras pasiruo
šimas prie dainų šventės.

Kalbėjo dienraščio “Vil
nies” redaktorius Vincas 
Andrulis. Jis nurodė, kad 
naujai susiorganizavęs an
samblis nepakenks kitiems 
chorams, o dar gali daug 
gero padaryti ateityje, nes 
jame yra daug jaunų dai
nininkų, kurie pastaruoju 
laiku buvo pasitraukę iš 
chorų. Sunkiau bus tiems, 
kurie dainuoja keliuose cho
ruose.

Mokytoja Daratelė Mūre
lis kiek daugiau nusiskundė, 
kad dabar kankliečiai ren
giasi pastatyti dviejų veiks
mų operetę “Pauletta” sce
noje, balandžio 21 d. Mildo
je, o nelengva jai gauti so
listų vadovaujančiose rolė
se. Ji sako, kad ansamb
lis atitraukė dainininkus.

J. Misevičia nurodė, kad 
ansamblis nebuvo organi
zuojamas slaptai. Apie tai 
buvo plačiai rašyta dienraš
tyje “Vilnis.” Taipgi, jis sa
kė, kad netraukia daininin
kų iš kitų chorų. Čia jų gry
na valia, kad nori, jie galį , 
dainuoti ir ansamblyje. To-1 
ji dainininkų grupė buvo 
organizuojama dėl filmavi
mo. Jie kviečiami kada rei
kia kur dainuoti prie filma
vimo.

Kalbėjo A. Petronis, Ig- 
Rasinskas, V. Juška, J. Kel
ler ir keletas kitų. Jokio 
tarimo ansamblio su chorais 
santykių klausimu nepada
ryta.

Raportavo J. Misevičia 
apie filmavimą veikalų ir 
chorų. Jis žymėjo, kad tas 
viskas nėra lengva. .Kuo
met filmus perka, bendro
vės negarantuoja, kad visas 
tas filmas išeis gerai. Ar 
vietomis bus tamsus ar ki
tokių trūkumų bus. Už tai 
tenka perfilmuoti nekurias 
vietas, o tas nemažai pada
ro išlaidų. Už tai ir Holly- 
woodo bendrovės išleidžia 
daug pinigų befilmuodamos.

Taipgi buvo iškeltas dai
nų šventės suruošimo rei
kalas. Ji turėtų įvykti va
saros ar rudens laiku. Pra
sidėjo diskusijos, kur reng
ti tą šventę — Chicago je, 
Detroite, Clevelande, ar ki
tur. Prieita išvados, kad 
LMS pirmos apskrities ko
mitetas susižinotų su kolo
nijų veikėjaisMėl vietos ir 
vėl sušauktų praplėstą me
nininkų susirinkimą.

Nutarta sušaukti LMS. I- 
os apskrities konferenciją 
gegužės 12 dieną Mildos sa
lėje. Apie konferenciją bus 
tuojau plačiau parašyta 
spaudoje.

Sekr. V. Vąsys

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

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

Worcester, Mass.
žinutes iš L.S. ir D.

Draugijos
Kovo 23 d. Draugijos mo

terų skyrius turėjo suren
gusios “Penny sale” paren
gimą. Publikos atsilankė 
skaitlingai. Moterų veik
mei pritarėjų yra nema
žai ir dovanų suaukojo gau
siai. Moterys padarė arti 
pusantro šimto dolerių pel
no. Jos intensyviai didina 
savo iždą ir ruošiasi gražin
ti didžiąją salę 29 Endicott 
St.

Salė£ užvaizdą ir gyvento
jas J. J. Bakšys pasitrau
kia iš tų pareigų su gegu- 
1 d. Jis veda čia augusią 
našlę Patašienę, tai išvyks
ta medaus mėnesiui. Užpil
dyti tas vietas netaip leng
va. Mūsų senąją kartą se
natvė slegia, atsakomingų 
pareigų negali jau beužim- 
ti.

Kovo 30 d. įvyko metinis 
Draugijos balius, kuriame 
visi nariai būtinai turėjo 
dalyvauti, tai matėsi nema
žai ir jaunuomenės. Tai bu
vo graži mišri publika-arti 
trijų šimtų. Tvarka buvo 
gera. Visi pasitenkinę ban
keto vaišėmis. Buvo links
mi veidai įvykus susitiki
mui ilgai nesimačiusių.

Balandžio 2 d. įvyko mė
nesinis susirinkimas. Ge
rokai narių atsilankė. Vie
nas naujas garbės narys 
įsirašė. Valdybos ir komisi
jų raportus išklausius, pa
sirodo, kad žiemos mėne
siais klubas buvo1 nepelnin
gas. Vasarvietės — Olym
pia Parko — valymui šiaip 
taip darbininkus išrinko
me, bet biznio gaspadoriaus 
negauta. • Kom. ir direkto
riai turės ieškoti, o jau lai
kas turėti gaspadorių,—pa
vasaris gražiai išaušo. Gra
žiame ore žmonės atsilan
kys į Parką pakvėpuoti ty
ru oru.

D. J.

Washingtonas. — Gene
rolas Lucius D. Clay reko
menduoja Jungtinėms Val
stijoms griežtai sumažinti 
pagalbą Indonezijai, nes ji 
yra “neutrališka” ir palai
ko draugiškus ryšius su 
JAV “priešais”.

Liūdnas Prisiminimas
1963 metų balandžio 9 d. sukanka 

vieneri metai kai mirė

Kazimieras Kiznis
Gimęs ir augęs Šimų kaime, Pasvalio 

rajone, Lietuvoje.
Ilsėkis ramiai Amerikos žemėje, 

mielas broli.
Irena ir Kancy Levanai, 

sesuo ir švogeris 
—Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO

Padėka
Mirus <

Stasiui Ivanauskui
Norime išreikšti širdingą padėką visiems ir > 

Visoms, kurie suteikėte mums suraminimą liūde
sio valandoje. Karsto nešėjams, J. Žebriui už 
pasakytą kalbą koplyčioje, visiems palydovams, 
draugijoms už gėles, užuojautą per spaudą, ir 
visiems, kurie kuo nors prisidėjote prie mūsų A 
suraminimo.

y O tau, mielas broli, lai būna amžina ramybė.
Į Pasiliekame liūdesyje—I P. M. MačioniaiI G. R. Novic
I » M. Kairiene

Norwood, Mass.
Kovo 30 d. gavau progą 

atlankyti sergantį draugą 
J. Valmą, seną “Laisvės 
skaitytoją, kuris gyvena 64 
Austin St., Norwoode. Ko
vo 6 d. jis staiga susirgo 
plaučių uždegimo liga. 
Greit buvo pašauktas gydy
tojas ir norėjo ligonį vežti 
į Norwoodo ligoninę. Gy
dytojas paskambino telefo
nu į ligoninę dėl vietos ir 
gavo atsakymą, kad nėra 
vietos. Tuomet gydytojas 
sutiko ligonį prižiūrėti na
muose. Taipgi ir ligonio 
žmona Mary turėjo prie jo 
budėti per kelias dienas ir 
naktis, gelbėti vyro gyvy- • 
bę. Man jį lankant atrodė, 
kad J. Valma dar silpnas, 
bet jau gali pavaikščioti po 
kambarį.

Linkiu J. Valmai greit 
pilnai susveikti.

N. Grybienė, kuri vasa- v 
rio 18 d. sunkiai pažeidė 
savo dešinę ranką, vis dar 
nieko su ja negali dirbti. 
Ranka dar vis randasi gy- t 
dytojo priežiūroje.

M. Uždą vinis

Fithchburg, Mass.
Po keturių savaičių ligos 

(shock) Jonas A. Samulė- 
nas taisosi, pradeda atgauti 
kalbą ir valdyti (kilnoti) 
ranką ir koją. Tikimės, kad 
netolimoje ateityje pasveiks.

Daug laiškų su pasveikini
mais ir gerais linkėjimais 
gauna iš plačios Amerikos.

Atsišaukė net iš Kalifor
nijos Juozas Muraška, se
nas darbininkų veikėjas, da
bar jis svečiuojasi pas. sūnų 
San Jose, Kalifornijoje. Nu-, 
siskundžia, kad labai nuobo- „ 
du, nes toje apylinkėje lie- . 
tuvių “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų nesiranda (o jei
gu ir yra kai kur, tai neturi 
jų adresų. Bet visgi jnano 
apsigyventi Kalifornijoje.)

-Ir" * • '
Vandalai ir mūs neaplen

kė. Balandžio 1 d. S. M. 
Forest Hill protestantų ka
pinėse išvertė kelįs antka
pius. Ir įnirusiems nėrA'ra- 
mybės. Kol kas piktadarių 
neišaiškina.

V. J. P.



Paskutinis laiškas velionio 
S. Joniškiečio-Raubicko

Nuo Red. LLD 25 kuo
pos veikėjas P. Paserskis, iš 
Baltimore, prisiuntė mums 
paskutinį laišką velionio 
Stepono Joniškiečio - Rau- 
bickio iš Washingtono. Jis 
įdomus tuomi, kad Stepo
nas ir sirgdamas rūpinosi 
kuopos veikimu. Kovo 16 d. 
Steponas mirė. Čia talpina
me jo laišką.

1962 m. 12. 12. 
Brangus Paserski ir visi 
mieli kuopos draugai!

Liga nedaro jokio skirtu
mo — jai visi lygūs. Perė
jau visokius tyrinėjimus 
mano sveikatos, jie tęsėsi 
per dvi savaites. Surado tik 
vieną svarbią kliūtį — ma- 

, no kraujas per tirštas. Šir
dis negauna kraujo užtek
tinai, tai ir pradėjo “šlu
buoti”. Davė man tabletė- 
lių, kad kraują padarytų 
skystesnį. Uždraudė varto
ti druską, o taip kitką vis
ką galiu valgyti. Pradėjus 
tabletėles vartoti, tai ir šir
dis pradėjo stipriau plakti, 
rankos ir kojos sutvirtėjo. 
Galiu jau neblogai vaikšti
nėti... Bet gana dejuoti apie 
save.

Brangus Paserski, per
duok mano širdingiausią 
padėką LLD 25-tos kuopos 
draugams ir draugėms už 
iu išreikštus linkėjimus. 
Jie man suteikia daugiau 
jėgų ligos nugalėjimui.

O Dabar apie mūsų kuo
pą. Cicilija ir aš dažnai pa
sikalbame apie kuopos ge
rovę ir jos veikimą. Mums 
tas labai rūpi, nors mes 
esame per toli nuo Baltimo- 
rės ir negalime aktyviškai 
dalyvauti. Kodėl taip silp
nai kudpa pasirodė “Lais
vės” vajuje už naujus skai
tytojus ir senų prenumera
tų atnaujinima? Labai toli 
punktais atsilikome. Ar ne 
laikas visiems suremti pe- 
tis ir pagelbėti Žemaičiui? 
Gal reikėtų parsitraukti i 
Baltimorę naują filmą iš 
iš Lietuvos? Jonas Grybas 
dabar jų turi.

“Laisvei” turėjo padėti 
K. Karosienės raštai, kuri 
tik grįžo iš Lietuvos, ten 
dalyvavo prasikaltėlių teis
me. Ji girdėja įrodymus 
apie hitlerinių budelių elge
sį ir jų pačių prisipažini
mus.

Ar žinote, kad ir Izraelio 
vyriausybė reikalauja, kad 

njįmsikaitėlis Impul ev i č i u s 
buU^grąžintas į Lietuvą 
teismui ?

O kaip apie kokį nors pa- 
žmonį? Jo surengimas bū
tų naudingas pakėlimui kuo
pos iždo, taipgi būtų proga 
draugams ir draugėms su
sieiti, pasimatyti,, pasikal
bėti apie kasdieninius rei
kalus. Būtų linksma ir 
smagu. Daugiau paplanuo- 
ti kovai už išlaikymą > pa
saulyje taikos.

Tai kokia yra jūsų, mie
li draugai ir draugės, min
tis apie mano iškeltus klau
simus ? Žinoma, patarimus 
duoti yra daug lengviau, ne
gu pačiam stoti prie dar
bo. Bet, mieli draugai ir 
draugės, jus turite man at
leisti, nes veikti negaliu, o 
mano patarimai yra darbi
ninko ir naudai mūsų liau
dies.

Gaila, kad mano ^yeikata 
taip greitai pasikeitė į blo
gą pusę... Noriu jums pa
sakyti, kad aš niekad nesė
dėjau rankas sudėjęs, visa
da dirbau, kiek galėjau, 
kiek mano sveikata ir pro
tas lėido, ir dirbsiu iki pas
kutinės mano valandos... Aš 
jau būdamas nesveikas, o 

vis lankiausi į susirinki
mus. žinomą, su pagalba 
tų draugų, kurie turi auto
mobilius, kurie sustodavo ir 
mane nuveždavo. Aš ir ma
no žmona to draugiškumo 
neužmiršime.

Cicilija ir aš tikrai visų 
jau pasiilgome. Prie pirmos 
progos ir gydytojui lei
džiant jus aplankysime.

Su draugiškais 
linkėjimais

Cicilija ir Steponas 
Joniškiečiai

Su mielaisiais banketo 
sveteliais

Netenka nei sakyti, kad 
Brooklyno pažangiečiai yra 
apdairūs ir nuoširdūs žmo
nės. Jie lanko čia dažnąi 
vykdomus eilinius parengi
mus ir gaušiai savimi už
tvindo svarbius didžiuosius.

O vis vien brooklyniečių 
užmojai nebūtų tokie sėk
mingi, ir įdomūs, jeigu ne
atvyktų tie mieli iš apylin
kių svečiai. Pasišventusie- 
ji draugai paskiria veikia
mo tikslo paramai ir su 
mumis ^pasimatymui daug’ 
laiko ir iškaščio.

Antanui Bimbai pagerbti 
bankete kovo 31-mą jie 
ypatingai pribuvo skaitlin
gi-

Šaunų turėsim pobūvį, ta
riau sau, kai dar ankstyvą 
priešpietę pamač i a u at
vykstant greatnekieč i u s. 
Tai pirmieji svečiai. Povi
las Bėčis ir Alice Lideikie- 
nė nešė salėn glėbius gėlių 
banketui puošti, g a rb ė s 
svečiams .ir artistams ap
dovanoti.

Gi newjersieciu-pirmosio
mis atstovėmis buvo J. Au- 
gutienė .(buvus bro'oklvnie- 
rė, banketų šeimininkė) ir 
A. Rimkienė, farmu gyven
tojos išHamnton srities. Po 
to neliko laiko skaičiuoti, 
kas pirmas.

.Uolūs mūsų ddžiujų dar
bų rėmėjai nhiladelphiečiai 
atvvko dideliu būriu sykiu 
su kaimynais iš Oamdeno, 
Chesterio. Jų grupėje at
vvko U. Gužonienė. J. ir E. 
Bekampiai, A. Liucius, P. 
Šlajus. J. Stasiukaitis, V. 
Paliepienė, E. Lietuvaitė, 
A. Zalnerąitienė, , A. Pra
naitis. J. Šmitienė, R. Mer
kis, A. Merkienė. A. Mer
kis, P. Baranauskas, Ch. 
Merkytė, žindžius.

Taip pat gausūs šį kartą 
atvyko connectikiečiai. Iš 
Bridgeporto ir srities daly
vavo A. ir A. Mureikai, A. 
ir B. Walins,Valatkie
nė, Jos. Burbienė, Anna 
Philipse, W. ir A. Juškevi- 
čiai, J. Strižauskas, J.J. 
Mockaičiai, Žilinskienė. Iš 
New Haveno atvko J. Kun- 
ca ir J. Patkus. Iš kitų vie
tų: J. ir O. Šilkai, J. Alexai- 
tis, J. Ynamaitis, V. Kara
lius.

Iš Pittston ir Scranton 
atvyko K. Genys, P. Pėsti
ninkas. S. ir L. Rauduvės, 
A. Valinčius. Lucy Raudu- 
vė, atrodo, buvo pasimoju- 
si visą puotą parsivežti, jos 
foto aparatas dažnai šaudė. 
Manau, jog parsivežė—abu 
Rauduvės yra prof esi jona- 
lai foto-dailininkai.

New Jersey draugai pasi
rodė nuoširdžiai skaitlingi. 
Sostinę atstovavo inžinie
rius ir Mrs. Gabrėnas, toli
mą pietvakarį K. Čiurliai. 
Iš Elizabeth ir apylinkės 
atvyko A. Stripeika. K. Po
ciūnas, B. Makutėnienė, H. 
Kudirkienė, Ig. Beeis su 
žmona ir dukterim, W. 
Paulauskas, A. Skainis, L.

Pašiūnas, S. Radusiai, M. kraštą atstovavo K. Depsas 
Stensler ir motina A. Janu- ir K. Petrikjenė.
šonienė, F. Šimkienė, Mary
Witkus, L. Lučkauskas.

Patersono ir kitų N. J. 
šiauriečių atstovybė taipgi 
buvo gausi. Dalyvavo: M. 
Klimas, jo duktė Emily ir 
jos dukrelė Wanda; G. Sta
siukaitis, O. Stanelienė, K. 
Devetska, M. Aliukonienė, 
K. Motiejūnienė, M. Šve
das, J. Vaičiūnas, F. ir F. 
Trainiai, J. Bimba (Anta
no brolis), jo -žmona Sa
rah, duktė Adelė ir anūkė 
Linda.

Ilgosios salos tolimąjį.

SVEIKINIMAI
A. Bimbai pagerbti banketo 
proga kovo 31 d. Brookyne
Sekanti pasveikinimai gauti 

nuo asmenų, organizacijų, per- 
skaityit bei paminėti bankete, 
kurie dar nebuvo atžymėti 
‘Laisvėje.” čia telpa tiktai 
vardai, nes sveikinimų gauta 
labai daug ir visų ištisai iš
spausdinti neįmanoma.

Telegramos
Mikas Detroitietis ir Stepha

nie Masis (su $10 dovanų), 
Detroit, Mich.

“Vilnies” personalas, Chica
go, 111.

Dr. Jonas Stanislovaitis, Wa
terbury, Conn.

Pirko bilietus, bet negalėjo 
dalyvauti

San Francisco, Calif.: ($28) 
M. Baltulionytė, B. ir V. Sut- 
kai, Rožė Samulionienė (čika- 
gietė) ; A. ir V. Taraškai, Ig
nas Kamarauskas, Vincas Bur
da, A. ir K. Mugianiai, J. ir K. 
Karosai.

Waterbury, Conn.: ($35) 
M. ir J. Svinkūnai, dr. J. S. 
Stanislovaitis, K. Yenkeliūnie- 
nė, W. Jokubonis, B. Marci- 
nonis, E. Enamait, V. Karalius, 
W. Dūda, J. ir M. Smitai, J. 
Gu'dergis.

Binghamton, N. Y.: ($21) 
J. ir K. Vaičekauskai, J. ir A. 
žemaičiai, P. Juozapaitis, V. 
Zmitraite-Miller.

•Chicago, Ill.: Leonas ir Ali- 
sė Jonikai, Chicago, 111.

Sveikinimai su dovanomis 
“Laisvei”

Montreal, Canada: ($110) J. 
Lesevičius, L. P. Kisieliai, S. 
U. Doveikai, E. O. Strėliai, M. 
M. Gudai, B. Juraitis, J. Čepo
nis, A. Liokaitis, M. Spaičys, 
J. J. Wolf, E. Vilkis, Antanas 
Mikiškietis, J. E. Urbanavičiai, 
Poinsaintčaliečiai, P. šupleyi- 
čius, J. Daržininkas, B. Kv*e- 
tinskas, G. šerpitienė, J. Ė. 
Petrauskai, J. Sinkevičius, 
Nellie, E. A.

New York City, N. Y.: ($10) 
Anna Quater.

Cambria Heights, N. Y.: 
($10) Al, Mary ir Christine 
Dobinis.

Binghamton, N. Y.: (po 
$5) P. Jasilionienė, M. Kaz
lauskienė, O. Wellus.

Detroit, Mich/: (po $5) F. 
ir S. Nakai, V. Žabui.

Philadelphia, Pa.: (po $5)
A. žalneraitienė, J. Stasiukai
tis, Julia Šmitienė.

Baltimore, Md. ($5) Juozas 
Deltuva.

Brooklyn, N. Y.: ($5) J. S. 
Kuršėniškis.

Iš Michigano: ($5) Pr. J.
Grand Rapidsi, Mich.: ($5) 

P. V. Gasparienė.
Wethersfield, Conn.: ($5) 

Ona Giraitienė.
Binghamton, N. Y,: ($5) J. 

ir K. Vaičekauskai.
Cleveland, Ohio: ($5) J. M. 

žębrys.
Eddystone, Pa.: ($5) Al

bertas Grigas.
Jamaica, N. Y.: ($5) Oha 

Yanush.
W. Fitchburg, Mass.: ($4) 

Bronė ir Maikis Kalusiai.
Shelter Island, N. Y.: ($3) 

Joseph ir Izabella Jackim.

Tikriausiai daug mielų 
svečių iš toliau pasiliko jū
sų koresp. nespėtų susitik
ti, neužsirašytų—viena po- 

I pietė per trumpa, i
i Kaip čia įvardintiems, 
taip ir visiems kitiems sve
čiams brooklyniečiai ęsame 
didžiai dėkingi už draugiš
ką talką visuomet. Juo dau-

1 giau ji svarbi ir brangi yra 
didesniuose užmojuose, ko
kiu buvo šis kovo 31-ą lais- 
viečiu suruoštas banketas.

Kor.

Kiti sveikinimai *

Vincas Ąndrulis, Chicago.
B. Sutkus, Valeria Sutkienė, 

M. Baltulionytė, M. Gimaitie- 
nė, Uršulė'Burda, Agatha Nor
kus, Vincent Burda, Mary ir 
John Rodė/ J. Ginet — tai 
sveikinimai iš susirinkimo da
lyvavusiu San Francisco, Calif.

C. Rimkienė, Bdroda, Mich.
Dr. J. ir E. Repšiai, So. Bos

ton, Mass.
Edward Rakita, Pittsburgh, 

Pa.
Jonas Velička, Los Angeles, 

Calif.
Juozas Liminskas, Detroit, 

Mich.
Jonas Balsys, Balti more, 

Md.
Juozas ir Emma Sliekai, Mi

ami, Fla.
John Baker, Vallejo, Calif.
Politas Kuliackas, Gardner, 

Mass.
Anna ir Jonas Walins, An

na Maria, Fla.
Dr. II e n r y J u š k a , New 

York N. Y.
K. Genys, Scranton, Pa.

•A. Matulis, Levittown, Pa.

Iš užsienio
Argentinos Lietuvių Koloni

jos Kolektyvas, per Joną Bal- 
tušniką.

Vilniaus Universiteto jau
niausias prot^ęrius, kuris stu
dijuoja Čikagoje metus laiko— 
Algimantas\Lęvinskas, chemi
joj mokslų kandidatas, ir kar
tu su juo sveikina besitobuli
nantieji Čikagos Universitete 
chemijos, mokslų kandidatas 
Arkadijus Slekšiejėvas iš Iva
novo ir aspirantas Aleksiejus 
Obuchovas iš Maskvos.

Teofilis Tilvytis, poetas iš 
Vilniaus. ' .

Prof. Koštas Korsakas, Vil
nius.

“Liaudies” baisas,” .Toron
to, Canada, ersonalo vardu J. 
Yla.

Liudas ir P e t r ė Kisieliai, 
Montreal, Canada. ’ .

J. Lesevičius, Montreal, Ca
nada.

Petrė ir Pranas Bendzaičiai, 
Montreal.

Širdingiausiai ačiū, ačiū vi
siems. A. Bimba

Iš laiški!
Dar iš laiško brooklynie- 

čiui George Waresonui:
.. .Dabar parašysiu ir apie 

Petrašiūnus. Jie nuo mūsų 
apie tris kilometrus. Ten sta
to didelį dolomitų apdirbi
mo fabriką ir jau šiemet jis 
pradės dirbti. Ten jau ko
kie 5 met^i kai "k a s a - i m a 
tuos dolomitus, nes jų labai 
daug rado, taigi jau dirba, 
seniai sprogdina ir daugiau 
su mašinomis smulkina ir 
krauna į vagonus, ir išveža 
į statybinių medžiagų fab
rikus. O kai pastatys nau
jąjį fabriką, tai čia juos ap
dirbs visai ir išveš jau gata
vai apdirbtus. Ten toje sta
tyboje dabar dirba daug 
žmonių, o kai baigs statyti, 
tai daug žmonių pasiliks 
dirbti fabrike, o kiti išva
žiuos kitur įstatyti. Dabar 
ten tik gamyklos pastatai ir 
bendrabučiai darbininkams, 
bet kai baigs statyti fabri
ką, tai Iriausiai statys ir 
darbininkams gyvenam u o - 
sius namus ... Juozas

Peticijos del branduoliniu 
ginklui bandymui sulaikymo

Prasidėjo rinkimas JAV 
piliečių parašų po peticija, 
kad darytų visą, kas tik 
galima, susitarti su Tary
bų Sąjunga atominių gink
lų bandymams sulaikyti.

Peticiją jau pasirašė 29 
įžymūs amerikiečiai, tarp 
kurių: Norman Cousins, 
Benjamin Spock, Dore 
Schary, Norman Thomas, 
Mrs. Dogmar Wilson Jr 
Robert Ryan.

Peticija pavadinta: “Ci
tizens’ Appeal for a Test 
Ban.”

Peticijoje, be kitko, pasi
sakoma, kad sulaikymas 
branduolinių ginklų bandy
mų—

1. Sumažintų ginklavi
mosi lenktyniavimo pavo
jų.

2. Padėtų sulaikyti bran
duolinių ginklų kitose šaly
se plėtojimąsi.

Dėkingi prisiminę jūsų 
draugišką kooperavimą

Kovo 31 d. Brooklyne 
įvykęs banketas dar kartą 
parodė, jog lietuvių liaudis 
brangina savo vadovus. Vė
liausia tam gavosi proga, 
kai Antanas Bimba tapo 
Vilni aus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to apdovanotas Istorijos 
mokslų garbės daktaro var
du.

Žiniai pasiekus “Laisvę”, 
kurios redakcijoje A. Bim
ba ilga eilė metų dirba, 
“L.” direktoriai teisingai 
sprendė, jog Antanui su
teiktoji garbė kartu yra ir 
pagarba visam pažangia
jam judėjimuį kurio Anta
nas buvo irr tebėra vado
vaujančiu nariu, i:' e . - 

•—Garbė visų, lai ir 
džiaugsmo pokylis būna vi
sų, — tarė direktoriai. Tam 
ir suruošta šis šaunus ban
ketas. O fokiuo jis buvo dė
ka to, kad šimtai žmonių 
vienu ar kitu būdu koope
ravo.

Šiuomi tariame padėkos 
žodį:.

Garbės svečiams ir vi
siems programos atlikė
jams -t- kalbėtojams ir me
nininkams ;

Povilui Rėčiui (iŠ Great 
Neck) už gėles;

Bilietų iš ankšto parda
vėjams; iš toliau atvyku
sioms svečiams ir visiems 
dalyviams, taipgi ta proga 
suteikusiems “Laisvei” do
vanų.

J. Aleksaitis ir V. Bake- 
ris užrekordavo programą 
juostelėje, o grupė draugų 
banketą rekordavo nuo
traukomis. Graži talka!

Tačiau banketas nebūtų 
buvęs tuo, kuo buvo, jei ne 
ta didelė grupė darbininkų, 
kurie ! pagamino, priruošė 
ir padavė maistą bei atliko 
kitus su banketu susijusius 
darbus. Dirbo:

šeimininkės:
Anelė Kairienė
Kazė Čaikauskienė 
Marcelė Jakštienė

Kituose darbuose:
Valys Bunkus
Walteris Brazauskas 
Vincas Baltrušaitis 
Nastė Buknienė, 
Ona Čepulienė 
Helen Feiferienė 
Natalija lešpiantįenė 
Lilija Kavaliauskaitė 
Bronė Keršulienė 
Wanda Krupski 
Al. Nevinskas 
Valentina Nevinskienė 
Joyce ir Diane NeYins 
Poviląs Rainys

3. Padėtu susitarti nusi
ginklavimo konferencijose.

4. Pašalintų atmosferos 
nuodijimo pavojų.

Peticijas žada nuvežti į 
Washingtoną amerikietės 
motinos tuojau po Motinos 
dienos—gegužės 7 d.

Nuvykusios į Washingto- 
ną, moterys su peticijomis 
eis pas senatorius ir ban
dys gauti audienciją pas 
prezidentą Kenedį.

Kitais žodžiais, praside
da rimtas judėjimas dėl 
branduolinių ginklų bandy
mų sulaikymo.

Šį judėjimą remia: Ame
rican Friends Service Com
mittee, National Commit
tee for a Sane Nuclear Po
licy, Wo men’s Interna
tional League for Peace 
and Freedom, ir Women 
Strike for Peace.

Ns.

J. Rušinskas
Koste Rušinskienė
Michael Stakovas
S. Sasna
Nellie Ventienė
George Waresonas
Žinoma, “Laisvės” gaspa- 

doriui P. Bukniui teko tai
kanti su komisija ir su dar
bininkais ten, kur buvo rei
kalas. •

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už kooperavimą.

Komisija:
Vera Bunkienė
Povilas Venta

Dr. J. Stanislovaičio : 
patarimai apie sveikatą

Balandžio 21 d., 2-rą va
landą po pietų, Kultūri
niam centre,’ Ožone Park, 
N. Y., įvyks sveikatos už
laikymo klausimu prelekci- 
ja. Bus rodomi paveikslai, 
ir jaunuolių Ventų ir Ne
vins muzikališki paįvairini
mai. Taipgi, visi būsite pa
vaišinti,

Kviečiam skaitlingai su
sirinkti dėl labo visu. Ren
gia ALDLD 185 kp. J. G.

Kviečia Minėti Jeffersono 
gimtadieni r

Balandžio 12—tos vaka
rą viešbutyje New Yorker 
ruošiamas banke tas pa
gerbti anos gadynės įžymų 
teisių gynėją Jeffersoną ir 
tuo patimi paremti šiandie
ninį teisių apginimo darbą. 
Bus pasisakyta prieš Mc- 
Carrano ir kitus nedemo
kratinius varžtus Amerikos 
žmonėms. Bilietas $2.50. 
Adresas: 34tr St. prie 8th 
Avė.

Pobūvį rengia “Emer
gency Oivil Liberties Com
mittee. Kor.

New Yorkas. — Žydų or
ganizacijos protest u o j a, 
kad Vakarų Vokietijoje 
taip švelniai nubaudė hitle- 
rininkus-žydų žudytojus.

NEMOKĖJO BAUDOS
’į New Yorkas. — Morris 

Kerneris, 74 metų amžiaus, 
nuėjo vienai dienai į kalėji
mą, o nemokėjo $5 baudos. 
Jis buvo suimtas parduo
dant sekmadienį ir už tai 
nuteistas mokėti bausmę. 
Kerneris sakė, kad jis savo 
(žydišką) šventę atlieka 
nuo penktadienio vakaro iki 
šeštadienio vakaro.

6 put!.—Laisvė (Liberty)-Antr., balandžio (April) 9, 1963

ĮVAIRIOS ŽINIOS*
ŠVEDAI STATYS TSRS 

NAUJUS LAIVUS
Stokholmas. — Švedijos 

laivų statyklų savininkai 
džiaugiasi, kad jie laimėjo 
konkurenciją prieš kitų ša
lių laivų statytojus ir gavo 
didelį užsakymą iŠ Tarybų 
Sąjungos. Jie statys Tary
bų Sąjungai plaukiojančius 
dokus ir žvejų laivus - šal
dytuvus.

RAKETŲ SPECIALISTAI
Bona. — 1945 metais, ka

da baigėsi karas, tai Jun<- 
tinės Valstijos puolėsi su
rinkti vokiečius rak e-wą 
specialistus ir išsigabenti į 
Ameriką. Jos tada surinko 
111 vokiečių raketų specia
listų, jų tarpe ir W. von 
Brauną.

ANGLIJA IR JOS 
KOLONIJOS

Londonas. —Anglijos vy
riausybė kreipėsi į Jungti
nes Tautas, kad imtų į "sa
vo rankas sutvarkymą Ro- 
dezijų ir Njasalendo reika
lų. Šiaurės ir Pietų Rodezi- 
jos kartu su Njasalendu 
sudarė federaciją anglų 
globoje. Bet dabar jos no
ri išsiskirti. Bendrai šios 
šalys užima apie 500,000 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi arti 10,000,000 gyven
tojų.

Chicago. — Illinois Pub
lic Aid Commission paruo
šė projektą gimdymų kon
troliavimui ir įteikė valsti
jos Seimeliui. Pagal pro
jektą valstija pamokės diįįz- 
tarams už suteikimą mote? 
rims pagalbos, kurios jos 
prašys. Komisija sako, kad 
ypatingai tas reikalinga 
toms moterims, kurios yrą 
ant pagalbos listo.

Varšuva. — Lenkijos 
slaugės c reikalauja pakelti

Londonas. — 320,000 ge- 
dežinkeliečių ruošiasi strei
kuoti. f z

PRANEŠIMAI
New Yorko ir New Jer

sey organizacijos prašo su
silaikyti nuo savų parengi
mų birželio (June) 23-čią, o 
dalyvauti piknike Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born. —K

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendro

vės direktorių susirftiki- 
mas įvyks pirmadienį, ba
landžio 15 d., savame na
me. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Reikės aptarti, kaip ge
riau prisirengti prie 
ninku suvažiavimo, 
įvyks bal. 27 d.

(28—29)

* V • sen-
kuris

9

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 
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 
į antradienj. Malonėkite visi ateiti.

Valdyba
(26-28)

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

Kitas Sovietą Sąjungos Dalls

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETU SĄJUNGOS DALASE

Visų informacijų prašykite ra&tu 
ar skambinkite Jk

Cosmos Travel Bureau
45 W. 45th St. Tel. CI 5-7711




