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KRISLAI
LDS vajaus eiga.
Mūsų susivienijimų bėdos. 
LNB šėrininkų sąskridys. 
Dovanos “Vilniai”.
Sunki ligoninių padėtis.

Rašo J. Gasiūnas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo centrinė raštinė šiuo 
metu gauna vis daugiau ir 
daugiau naujų narių išpildytų 
aplikacijų. Tai parodo gerą 
LDS vajaus pradžią. Jeigu va
jus toliau išsisiūbuos į masinį 
naujų narių įrašymą, galima 
tikėtis gražių pasekmių.

Kol kas visgi tenka pasaky
ti, kad dar tik koks tuzinas 
LDS kuopų ir apie pora de- 
sėtkų vajininkų jau turi nau
jų narių. Reikia tikėtis, atei
tyje bus daugiau pasidarbuo
ta.

Vajus pradėtas šių metų 
pradžioje ir tęsis iki 1964 m. 
birželio 1 d.

Savo gražiais darbais LDS 
jau plačiai išsigarsino. Tuo 
m^tu, kai daugelis fratemali- 
nių draugijų vis mažina ligos 
jpšalpų mokėjimą, tai LDS 
jau kelinti metai moka savo 
ligoniams 30 procentais padi
dintą pašalpą už tą patį mo
kestį.

Šiemet nariai gavo ir divi
dendus vieno mėnesio nemoka
mų apdraudos mokesčių for
moje. Suteikiamos ir kitokios 
nariams lengvatos. Nauji na
riai priimami be daktaro eg- 
zaminacijos.

Tai faktai, kurie patys kal
ba už LDS labą.

Kaip Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui, taip ir kitiem 
dviem lietuvių susivienijimams 
pastarieji keleri metai pasida
rė gerokai sunkesni. Nors, tie
sa, finansiniai jie gerai laiko
si, bet nariais — mažėja.

Pavyzdžiui čia atžymėsiu, 
kad 1961 metais LRKSA su
mažėjo 460 narių, SLA—288, 
LDS-—72. Ne geresnė padėtis 
ir 1962 metais.

Padidėjęs mirtingumas, su
prantama, daug narių nusine
ša į kapus. O vis nemažai at
siranda tokių, kurie dėl vienos 
ar kitos priežasties išsibrau-

.> Kadangi nebeįrašoma tiek 
naujų narių, kiek nustojama, 
tai mūsų susivienijimai narių 
skaičiumi ir eina žemyn. To
dėl labai svarbu įrašyti daug 
daugiau naujų narių.

Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkų dvimetinis suvažia
vimas įvyks šį šeštadienį.

Bendrovė šiuo metu turi 
apie tūkstantį šėrininkų. Fi
nansiniai ji verčiasi labai ge
rai.

Tikimės turėti skaitlingą 
suvažiavimą.

Kitas labai svarbus sąskri- 
dys—tai dienraščio “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimas. Jis 
įvyks sekmadienį, gegužės 5, 
Chicagoje.

Didžiojo New Yorko pažan
gieji lietuviai gražiai suvažia
vimą pasveikins su nemaža fi
nansine dovana. Daugelis jau 
pridavė savo sveikinimo dova
nėles, kiti dar galės priduoti.

Tikimasi, kad ir kiti rytinių 
valstijų lietuviai dosniai svei
kins suvažiavimą, prisidėdami 
prie sukėlimo $10,000 fondo.

A New Yorkas, kaip ir kiti 
♦fiestai, kenčia ligoninių sto- 
ką. Tai pripažįsta ir ne dėl 
pelno palaikomų ligoninių ad
ministratorius Robert S. 
ham.

Fophąm nusiskundžia, 
dėl 800,000 gyventojų

For-

kad 
New

Kas yra kaltas dėl 
Laoseįvykių

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” už karo veiks
mus ir pavojingą padėtį 
Tolimuose Rytuose kaltina 
Jungtines Valstijas. “Prav
da” rašo, kad 119 6 2 metų 
keturiolikos valstybių susi
tarimas Ženevoje nepatiko 
nei Laoso reakcininkams, 
nei Jungtinių Valstijų ag
resyvioms jėgoms.

Todėl po tos sutarties 
Jungtinės Valstijos nesi
ruošė iš Laoso ištraukti 
savo militarinius patarėjus, 
o Laoso dešiniuosius ir 
generolą Kong Le kurstė 
veikti prieš kairiuosius. To 
pasekmėje ir prasidėjo ten 
susirėmimai.

“Pravda” rašo, kad JAV 
agresyvios jėgos nori pasi-

VAKARŲ VOKIEČIAIS
Londonas. — Anglijoje 

žmonės labai susirūpino, 
kad Vakarų Vokietija 
smarkiai ginkluojasi: ga
minasi daug naujų karo 
laivų, lėktuvų, visokių pa
būklų ir gauna iš JAV ato
minių ginklų.

SVEČIAI Iš LIETUVOS

šiuo metu, kaip jau buvo rašyta, JAV svečiuojasi du Lietuvos 
turistai, važinėją po mūsų šaPį su ,kitais 25-iais tarybiniais 
žmonėmis. Foto nuotraukoje matome (iš kairės) : Sigitas 
Kregžde, Vilniaus Pedagoginio instituto docentas, ir Įžymusis

naudoti tais įvykiais Laose 
ir pasiųsti ten savo milita-1 
rines jėgas, kaip daro Pie
tų Vietname.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
jau įsakė admirolui H. Fel- 
tui, komandieriui JAV ka
ro laivyno Ramiajame van
denyne, kad karo laivai su 
marininkais plauktų . į Sia
mo įlanką, iš kurios per 
Thailanclą greitai galima 
pasiekti Laoso teritoriją.

Pekinas. — Chau En-la- 
jus, Kinijos premjeras, pa
reiškė, kad nauji įvykiai
Laose ir Jungtinių Valsti-j poetas Justinas Marcinkevičius, 
jų ruošimasis pasiųsti ten' 
militarines jėgas sudaro j 
didelį karo pavojų pietry
čių Azijoje.

I Vėl buvo ruošiama

Chruščiovas kaltina vakarus 
už didinimą karo pavojaus

filmų, kavos,

Brazilija ir TSRS 
pasirašė sutartį

Rio de Janeiro. — Brazi- lijos gaus muzikalinių in- 
lija ir Tarybų Sąjunga pa- strumentų,
sirašė trejų metų prekybos vaisių syvų ir kitų rcikme- 
sutartį. Prekyba kiekvie- 
neriais metais bus didina
ma. 1962 m. ji ąiekė $70,- 
000,000 vertės, o 1963 me
tais ji bus jau už $160.000,- 
000, 1964 —$200,000,000 ir 
1965 _ $220,000,000 vertės

nu.
' 1962 metais Brazilija iš
j TSRS gavo 600,000 tonų 
* naftos, dabar jos gaus dau- 
I giau, o 1965 metais — net 
i 3,000,000 tonų. Pereitais

' j metais Brazilija iš TSRS 
Brazilija iš Tarybų Są-! gavo 500,000 tonų kviečių, 

jungos gaus fabrikų gami- šiemet gaus 600,000 tonų, o 
nių, kaip tai: grąžtų, me- 1965 metais — jau 700,000 
talo fabrikams įrengimų, tonų.
elektros gamybai reikmenų, | 
traktorių, gazolino, trąšų, 
sunkvežimių, chemikalinių 
dirbiniu, medikaliniu in- c

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė

cm omių, mecuKdiimų in- Skalaus Amerikos valsty- 
sti umentų, vaistų, spaudai i kurios sudaro Ameri- 
popieriaus ir kitų reikme- i 
nu. kos Valstybių Organizaci

ją, kad jos paskelbtų pre- 
Tarybų Sąjunga iš Brazi- kybos embargo prieš Kubą.

invazija į Kubą
Havana. — Kubos prem

jeras Kastro sakė kalbą ir 
pareiškė, kad 1962 metais 
Kubos vyriusybė sužinojo, 
jog pabėgėliai ir JAV ruo
šiasi prie invazijos į Kubą.

Tada Kuba ir kreipėsi į 
Tarybų Sąjungą prašyda
ma pagalbos. TSRS pagalba 

| buvo gauta įvairiais gink- 
kaip Pietų Vietnamo val-pąis, specialistais ir prisiun- 
džia su JAV pagalba puola 
partizanus, jie stipriai lai
kosi. Partizanai valdo ke
turias provincijas Pietų 
Vietname ir stipriai yra 
įsigalėję išilgai Mekon g o 
upę.

PARTIZANAI VALDO
KETURIAS SRITIS 
Saigonas. — Nepaisant

timu TSRS atominiu rake-

Kastro sako, kad Jose Mi
ro Cardona išstojimai prieš 
JAV dabartinę politiką tik 
patvirtino tą, kad invazija 
buvo ruošiama.

JAV ir Kuba apsikeitė 
imtiniais

ve — sumažinimu baisios 
apsiginklavimo naštos, pa
šalinimu kabančio karo 
pavojaus, tai, jeigu jie jau 
neišklauso masių balso, 
tai turėtų išklausyti nors 
Vatikano.......

TSRS premjeras sakė, 
kad Tarybų Sąjunga visais 
laikais dėjo ir dabar deda 
pastangų, kad susitarti va- j prasikaltimus, o Jungtinės 
karinio Berlyno reikalais, i Valstijos išleido A. Sueiro 
pasirašyti su Vokietijomis! ir J. G. Orellano, Kubos

Miami, Fla. — Tarpinin
kaujant advokatui J. B. 
Donovanui, Jungtinės Vals
tijos ir, Kuba apsikeitė po
litiniais belaisviais. Kuba 
išleido 21 amerikietį, kurie 
ten buvo suimti už įvairius

, KASTRO VYKS J 
ALŽYRĄ IR MASKVĄ '

Havana. — Kada .Kubos 
premjeras Fidelis Kastro 
vyks į Maskvą, tai jis lan
kysis ir Alžyro respubliko
je. Alžyro premjeras Ben 
Bella jau informavo Nas- 
serį, kad Alžyre Kastro 
lankysis gegužės 3 dieną.

su Vakarais są- 
kurias pirmiau

premjeras nurodė 
ir kitų Jungtinių 
žingsnių, kurie

ią VISO PASAULIO
Saigonas. —- JAV Ramio

jo vandenyno karo laivy
nas atplaukė j Siamo įlan
ką, prie Tailando ir Kam
bodžos.

Washingtonas. JAV vy
riausybė sako, kad bent 
koks Kubos pabėgėlių pira
tiškas bandymas bus pačio
je pradžioje sulaikytas.

Dunoons, Škotija. — JAV 
“Polaris” submarino ko- 
mandieriai uždraudė ameri
kiečiams jūrininkams eiti į 
Dunoono viešbutį, nes ten 
apsistoję Tarybų Sąjungos 
delegacijos žmonės. JAV 
komandieriai bijosi komu
nistų propagandos.

Yorke tėra tūkstantis lovų. O 
normaliai ligonių priežiūrai 
reikėtų apie ketvertą sykių 
daugiau.

Vieną draugą lankydamas 
vienoje didžiulėje ligoninėje 
tiesiog nustebau, kai pama
čiau, kad ligoniai suguldyti

- net koridoriuose, ligoninė per-
- kimšta sergančiais, aptarnavi
mas nenormalus, gydytojų ir 
slaugių stoka.

Tokia kritiška padėtis šauk
te šaukiasi greitosios pagalbos 
miestų, valstijų ir federalinių 
pareigūnų, Kongresas rimtai 
tuo reikalu turėtų susirūpinti,

Maskva. — TSRS protes
tavo Anglijai, JAV ir Pran
cūzijai prieš jų pataikavi
mą Vakarų Vokietijai, kuri 
savinasi vakarinį Berlyną.

Vientiane.—Laoso prem
jeras Phouma reikalauja 
generolo Kong Le, kad jis 
susilaikytų nuo provokaci
jų prieš kairiuosius.

Kiel, V. Vokietija.—How- 
aldo laivų statykla vėl nu
leido naują submariną “A- 

tai šeštas submarinas 
rūšies.

Milanas. — Italo Pietra, 
redaktorius italų dienraš
čio “H Giorno,” ir Raffa- 
ello Uboldi, to laikraščio 
korespondentas, ilgai tarėsi 
su Tarybų Sąjungos prem
jeru N. Chruščiovu.

Chruščiovas sakė, kad 
Jungtinių Valstijų atomi
nių ginklų bandymai, taip
gi Prancūzijos atominių, 
bombų sprogdinimai Sacha
roje verčia Tarybų Sąjun
gą apgalvoti, ar ji galės 
susitarti 
lygomis, 
siūlė.

TSRS 
visą eilę 
Valstijų
padidino karo pavojų, kaip 
tai: apginklavimas atomi
niais ginklais NATO jėgų, 
pasiuntimas atominių “Po
laris” submarnų į Vidurže
mio jūrą, užkerimas Ka
nadai atominio apsiginkla
vimo jr JAV atominių sub- 
marinų besilankymas į Ja
ponijos prieplaukas. Chruš
čiovas sakė, kad visi šie 
Jungtinių Valstijų žings
niai didina karo pavojų ir 
yra priešingi popiežiaus 
pasūlymams paša 1 i n i m u i 
karo pavojaus.

Chruščiovas sakė, kad 
jeigu Vakarų krikščionys 
rūpintųsi žmonijos gero-

taikos sutartį, prieiti prie 
to, idant NATO ir Varšu
vos apsigynimo sąjungos 
nariai pasirašytų nekaria- 
vimo sutartį. Bet Tarybų 
Sąjungos praktiški pasiūly
mai visada sutinka Vaka
rų, o daugiausia Jungtinių 
Valstijų prieštaravimų.

Kas dėl Kubos, tai Chruš
čiovas sakė, kad ir toje sri
tyje karo pavojus nepasi
baigi nes JAV vis grasina 
siDręsti savo santykius su 
Kuba iš jėgos pusės.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė susitarė su Ang
lija, kad jų ambasadoriai 
Maskvoje pas iteiriautų 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės, ar ji pageidauja Ang
lijos, JAV ir TSRS viršū
nių susitikimo pasitarimui

diplomatinius žmones ir F. 
Molina.

KINIJA NEPULS
INDIJOS

Pekinas. — Pasitarime 
spaudos korespondentais 

Chau
su
Kinijos • premjerasJ B. Donavanui taiTi-jEn4jus *'akg J kad Kinija 

mnkaujant pirmiau is Ku- nepereis sienos į Indiją, jei- 
bos buvo apleista 1,113 in- gU Indija neišprovokuos 
vazijos imtinių. naujų susirėmimų.

nepereis sienos į Indiją, jei-

Vėliausios žinios
Bangkokas.—3,000 Jung

tinių Valstijų marininkų 
ir pėstininkų paruošti iškė
limui į Tailandą., iš kur jie 
vyks prie Laoso sienos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasiuntė i 
Maskvą A. Harrimaną tar
tis Laoso reikalais.

6,” 
tos

Ottawa. — Jau susiorga
nizavo Kanados vyriausybė 
priešakyje su L. B. Pearso- 
nu.

Paryžius. — JAV diplo
matas A. Harrimanas tarė
si su Prancūzijos valdžia 
Laoso reikalais.

Londonas.—Anglijos val
džiai nepatinka, kad Arabų 
valstybės vienijasi.

Roma. — Balandžio 28-29 
dd. įvyks Italijos parlamen
to rinkimai.

Maskva. — Sulaukę^ 57 
metų amžiaus mirė Evgeni-

nusiginklavimo reikalais, jus Čekmenevas, buvęs že- 
Kaip žinia, seniau TSRS mės ūkio specialistas.
tokio viršūnių susitikimo 
pageidavo.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai paėmė du 
miestelius An Xuyeno pro
vincijoje.

TSRS IŠŠOVĖ 15-TĄ 
“KOSMOS” PALYDOVĄ
Maskva. — Balandžio 22 

d. tarybiniai mokslininkai 
iššovė į erdvę jau penkio
liktą Žemės palydovą. “Kos- 
mos” palydovas skraido ap- 
linnk Žemę ta pačia kryp
timi, kaip ir jo pirmtakū- 
nai, iššauti kovo 21 d. ir 
balandžio 13 d. ,

Titogradas, Jugoslavija.— 
Juodkalnijoje buvo jaučia
mas žemės drebėjimas.

Teheranas.—Persija (Ira
nas) apsiginklavimo reika
lams paskyrė $168,000,000.

MIRĖ IZRAELIO 
PREZIDENTAS

Tel Avivas. — Sulaukęs 
78 metų amžiaus mirė Iz
raelio prezidentas Y. Ben- 
Zvis. Jis ilgai sirgo vėžio 
liga! Tai jau antras Izra
elio prezidentas mirė nuo 
valstybės suorganizavimo. 
Izraelis pasiskelbė nepri
klausomu 1948 metais. Jis 
užima 7,9193 kvadr. mylias 
ir turi apie 2,300,000 gy
ventojų. Yra prie Vidur-' 
žemio jūros, tarp Egipto, 
Jordanijos, Sirijos ir Liba
no — Palestinoje.

Maskva. — TSRS spauda 
paskelbė 1963 metų pirmo
jo kvartalo industrinius ir 
kitokius pasiekimus.

Minskas. — Milicija su
laikė tris turistus iš Izra
elio ir vieną iš JAV, kurie 
skleidė sionistų imperialis
tinę propagandą.

Istambulis, Turki j a.—Įvy
ko sprogimas turkų laive 
“Kardės” ir du jūrininkus Londonas. —* TSRS kalti-
užmušė. na JAV už įvykius Laose.na JAV už įvykius Laose.

Londonas.—Anglija dau
giau pinigų paskyrė atomi
nių ginklų gamybai.

Washingtonas.—JAV vy
riausybė reikalauja, kad 
Laoso kairieji pasitrauktų 
iš teritorijos, kurią jie už
ėmė nuo dešiniųjų.

Washingtonas. — New 
Jersey valstija prašo fede
ralinės pagalbos žmonėms, 
kurie nukentėjo nuo dide
lių gaisrų.

Kabulas, Afganistanas.— 
Potvyniuose žuvo 81 žmo
gus.

Paryžius. — Prancūzija 
suteiks Ispanijai $150,000,- 
000 paskolos.

Washingtonas. — JAV 
ambasadorius G. F. ,Kenna- 
nas, kuris yra Jugoslavijo
je, rengiasi rezignuoti.

Atėnai. — Didėja nesutik 
kimai tarp Graikijos ir Tur
kijos.

Ankara.—Į Turkijos prie
plaukas atplaukė JAV ato
miniai submarinai.

Detroitas. — šiemet dau
giau naujų automobilių pa
gaminama negu 1962 m.

Santiago, Čilė. — Čionai 
atvyko Brazilijos preziden
tas Joao Gouartas.

New Delhi. — Indija dau
giau gavo ginklų iš JAV.



V a T C W LITHUANIANU A 1 9 W A SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jarriaica, N. Y.
Established April 5, 1911 ----------------------------------  ROY MIZARA, Editor

Kas ką rašo ir sako
REŽISIERIUS
ROMUALDAS
JUKNEVIČIUS

Š. m. balandžio 13 d. mi

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year............ $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ........... $10.00
Ūueens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

rė įžymus artistas — Lietu
vos nusipelnęą meno reikė
jas, Vilniaus Valstybinio te
atro režisierius, pedagogas 
Romualdas Juknevičius.

Julian Grimau Garcia
š. M. BALANDŽIO 20 DIENĄ Ispanijoje buvo nu

žudytas įžymus darbininkų klasės veikėjas-kovotojas, 
komunistų vadovas Julian Grimau Garcia. Jis buvo su
šaudytas Carabanchel kalėjimo kieme, netoli Madrido.

Julian Grimau buvo 52 metų amžiaus vyras, ilgame
tis kovotojas už liaudies interesus, Ispanijos pilietinio 
karo dalyvis. Franko budeliai jį suėmė praėjusių metų 
lapkričio mėnesį; kalėjime baisiai kankino, reikalauda
mi, kad Grimau išduotų kitus komunistus, bet jokie kan
kinimai iš kovotojo burnos neištraukė to, ko fašistai 
norėjo. Tuomet fašistai suruošė jam teismo komediją, 
kuri įvyko praėjusią savaitę; ten Julian Grimau ir buvo 
nuteistas sušaudymui už tai, kad jis dalyvavo pilietinia
me kare, kad kovojo prieš fašistus, ir už tai, kad jis pas
taruoju laiku organizavo Ispanijos antifašistus kovai už 
nuvertimą fašistinės diktatūros. )

Julian Grimau Garcia, tenka priminti, per metų 
eilę gyveno Prancūzijoje, bet praėjusiais metais jis grįžo 
į Ispaniją ir ten darbavosi, organizuodamas antifašis
tines jėgas kovai už Ispanijos liaudies laisvę. Jis buvo 
Ispanijos Komunistų partijos CK narys.

- Chruščiovas ir daug kitų žymių pasaulio, žmonių 
kreipėsi į Franco, prašant komunistų veikėjo nežudyti, 
bet nieko negelbėjo—budelis pasiliko budeliu. Sakoma, 
net ir popiežius Jonas XXIIII-iasis pataręs Frankui Gri
mau nežudyti; nepadėjo nieko ir tai. Žudyti žmogų 
už tai, kad jis prieš 25 metus dalyvavo pilietiniame kare, 
kad jis ištikimai gynė demokratinę, teisėtą valdžią, bai
sus dalykas!

Bet budeliui Frankui nužudyti antifašistą—vienas 
juokas.

Ispanijos Komunistų partijos sekretorius, Santiago 
Carrillo, sako, kad tuojau po Ispanijos pilietinio karo, 
trejų metų bėgyje, Franko nužudė 200,000 ispanų anti
fašistų! -

* __ ' J

ĮŽYMIOJI ISPANIJOS liaudies dukra, Dolores 
Ibarruri (“La Passionarįa”), gyvenanti Maskvoje, pa
reiškė, kad budelis Franko, sušaudydamas Julianą Gri
mau Garcia, nori prisigerinti Jungtinių Valstijų kapi
talistams, nori gauti iš jų daugiau dolerių. Jis mano pa
kelti'savo vardą kapitalistų akyse, kad su jų pagalba 
galėtų ilgiau išsilaikyti valdžioje.

Pasaulio žmonės labai pasipiktino šituo budelio 
Franko “žygiu.” Vyko didžiulės protestų demonstraci
jos Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kitose šalyse. 
Prancūzijos Komunistų partija reikalauja, kad Pary
žiaus valdžia nutrauktų tuos pasitarimus, kurie tarp 
Prancūzijos ir Ispanijos valdžių atstovų vyksta Madride.

Drąsiai galima sakyti, kad šis Franko “žygis” jo 
kruvinam viešpatavimui nepadės, o tik priskubins galą. 
Juliano Grimau Gareios didvyriška mirtis labiau išju
dins Ispanijos liaudį kovai už fašizmo nuvertimą, už de
mokratijos atkūrimą šalyje. Viso pasaulio antifašistinė 
visuomenė, sujaudinta šio baisaus įvykio, uoliau rems 
Ispanijos antifašistinį žmonių judėjimą.

Amerikos visuomenė privalo visais būdais padėti 
Ispanijos liaudžiai išsilaisvinti iš fašizmo, kuris įsiga
lėjo su Hitlerio ir Mussolino talka. Franko turi eiti pas 
Mussolinį ir Hitlerį!

O kas jų paisys!
ANĄ DIENĄ “VEIKSNIAI” turėjo konferenciją 

Čikagoje ir jie ten labai išdidžiai aptarė “daug svarbių 
dalykų.”

Vienas iš “svarbių nutarimų” buvo: smerkti visus 
tuos, kurie nori su lietuvių tauta, su Tarybų Lietuva 
palaikyti kultūrinius ryšius.

Nebepirmą kartą “veiksniai” tokį nutarimą pada
ro., bet vis daugiau irdaugiau JAV lietuvių ryžtasi 
sumegzti su savo tėvų krašto kultūrinėmis įstaigomis 
ryšius. “Veiksniai” rėkia: nevažiuokite į Lietuvą, bet 
žmonės, spiovę jiems j veidą, ima ir važiuoja! “Veiks
niai rėkia: šmeižkite savo tėvų krašto žmones, statančius 
naują gyvenimą, bet dori žmonės džiaugiasi tuo progre
su, kurį atlieka mūsų tauta, mūsų gimtoji šalis.

“Veiksniai” atsidūrė desperacijon ir nebežino, kaip 
iš jos išsikepurnėti. O mes pasakysime, kad “veiksnių” 
sutemos tik prasideda, nes melas turi trumpas kojas.

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
bal. 16 d. laidoje) paduoda
mas tokis velionio nekrolo
gas:

R. Juknevičius gimė 1906 
m. Leningrade. Dar besimo
kindamas Kauno Aukštojoje 
komercinėje mokykloje, jis sa
vo gyvenimo kelią surišo su 
teatro menu.

Bestudijuodamas Kauno uni
versitete ir lankydamas Vai
dybos studiją, R. Juknevičius 
įkūrė studentų teatrą “Sted- 
rą”, kur pastatė Ž. Moljero 
komediją “Gydytojas per prie
vartą”. čia jis pasireiškė 
kaip režisierius ir talentingas 
aktorius.

Baigęs Vaidybos studiją, R. 
Juknevičius 1933 metais prii
mamas į Valstybinį teatrą ak
toriumi. Su jaunųjų aktorių 
būriu palikęs teatrą, jis kuria 
“Jaunųjų teatrą”.

1934—1936 metais R. Jukne
vičius išvyksta į Maskvą stu
dijuoti teatrinio meno. Grįžęs 
iš ten, Klaipėdos dramos teat
re pastato H. Herjermanso 
“Viltį”. Pastatytas spektak
lis atkreipė į save dėmesį tuo, 
kad jame nuskambėjo kapita
listinį pasaulį demaskuojanti 
tema.

1940 metais Vilniaus dra
mos teatre R. Juknevičius pa
stato B. Sruogos sceninę kom
poziciją “Iš rytų šalelės sau
lelė tekėjo...”, o 1941 metais 
— V. Ivanovo “šarvuotį 14- 
69”.

Pokario metais Ri Juknevi
čius Klaipėdos, Telšių, Kauno, 
Vilniaus dramos teatruose pa
statė apie 80 spektaklių,

R. Juknevičius tarnavo pa
žangiam menui. Safvo 'darbais 
R; Juknevičius ,įnešė' į> (Tarybų 
Lietuvos teatrinio- męno istori
ją didėlį indelį. ' ’

Talentingo- menininko atmi
nimas ilgai išliks jį pažinoju
siųjų širdyse.

/

Pirmą kartą
Iš BOSTONO pranešama, kad balandžio 3 d. ten 

sakė kalbą komunistų veikėjas Arnold Johnson. Ir jis 
kalbėjo garsiojoje Community* Church (Bendruomenės 
bažnyčioje) apie komunistų pažiūras į bėgamuosius po
litinius įvykius. Kalbėtoją pristatė protestantų kunigas 
Donald Lothrop.

Amerikiečių domėjimasis “komunistinėmis pažiūro
mis” šiuo metu yra didelis, ir jis pasireiškia visur: or
ganizacijose, universitetuose ir bažnyčiose.

APIE KAI KURIUOS 
EMIGRANTUS

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo:

Kaip išeivijoje, taip ir gim
tose šalyse, kaip atrodo, daug 
kas žiūri į išeivius (emigran
tus) iš vieno taškaregio, lyg 
visi emigrantai būtų vierios rū
šies. Tai labai, klaidingas su
pratimas. Yra dvi rūšys emi
grantų . Vieni yra politiniai 
emigrantai, o kiti — ne poli
tiniai, paprasti emigrantai, ap
leidę savo gimtines gera va
lia, ieškodami geresnio gyve
nimo. Tarp jų yra didelis skir
tumas.

Politiniai emigrantai jaučia
si, kad jie negyvens ilgai emi
gracijoje, kad jie tik laikinai 
išsikėlę iš gimtojo krašto. Vi
sa jų veikla nukreipta į atga
vimą to, ką yra praradę tėvy
nėje, į atgavimą galios. . Pa
prasti emigrantai, o tokių yra 
didelė dauguma, kad ir nepa
miršo savo tėvynių, jie, dide
lėj didžiumoj, jaučiasi visai 
kitaip. Jie žiūri,. kaip geriau 
ir patogiau įsikurti naujojoj 
tėvynėj. Ir kuo greičiau jie 
pažįsta savo naują tėvynę, kuo 
giliau įleidžia šaknis, tuo leng
viau jam įsikurti ir maloniau 
gyventi.

Politiniams emigrantams ir 
pabėgėliams atrodo tai “ištau- 
tėjimu”, atsitraukimu nuo sa
vo tautos ir t.t.< Jeigu ir taiį>, 
vistik nėra nieko stebėtina. 
Išskyrus indijonus ir eskimus, 
Šiaurės Amerikos žmones su
daro emigrantai. Ir jie yra ge
ri patriotai savo naujų tėvy
nių. Pirrtiesnieji iš jų jau ne
beturi žymių, kad jie yra kilę 
iš tų, kurie atvyko iš kitų kon
tinentų.

Savo tautybę išlaikė tik tie, 
kurie sudarė tokias kolonijas, 
kaip francūzų Kanadoje. Vo
kiečiai, Ukrainai, lenkai, ku
rie skaito po pusę milijono 
tautiečių, negalėjo išsilaikyti. 
Tiesa, dukaborai tebesilaiko, 
bet tokia kaina, kuri nedžiu
gina ir jų pačių. Jeigu visų

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
» / \

Keistas J AR. prezidento
Nasserio socializmas ■ uc

Jungtinės ’Arabų Respub
likos ' prezidentas N asseriš 
jau tūri savo “imperijoje” 
Iraką; Siriją ir Jemeną. Al
žyras taipgi linksta ton pu
sėn. Jordanas ir Saudi Ara
bija stovi Nasserio plane 
sukilimus ten pravesti ir 
prijungti prie Jungtinės 
Arabų Respublikos. Tada 
tai pasidarytų galinga ara
bų respublika, kokios Nas- 
seris trokšta.

Nasseris skelbia, kad jo 
(vadovaujama respub 1 i k a 
yra socialistinė, nors Nas
serio socializmas labai keis
tai atrodo* j Jo socializmas 
yra sumaišytas su naciona
lizmų. , Pataikaudamas 
kraštutinio m s nacionalis
tams (reakcionieriams, fe
odalams), jiš draudžia Ko
munistų partijai viešai 
veikti, o jos vadovus laiko 
kalėjime.

Savaitraščio “National 
Guardian” korespondentas 
W. G. Burchett rašo išJAR 
sostinės Kairo, kad prez. 
Nasseris siekiasi Egiptą 
padaryti visos Jungtinės 
Arabų Respublikos indust
rine baze. Toje srityje jau 
nemažai atsiekta, naujai 
pramonei pagrindas jau pa
dėtas. Industrializacija ple
čiama. \

Suezo Kanalas žymiai 
modernizuotas ir dabar lai
vų kursavimas pakilo 50 
procentų. Manoma pasiekti 
dar aukštesnio lygio. Kai 
bus užbaigtas į. A s w a n o 
tvenkinio ir elektrinės jė- 
įoš projektas ant Nilo 
upės, Egiptas tada pakils 
visą galva. Naujoji pramo
nė gaus pakankamai elekt
rinės jėgoš, kurios dabar 
jai trūksta. Taipgi tvenki
nio vanduo bus panaudotas 
ūkio irigacijai. 'Šiuo metu 
derlingos žemės Egiptas te
turi tik 4 procentus, kiti 196 
procentai —dykumos. Egip
tas dabar kasmet impor
tuoja iš užsienio apie mili
joną tonų kviečių. Ateityje, 
kai pasidarys daugiau der
lingos žemės, gal neberei
kės iš užsienio kviečių im
portuoti.

Nasseris skelbia, kad 
Egiptas pasieks industria
lizacijos srityje tiek per 30 
metų, kiek Europa yra pa
siekusi per 300 mėtų. Pen
kių metų planas sėkmingai 
vykdomas. Inžinierys t ė s, 
chemikalų ir . tekstilės pra
monės gamyba dabar paki
lo nuo 50 iki 100 proc. Visa 
stambioji pramonė yra na
cionalizuota. Metiniai į pra
monę investmentai siekia 
172 milijonus dolerių — 
nuo 1952 metų pakilo 55 
kartus. Pramoninė gamyba 
tuo pačiu metu pakilo nuo 
1,122,000,000 iki 2,145,000,- 
000 dolerių vėrtės.

Žęmės reformos srityje 
taipgi apkapojo feodalų 
teises. Bet feodalai ir kiti 
turčiai dar turi daug ga
lios, su kuria Nasseriui 
tenka susidurti ir net jiems 
nuolaidų padaryti. Vienati
nėje partijoje, Nacionalinė
je Sąjungoje, turčiai vyrau
ja. Kaip vienas- egiptietis 
žurnalistas išsireiškė, prez. 
Nasseriui sunku kalbėti 
apie socializmą ’ Arabijoje, 
kuomet turčiai dominuoja 
vienatinėje partijoje.

kitų grupių nusistatymas bū
tų buvęs toks fanatiškas, 
šiandien Kanadoje turėtume 
tikrą babiloniją.

Kas žiūri į visus emigrantus 
grynai iš politinio taškaregio, 
niekad nesupras, kodėl dau
guma emigrantų ištautėja.

Antiimperialistiniai vė- 
i’ąį Egipte gana smarkūs. 
Caire turi savo ambasadas 

Kini jos,. Liaudies Respubli
ka, ne čiang Kai-šekas; 
Korė j os Demokratinė Res
publika, nę Pietų Korėja; 
Šiaurės Vietnamas, ne Die- 
mo režimas. Su socialisti
niais kraštais palaikomi di
plomatiniai ir prekybiniai 
ryšiai.

X
Pateisina vergiją, gina 
rasinę diskriminaciją

Rasinės diskriminacijos 
palaikytojai gauna dvasinio 
peno iš knygos “Decisive 
Battles of the Civil War”, 
kurią parašė leitenantas 
pulkininkas Joseph B. Mit
chell.

Plačiai rašydamas apie 
Civilinio karo eigą, auto
rius niekur vergijos nepa
smerkia. Jis maloniai atsi
liepia apie federantų tiks
lus. Girdi, jie nenorėję už
kariauti tų valstijų, kurios 
buvo vergijai priešingos. 
Federantai norėję tik su
kurti atskirą valstybę iš tų 
valstijų, kurios vergiją pa
laiko. Tuo jis pateisina 
Jungtinių Valstijų skaldy
mą ir vergijos išlaikymą.

Gen. Robert Lee, konfe
deratų militarinių jėgų vy
riausią komandįerių, jis iš
kelia į padanges, . padaro 
didvyriu. Rašytojui, Mit- 
cheliui malonus Robert Lee 
—vergų savininkas ir jų, 
gaudytojas, išdavikiškai iš
sižadėjęs savo priesaikos' 
tarnauti Jungtinėms Vals
tijoms, ginti jas nūo vidų-' 
jinių ir išlaukinių1 priešų, 
ginti jų |vėliavą.r .Civilinio 
karę, metu fjię šaudė, į ( tą 
vėliavą, kurią prisiekė gin
ti, arde tą valstybę, kurią. 
pasižadėjo ginti. Tai toks 
jis “didvyris”. Bet vergijos 
šalininkams, rasinės diskri
minacijos palaikytojams jis 

. yra didvyris, sut e i k i jį s 
jiems dvasinės stiprybes.

Šimtas metų jau praėjo 
nuo negrų išlaisvinimo pro
klamacijos paskelbimo. Bet 
propaganda, teisinanti neg
rų vergiją ir rasinę diskri
minaciją, tebeplinta Jung
tinėse Vai ti jose.

X
JAV “padeda komunistam” 
Pietų Vietname įsigalėti
Filipinų sostinėje Mani

loje dabar gyvena Nguye- 
nas Thai, pirmiau buvęs 
Pietų Vietnamo prezidento 
diktatoriaus Nlgo Dinho 
Diemo administraeij oje, 
kaip propagandos agentū
ros viršininkas. Pasitrau
kęs iš valdžios ir atvykęs į 
Manilą, jis parašė knygą 
“Ar Pietų Vietnamas gali 
išsilaikyti?” „

Knygoes autorius Thai 
yra žymus politikas, Ame
rikoje mokinęsis, plačiai 
susipažinęs su tarptautine 
politika. Jo knyga, todėl, 
turi daug svorio.

Minimoje knygoje Thai 
ryškina Pietų Vietnamo 
diktatoriaus Diemo politi
ką ir Amerikos jam para
mą. Septynerių metų bėgiu 
JAV suteikė Pietų Vietna- 
mui apie dviejų bilijonų do- 
derių vertes militarines ir 
ekonominės paramos, kuri 
žymiai sustiprino Diemo 
režimą ir sukėlė visoje ša
lyje žmonių neapykantą 
tiek Diemo diktatūrai, tiek 
Amerikos paramai, kurią 
sunaudoja niekas kitas, 
kaip tik pats diktatorius.

Tokia Amerikos parama, 
sako Thai, suteikia komu
nistams pagrindą sėkmin
gai mobilizuoti liaudį Eoyąį

Iš liaudies švietimo 
‘ I

buržuazinėje Lietuvoje
(Laiškas iš Vilniaus)

Visi, kas bent kiek susi
pažinęs su Tarybų Lietuvos 
gyvenimu, net ir atkakliau
si socializmo ir tarybinės 
santvarkos priešai, pripa
žįsta milžiniškus laimėji
mus, kurie pasiekti Lietu
voje švietimo srityje. Sun
ku buržuaziniais laikais net 
įsivaizduoti buvo, kad Lie
tuva pavytų švietimo at
žvilgiu kad ir tokią Švedi
ją, kuri buvo laikoma nepa
siekiamai aukštos kultūros 
šalimi. O štai šiandieną ant 
10,000 gyventojų Švedijoje 
esama 44 studentai, gi Ta
rybų Lietuvoje — 117 stu
dentų, taigi, beveik 3 kar
tus daugiau. Tuo tarpu 
buržuazijos valdomoje Lie
tuvoje studentų tam skai
čiui gyventojų tebuvo 14.

Taip ir su viduriniuoju 
mokslu. Dabar Tarybų Lie
tuvoje yra 430 vidurinių 
mokyklų, 915 aštuonmečių 
mokyklų ir 246 mokyklos 
suaugusiems. Tai tik bend
rojo lavinimosi mokyklos. 
Per metus buržuazijai val
dant vidurines mokyklas 
baigdavo apie 1,200, o dabar 
kasmet vien bendrojo lavi
nimo vidurnes mokyklas 
baigia keliolika tūkstan
čių mokinių. Pavyzdžiui, 
pernai tokių abiturijentų 
skaičius siekė 12,600, taigi 
10 kartų daugiau, negu po
nams ir klebonams viešpa
taujant.

Tie palyginimai atėjo į 
galvą paskaičius vieną 
straipsrielį Vilniaus Pedago - 
ginio Instituto Mkraštyje 
“WPI Tarybinis Studen
tas, kurį parašė S*. Grigai
tis.- Man; rodos,; “Laisvės” 
skaitytojams bus įdomu su
sipažinti su tuo rašiniu, 
trumpai atvaizduoj ančių 
skurdžią • mokyklos padėtį 
buržuazinėje Lietuvoje. Štai 
tas straipsnelis:

“Buržuazinėje Lietuvoje 
buvo visai mažas mokyklų 
tinklas, didžiuliai mokesčiai 
už mokslą, sunki ekonominė 
darbo žmonių padėtis. Bur
žuazija laikė liaudį tamso
je, ją engė ir išnaudojo.

Mokyklų skaičius buvo 
nuolatos mažinamas, nors 
atseit ir buvo įgyvendina
mas pradinis privalomasis 
mokymas. Tėvų skurdo ver
čiami net mažamečiai- vai
kai ėjo tarnauti pas buožes. 
Paskutiniais bur ž u a z i j o s 
valdymo metąis Lietuvoje 
buvo tik 69 gimnazijos, 27 
progimnazijos. Jose mokąsi 
20 tūkstančių mokinių.

Tokiose mokyklose jauni
mas buvo auklėjamas reak
cinės idealistinės pasaulė
žiūros dvasia. Kunigai, į 
kurių rankas buvo atiduo
tos mokyklos, nuodijo vai
kų sąmonę, skiepijo moki
niams vergišką paklusnumą 
išnaudotojams. Lietuvos 
komjaunimo CK pogrindinis

prieš diktatorišką režimą.
Nguyenas Thai yra 

griežtas komunizmo prie
šas. Jis nenori, kad Pietų 
Vietname komunistai vieš
patautų. Todėl jis rimtai 
persergsti prez. Kenedžio 
administraeij ą, pata r d a- 
mas pakeisti atsineši m ą 
Diemo link. Amerika turin
ti spirti diktatorių Diemą 
pravesti demokratines re
formas ar pasitraukti iš 
valdžios. Kitaip, jeigu ne
bus demokratinių reformų, 
Pietų Vietnamo liaudis nu
eis su komunistais.

Ž pv-LaUvė (Liberty)—Penkt,baland. (April) 2(^ 1963

organas “Darbininkų ir 
valstiečių jaunimas” rašė: 
“Navarėnai, Mitkaičių pra
džios mokykloj tikybos mo
kytojas kunigas Leščinskas 
žiauriai elgiasi su mokiniais. 
Už mažiausią neatsakymą 
iš tikybos peša vaikams 
plaukus ir ausis, o kitus net 
sumuša.”

Nežiūrint to, atsitikdavo, 
kad mokyklos neišsilaikyda
vo, jas tekdavo uždaryti. * 
Štai, pavyzdžiui, ką byloja f 
Naumiesčio (Šakių apskr.)> 
‘Žiburio’ vidurinės mokyk
los tėvų išrinktos komisijos 
ir Naumiesčio apylinkės bei 
miesto gyventojų prašymas, 
rašytas 1928 m. gegužės 6 
d. ‘ponui Ministrų pirminin
kui.’ Mokinių tėvai, paty
rę, kad ligi šiol veikusioji 
Naumiestyje ‘Žiburio’ vidų-. 
rinė mokykla, negaudama 
iš valdžios pašalpos, likvi
duojasi, kreipiasi į ‘Jo ek- 
selenciją” prašydami valsty
binės gimnazijos. Prašyme 
nurodoma, kad visame Za
navykų krašte nėra pilnos 
vidurinės valstybinės gim
nazijos. Šis graudus dau
giau kaip 200 žmonių pasi
rašytas prašymas nesujau
dino “jo ekselencijos” — jis 
uždėjo rezoliuciją “Į archy
vą.”

Reikia pabrėžti, kad bur
žuazinės Lietuvos mokyklo
se niekas nesirūpino darbo 
žmonių vaikų sveikata, l*į- 
giena. Tas pats “Darbiniii- 
kų ir valstiečių jaunimo** 
laikraštis rašė: “Kūliuose— 
6 skyrių mokykla. Nors 
vaikų sveikatą reikia tik-, 
rint.i kasmet (labai mažai), 
bet tikrumoje tik per 3-4 
metus atvažiuoja gydytojas. 
Dėl 'to mokiniai užsikrečia 
įvairiomis ligomis.”

Buržuaziniai nacionalistai 
bijojo pažangios minties' 
mokykloje. Todėl mokyto
jas ir mokiniai, pareiškę ne
pasitikėjimą esama santvar
ka, buvo persekiojami, šali
nami iš mokyklos.”

Šis mažas praeities primi
nimas ryškiai liudija, kokia 
dvasios elgetystė ir apgailė
tina padėtis buvo buržuazi
nių laikų Lietuvos mokyk
lose. Ir kokia menkystė tų 
“vadavimo” biznierių, ku
rie dar lig šiol bando įti
kinti, kad anoje Lietuvoje 
visose srityse buvęs “rojus” 
ir būk Lietuvoje esą bei^p 
kiek sveiko proto turinčių 
žmonių,” kurie trokštų t^ 
skurdą bei jo nešėjus Lietu
von grąžinti.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1963 m. balandis

Vakarų Vokietija 
perginkluojama

Perginkluodama Vakarų 
Vokietiją, Adenauerio vy
riausybė nutarė serijomis 
gaminti naują 40 tonų tan
ką bundesverui, sukonstruo
tą Vakarų Vokietijos kari
nės pramonės įmonėse/ Kaip 
praneša agentūra ADN, iki 
1968 metų numatyta paga
minti 1,400 tokių tankų, ku
rie iš viso kainuos 1.5 mi
lijardo markių. Šis stambus 
karinis užsakymas bus pa
skirstytas daugeliui įmonių, 
taigi, beveik visi plieno kon
cernai, gaminę tankus. Hit
lerio laikais, gaus didžiau
sią naujų pelnų dalį.

Saigonas. — Pietų V i et 4 
namo valdžia sako, kad jos 
kareiviai užmušė 270 parti
zanų.



Nepilnamečiai padykeliai
f

Dar visai neseniai Švedi
joje buvo žemiausias nusi- 
kaltimumo lygis “laisvaja
me pasaulyje.” Tačiau pas
taruoju metu spauda vis 
dažniau praneša apie nepil
namečių nusikaltimus šioje 
šalyje.

Ypač daug vargo Švedijos 
valdžios organai turi su va- 
d’in a m a i s i a i s “ragarais.” 
Tai vietinė atmaina tos da
lies jaunimo, kuri Ameriko
je ir kitose kapitalistinėse 
^alyse vadinama “tedi bois” 
(.tai yra moraliai smukę 
įmonės, gyvenantys pagal 
principą “bent diena, bet 
mana”).

Švedų “ragarai” — daž
niausiai pasiturinčių tėvų 
sūneliai. Iš jų gautais (ar
ba pavogtais) pinigais jie 
nusiperka automobilius ir 
didesnę dienos dali pralei
džia triukšmingai dumdami 
po miestus ir kaimus. Ma
šinos kimšte prikimštos rė
kaujančių ir garsiai nešvan
kybes dainuojančių sutaršy
tais plaukais ir išsprogdin
tomis akimis jaunuolių. 
Ypatinga prašmatnybe “ra
garai” laiko pasityčiojimus 
iš žmonių, v

... Sustoja a u t o m o bilis. 
Vairuotojas kviečia prieiti 
praeivį, dėdamasis, kad no
ri kažką paklausti. Nepa
tyręs žmogus prieina prie 
mašinos ir... jam teškiama 
į veidą. Jaunuoliai riaumo- 
ja~irš džiaugsmo, ir automo
bilis nudumia. Bet tai ne 
vienintelė chuliganizmo for
ma. “Ragarai” sviedžia bu
telius j praeivius;, daužo 
parduotuvių vitrinas, o kar
tais įsilinksminę padeginėja 
jas. , •

...Į Kristintado mieste, 
vykusias automobilių varžy
bas suvažiavo apie tris šim
tus “ragarų.” Šiame “ra
tuotų chuliganų suvažiavi
me,” kaip jį pavadino laik
raščiai, atvykėliai ūžė ir kė
lė peštynes. Policininkai,

mėginę išvaikyti suįžūlėju- 
sius veltėdžius, buvo sutikti 
akmenų ir tuščių butelių 
kruša . Peštynių metu buvo 
rimtai sužeista 15 žmonių. 
Toks pat skandalas įvyko ir 
Karlsburgo mieste.

Paprastų priemonių kovai 
su šiais chuliganizmo pasi
reiškimais jau neužtenka. 
Švedijos policija buvo pri
versta sušaukti savotišką 
visų rūšių atstovų chuliga
nų konferenciją. Čia susi
rinko “kelio velnių,” “švent
eivų,” “archangelų” ir kitų 
chuliganų susivienijimų at
stovai. Jie pasižadėjo nebe- 
girtauti ir nebepažeidinėti 
viešosios tvarkos. Dar dau
giau. Spaudoje pasirodė 
pranešimai, kad organizuo
tos mokyklos, kur jaunimas 
bus mokomas įvairių profe
sijų, taip pat specialios 
įstaigos sunkiai aukojimui 
pasiduodantiems vaikinams 
ir merginoms.

Apie tai, kokius rezulta
tus duoda visos šios priemo
nės, galima spręsti iš laik
raščių korespondentų pra
nešimų. Nemažai savo am
žiuje mačiusius buržuazinės 
spaudos darbuotojus sukrė
tė tai, ką jie pamatė Stok
holmo gatvėse. Pasirodo, 
kad po miestą vėl dumia au
tomobiliai su šūkaujančiais 
“ragarais,” kurių būdas, 
sprendžiant iš visa ko, nė 
nė kiek nepasikeitė.

Tokie tad reikalai turtin
goje kapitalistinėje šalyje 
Švedijoje. Dar baisesnė pa
dėtis Graikijoje, kur nacio
nalinės pajamos—vienos že
miausių “laisvajame pasau
lyje.” Vietos teisininkai pri
pažįsta jaunimo auklėjimo 
problemą - labai pribrendu
sia ir reikalaujančia radika
lių priemonių. Augantį “te
di boisų” skaičių jie .aiškina 
“komiksų” ir Hollywoodo 
bei kitos kilmės sensacingų 
kino filmų poveikiu.

Gali kilti klausimas: ko

dėl chuliganai siautėja ne
baudžiami? Atsakymas aiš
kus. “Tedi boisams” pade
da tėvų pinigai ir “ryšiai.” 
Buržuaziniame pasaulyje pi
nigai stipresni už bet kurį 
įstatymą. Ne veltui• Graiki
jos policijos veikėjas Ra- 
kitzis piktinosi' spaudoje 
“tedi boisų” įžūlumu. Pasi
rodo, kartą, kai tokią kom
paniją vežė į teismą, ji, lyg 
girdamasi savo padėtimi, iš
kabino ant automobilio pla
katą, “mes tedi boisai”...

Faktai įrodė, jog paveikti 
chuliganų prašymais ir pa
mokslais nepavyksta. Todėl 
Graikijoje nutarta griežtai 
susidoroti su “tedi boisais.” 
Nepaprastas įstatymas jų 
klausimu numato griežtas 
bausmes. “Ratuoti chuliga
nai” gali būti nubausti ka
lėti ne mažiau kaip tris mė
nesius. Atrodvtų, viskas kuo 
puikiausia. Bet... Nėra 
kapitalo pasaulyje tokių 
įsetatymų, kurie nesudrebė
tų prieš pinigus!

Mes čia rėmėmės faktais 
tik iš Švedijos ir Graikijos. 
Tačiau tai jokiu būdu nesa
ko, jog kitose Vakarų šaly
se padėtis geresnė. Ne,"mo
torizuotų chuliganų ne ma
žėja. “Tedi boisų” ir kitokio 
plauko chuliganų skaičius 
nuolat auga, jie užtvindo 
“laisvąjį pasaulį.”

S. Davidavičius

TABAKO KOMPANIJOS 
IR VĖŽIO LIGA

Washingtonts. — Dr. C. 
C. Little, tabako /kompani
jų vardu, atsišaukė į moks
lininkus, kad jie nedarytų 
pareiškimų, būk rūkymas 
vysto plaučių vėžio ligą. 
Kompanijų daktaras sako, 
kad tas dar nėra įrodyta.

JAPONŲRAKETOS
Tokio. ' — Japonijos mok

slininkai ir militaristai jau 
iššovė virš 100 raketų. Jie 
daro didelį progresą jų ga
minime. Sako, kad pralenks 
Angliją, Kiniją, Prancūziją, 
o 1967 metais jau iššaus 
satelitą.

Lidija Meškaitytė- 
talentinga dailininkė

Vienas veikėjas prisiuntė 
man iš Lietuvos tuziną at
virukų, kurių kiekvienas tu
ri skirtingą labai tal.ęntin- 
gos dailininkės nupieštą 
gamtovaizdį. Tų nepapras
tai gražių kūrinių autore 
yra Lidija Meškaityte.

Su atvirukais atėjo ir ke
lios trumpos pastabos apie 
dailininkę. Prašau su jomis 
susipažinti. Jos skamba:

Lidija Meškaityte — ta
lentinga lietuvių dailininkė 
savamokslė, daugelio mini
otu r ų autorė.

Ji gimė 1926 metais ne
didelėje sodybėlėje Švento
sios upelio pakrantėje Sma
lininkų apylinkėje, kur te
begyvena ir dabar.

Piešti Lidija pradėjo nuo 
trejų metų amžiaus. Vos 
spėjus jai baigti septynmetę 
mokyklą, atūžusi karo aud
ra sugriovė mergaitės sva
jones mokytis toliau. Pra
sidėjo sunkūs fašistinės 
okupacijos metai. 1944 me
tais hitlerininkai, traukda
miesi nuo galingų Tarybi
nės armijos smūgių, išvarė 
visus taikius pasienio gy
ventojus, kartu ir Meškai- 
čių šeimą, į Vokietijos gilu
mą. Išvadavus Tarybų Lie
tuvą iš fašistinio jungo, 
Meškaičių šeima grįžta į tė
viškę. Pakeliui, Kaune, te
ko apsinakvoti tuščioje ap
griautoje pašiūrėje. Įgriu- 
vus stogui, Lidija buvo la
bai sunkiai sužeista. Paki
lusi po sunkios ir ilgos li
gos, Meškaityte ne tik ne
meta savo mėgiamo piešimo 
darbo, bet dirba dar su di
desne energija ir atsidėji
mu. Jos kūriniai—tai švie
si, nuostabi, nepakartojama 
daina, žavinti begaline mei
le tėviškės gamtos grožiui.

Iki 1956 metų L. Meškai- 
tytės darbai nebuvo plačiau 
žinomi. Tiktai eksponavus 
juos Vilniaus Kraštotyros 
muziejuje, dailininkės talen-

San Francisco, Cal.
Balandžio 14 d. pavasari

nės šventės velykų proga 
įvyko sėkmingas pobūvis 
pas malonius žmones Roy 
ir Madeleine Mijat, Los Al
tas, Gal* Nepaisant, kad 
diena buvo lietinga ir vėsi, 
tačiau svečių atsilankė gra
žus būrys. Apie 11 vai. ryto 
pobūvio ruošėjų nariai at
vykę jau rado kruopščių 
Mijatų stalus paruoštus dėl 
pietų. Labai dėkingi jiems 
esame ne vien už jų malo
nios, jaukios vietos ir visų 
patogumų naudojimą, bet 
už /visą rūpestingumą ir 
bendrią pagelbą dėl sueigų 
pas juos.

Madeleine Mijat, pastebė
jau, buvo puikiai nusiteikus 
šiame pobūvyje. Tikriausiai 
todėl, kad laukia savo duk
ros atvykstant iš tolimos 
kelionės, kuri per ilgus me
tus gyvena su šeima Mani
loje ir kitose salose.

Kalbamame pobūvyje at
žymėjome gimtadienius pa
dainuodami “ilgų, sveikų 
metų” Teldai King ir Caro
lyn Taraškaitei — McDer
mott. Telda King proga sa
vo gimtadienio padovanojo 
11 dolerių ir dar kitų dova
nų pateikė šiam pobūviui. 
Buvo ir daugiau dovanų, 
tačiau atsiprašau, vardų ne
žymėsiu, daug vietos laik
raštyje užimtų. Varde ruo
šėjų padėkos žodis visoms 
ir visiems už dovanas ir 
ruošoje pagalbą. Ypatingai 
drūčiai padirbėjo šiame po
kylyje Jonas ir Marytė Gi

naičiai, Valė Sutkienė, Ago
ta Norkienė, Telda K,Rg 
ir kiti.

Beje, džiugu buvo matyt 
minimoj sueigoj Edwardą 
Davis, kuris tūlą laik$ lan
kiai sirgo ir jo gyvybei bu
vo maža vilties. Tačiau ryž
tas ir noras gyventu painią 
viršų. Tiesa, širdingų gy
dytojų pagalba dažnai, kad 
ir labai sunkią ligą nugali.

Turėjome tolimą svetį 
Conrad Friberg. Gaila, kad 
jo maloni žmona Mildred, 

gabi 
pa-.
Šie

fornijos raudon-mėdelį, kad 
jis simbolizuotų, atstovautų 
pasaulinę taiką! Parko pa
reigūnas padėkojo, pažadė
jo pasodinti šį už taiką me
delį.

Mūsų sueigos
Tenka priminti, kad se

kančios sueigos įvyks gegu
žės 5 d. B. ir V. Sutkų bu
te. Tai bus San Francisco 
LDS kuopos pramogėlė.

Tą pačią dieną 11 vai. ry
to įvyks LDS ir LLD kuopiu 
susirinkimas. Pietūs bus 
kaip viena valanda.

Antras pokylis įvyks ge
gužės 19 d. Karosų vasar
namyje, Santa Cruz, Cal. -

Prašomi įsitėmyti dienas 
ir visiems atsilankyti.

Iš poeto .J, Marcinkevičiaus kūrybos
Šiito metu Jungtinėse Valstijose lankosi jaunas 

talentingas Lietuvos poetas Justinas Marcinkevičius: 
jis važinėja po JAV su didele tarybinių turistų gru
pe. J. Marcinkevičius yra sukūręs puikių veikalų: 
“Dvidešimtas pavasaris” ir “Kraujas ir Pelenai” — 
jo stambiausios poemos. Pirmoji liečia Lietuvos stu
dentų gyvenimą, antroji — Pirčiupį, — Dzūkijos kai
mą, kur fašistai- sudegino 119 žmonių. Abidvi poe
mos sudramatizuotos ir didžiuliu pasisekimu stato
mos Lietuvos teatruose. Jo trečioji knyga — “Pub
licistinė poema”, padalinta į tris skyrius: “Vaikys- 

"Jaunystė”, "Subrendimas”. Paduodame skai
tytojui "Vaikystę”, kuri liečia paties poeto gyveni
mą. — Redakcija.

Motina
Aš jau, tur būt, užmiršau, 
Kaip tariamas šitas žodis, r 
Nes jau septyniolika metų 
Neturiu ko vadint šiuo vardu. 
Septyniolika metų!
O ar buvo kadaise diena, 
Kad nebūčiau ištaręs šio žodžio 
Po šimtą ir dar daugiau kartų r 
— Mama, valgyt!
— Mama, gert!
— Mama, šalta!

’— Mama, skauda!
— Mama, bijau!
Ne, aš dar neužmiršau, 

kaip tariamas šitas žodis —
Senas, kaip gyvenimas > 
Ir amžinas, kaip žmogus. 
Nes kas man teliko?
Man teliko tik šitas žodis ir 

prisiminimai.
Aš paėmiau viską, kiek spėjau, 
Iš pavargusių motinos rankų : 
Jos akis ir jos būdą,

/ Ir tikėjimą šventą į dangų.
Nesurado ji dievo bažnyčioj, 

k Nors ieškojo kas sekmą dieną, 
į Ir ne dievas kabojo gryčioj 

. Ant aprūkusios sienos.
Kitą dievą jinai regėjo, 
Užmiršus maldoj bežodėj, 
Ir visiems jį parodyt norėjo, 

< Bet pirmiausia jį man parodė.

Ir staiga — mano motina miršta! 
Tu padėk jai ir mums, visagali, 
Ir nukreipk savo baudžiantį pirštą, 
Savo rūstųjį pirštą į šalį.
Jeigu tavo valioj žvaigždynai — 
Vėjai, kalnai, vandenynai — 
Padaryk, tegu miršta neapykanta, 
O tegyvena meilė.
Jeigu tavo valioje žvėrys,
Ir paukščiai, ir blogis, ir gėris, 
Padaryk, tegu miršta melas, 
O gyvena teisyb.
Jeigu tavo valioj dangus, 
Pragaras, žemė, žmogus — 
Padaryk, tegu miršta mirtis, 
O gyvena teisybė.
Kaip meldžiausi, ak, kaip aš meldžiausi, 
Kad, tur būt, piktadėjai didžiausi 
Būt išklausę tos mano maldos.
O motina mirė.
Aš išbėgau iš tvankios kamaraitės, 
Kur oras, šviesa, daiktai — 
Kur viskas buvo mirtis.
Ir nustebau:
Iškilmingai leidosi raudona saulė, 
Dangum plasnojo lengvučiai debesys 
Giedojo paukščiai
Ir dainavo kaimyno piemuo. ' 
Argi nieko neįvyko?
Juk aš regėjau mirtį.
Jos pilna tvanki kamaraitė.
Lyg didelis paukštis ji sklando

aplink mane . 
Slėpkis, saule, už debesio ar už miško, 
Nes palies tave juodu sparnu mirtis, 
Ir tu mirsi. . .
Slėpkitės, paukščiai, palėpėse ir 

drevėse,
Nes pūstels mirtis, ir jūs mirsit. 
Paslėpk savo dainą, piemenie, 
Nes po žemę vaikšto mirtis.
Bet iš lėto leidosi saulė,
Giedojo paukščiai
Ir dainavo kaimyno pieihuo.
Argi nieko neįvyko ?

malo- 
laiko 

Jie 
Fran-

tas susilaukė didelio plačio
sios visuomenės susidomėji
mo ir įvertinimo.

Lidija Meškaityte šian
die, kaip talentinga liaudies 
dailininkė, yra žinoma ne 
tik mūsų respublikoje, bet 
ir plačiai už jos ribų. Jos 
kūriniai yra rimtas įnašas 
į mūsų liaudies meno loby
ną.

“Vilnies” dienraščio 
darbininkė, negalėjo 
laukti mūsų pobūvio, 
inteligentiški žmonės ato
stogų proga paviešėjo po 
Kaliforniją ir kitur. Mildru- 
tė išskubėjo į Chicagą vie
na savaite anksčiau. Jos 
darbo pareigos laukė ’ “Vil
nies” raštinėje. Šie 
nūs žmonės neleido 
veltui atostogaudami, 
aplankė įvairias San
cisko meno ir kultūros žy
mias įstaigas ir lankė Ber
keley universiteto paskai
tas.

Maršavimas už taiką
Balandžio 13 d. įvyko San 

Francisco ir apylinkės gru
pių bendras už taiką mar
šavimas — už nusiginklavi
mą, už branduolinių bandy
mų sulaikymą. Maršavimas 
prasidėjo nuo miešto rotu
šės (City Hali) aikštės’ Tę
sėsi per tris valandas gat
vėmis į mūsų garsųjį Gol
den Gate parką.

Diena pasitaikė lietinga, 
tačiau maršuotojų lietus, ne
gąsdino, tęsė eiseną visi. 
Parke buvo kalbos, kodėl 
pasaulis turi budėti, kodėl
reikia nusiginkluoti, kodėl mędikalįnis bendradarbis 
reikia būtinai, sulaikyti i Herbert Black, iš La Jolla, r 
branduolinių ginklų bandy- Gal,,’.rašo, kad laike pasta- ’ 

rujų 10 metų plaučįų vėžio .• 
liga tarp JAV vyrų padidė-: 
jo 73 procentais, o tarp .; 
moterų—18 procentų.

Apie 41,000 vyrų 1963 m. 
susirgs plaučių vėžio liga ir 
apie 6,000 moterų.

Pilvo arba vidurių vėžys 
pas vyrus sumažino mirtin
gumą 32 procentais. Gim
dos vėžys pas moteris su
mažėjo 36 procentais.

Alcatraž kalėjimas paliko 
paukščiams

San Francisko įlankoje • 
ant nedidelės salos buvo 
garsus Alcatraz kalėjimas^ 
Jame buvo laikomi didžiau
si prasikaltėliai, o šiandien 
jį tik paukščiai lanko, — Jis 
tuščias. Šis kalėjimas pa
seno, jo pataisymas kainuo
tų apie penkis milijonus do- > 
lerių. Federalė valdžia ne-r 
žino ką su juo daryti. Pauk
ščiai irgi nustebę, negali 
suprasti, kodėl jis stovi tuš
čias ir tamsus.

Kaliniai, palikdami šią 
akmens salą, maršavo nei 
neatsigrįždami. Jie sakė, 
gal jų naujas butas bei 
Įėjimas bus dėl jų kiek 
togesnis.

ka- 
pa-

EKSPERTAI APIE 
VĖŽIO LIGĄ

Bostono laikrašty “Globe”

Salietis

Ir aš prisiminiau dievą. - 
Jeigu tu sutvėrei meilę, 
Tai kam tu. sutvėrei neapykantą? 
Jeigu tu sutvėrei teisybę, 
Tai kam tu sutvėrei melą?
Jeigu tu sutvėrei gyvybę, 
Tai kaip nenudžiūvo tavo rankos, 
Kada tu kūrei mirtį?
Jeigu tu iš tikrųjų esi, 
Ir esi visagalis, — 
Tai padaryk stebuklą: 
Leisk, kad šį vakarą 
Atsikeltų mano motina 
Iš mirties patalo.
Jeigu tu padarysi stebuklą, 
Aš visą gyvenimą būsiu tavo vergas 
Ir šlovinsiu tavo vardą.

Aš sugrįžau namo,
Nešinas karštu tikėjimu ir didele 

viltimi.
Kamaraitėje moterys plovė mano 

motinos kūną,
Ruošdamos jį paskutinei kelionei. 
Aš žiūrėjau į jį —

tokį artimą ir tokį svetimą, 
Išdžiovintą ligos ir mirties iškankintą. 
Aš žiūrėjau į jį ir laukiau stebuklo.

Aš žiūrėjau į jį, 
ant eglinės lentos pašarvotą,

Į pamaldžiai sudėtas rankas 
Aš žiūrėjau ir laukiau stebuklo.

Buvo naktis. Išsiskirstė kaimynai 
Ir sumigo išsiverkusios seserys. 
Prie lavono likau tik aš ir mirtis, 
Ir dvi žvakės.

štai, viena žvakė užgeso. 
Apie ką aš galvojau? 
Aš laukiau stebuklo.
Jei stebuklo nebus, 

kol užges paskutinė žvakė —
Tai bus viskas.
Ir žiūrėjau į žvakę,' 
Kaip žiūrima į paskutinę viltį. 
Aš nugnybau jos dagtį, > 

kad ji. taip greit, nėliepsnotų,
Kad dievui užtektų laiko padaryti 

stebuklui.

mus.. Šiandien kiekvienam 
pasaulio žmogui'taikos/ žo
dis turi būt daugiau negu 
brangus.

Už taiką maršuotojai įtei
kė parko pareigūnui Kali

žvakė užgeso,
Ir. sieloj nutrūko kažkas.
Neįvyko stebuklo.
Mirė ne motina, o dievas.

Kai aš pažiūrėjau pro langą, 
rytuos raudonavo aušra.

Motina!
Tik visai neseniai aš suvokiau jos 

mirties prasmę:
Dar tada, kai ji dievą regėjo, 
Užsimiršus maldoj bežodėj, 
Ir visiems jį parodyt norėjo, 
Bet pirmiausia jį man parodė. 
Ir, išmokius tikėti dievu, 
Ji išmokė melstis tam dievui. 
Ji išmokė bijoti to dievo.
Ir savo mirtim ji mane išvadavo nuo 

dievo.

Gak ir gerai, kad neįvyko stebuklo.

Telšių gamybinės Valdybos Biržuvėnų 
tarybinio ūkio kiaulių šėrėjas Jonas Šimkus 
pereitais metais mechanizuotose kiaulidėse 
nupenėjo 1,112 bekonų.

Penktaisiais septynmečio metais komu
nistas Jonas Šimkus užsibrėžė išauginti net 
1,500 bekonų. Apie 200 bekonų J. Šimkus 
jau pristatė valstybei.

Nuotraukoje: Biržuvėnų tarybinio ūkio 
kiaulių šėrėjas Jonas Šimkus.

Bet Dr. Ravdin stebisi,- 
kad leukemia labai padidė
jo tarpe senesnių žmonių. 
Apskaičiuojama, kad 1963, 
m. leukemia išsiplės pas 
9,000 vyrų ir pas 6,500 mo
terų. Per paskutinius 10 
metų mirimai nuo leukemi
jos padidėjo 17 procentų 
tarp vyrų ir 7 procentais 
tarp moterų.

D r. Ravdin sako: ‘“Da-? 
bar Amerikos vėžio draugi
ja apsiima vesti programą, 
kuri padės žmonėms suras-'' 
ti ankstyvas vėžio apreiš- 
kas kol jis nėra per toli iš
sišakojęs. 73,000 kiekviene-’ 
riais metais gauna vėžį di
džiojoje žarnoje ir išeina
mosios žarnos gale. Dau
giau 40,000 miršta kasmet.”

Dr. Ravdin rimtai tiki, 
kad plaučiuose vėžys atsi
randa nuo cigarečių rūky
mo, ir jis sako, kad vėžį 
plaučiuose gauna didesnis 
skaičius vyrų negu mote- 
rųų.

Beveik kiekvienas gydy
tojas pataria nerūkyti ir 
negerti per daug. Ir kai 
tik pamatai kur ant kūno 
kokią dėmę arba pajunti 
nepaprastą viduriuose pa
sireiškimą, arba smarkų 
svorio puolimą ar apetito 
praradimą, nelauk ilgai, 
kreipkis pas gydytoją.

Slaugė E. Repshis

3 p.--Laisve (Liberty)— Penkt, baland. (April) 26, 1963



AL Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS PHILADELPHIA, PA

Savo kvepia
Kasdieninėj Amerikos 

spaudoj su didžiausiu smal
sumu aprašomos Tarybų 
Sąjungoje vykstančios dis
kusijos “ideologiniais klaur 
simais.” Ir išeivių spaudoje 
tuo reikalu labai įvairiai pa
sisakoma . Girdi, niekas ne
privalo varžyti “kūrybos 
laisvės.” Tačiau tik jokiu 
būdu ne pas juos pačius. 
Kate atsitiko “Darbo” žur
nalui ir kokia šmeižto kam
panija prasidėjo katalikiš- 

"koj, liberalinė j ir “socialis
tinėj” spaudoj, kai, saky
sim, vienas žurnalistas ėmė 
ir išdrįso pasisakyti taip, 
kaip jam atrodo lietuviška 

. ateitis. Kiek skundu, kiek 
grasinimų teko jam pakel
ti!...

Vokiečio rašinys apie 
Lietuvą nepatiko

“Europos Lietuvis,” Lon
done išeinantis laikraštis, 
paskelbė dr. Povilo Rėklai
čio laišką, kuriame jis prie
kaištauja, kam Vokietijos 
lietuviai kviečia pas save 
“Hamburger Abend blatt” 
korespondentą Erik Verg. 
Girdi, sausio 25 Hamburge 
buvo suruošta jo paskaita. 
Pakvietimai buvo papuošti 
juodu kryžiuočių kryžium, o 
kvietėjų tarpe buvo taip pat 
Hamburgo Lietuvių Bend
ruomenės Komitetas. Dr. 
Rėklaitis laiške tvirtina, kad 
Verg, rašydamas apie Vil
nių, tvirtinęs, jog Nepri
klausoma Lietuva buvusi 
“nepaprastai atsilikęs ir 
skurdus kraštas,” be “apsi
švietusių žmonių,” kad tai 
“nepaprastai tamsi ir ne
švari tauta.” Pikčiausia dr. 
Rėklaičiui, kad Verg^ra- 
dęs> j°g lietuviai dabar pa
darę didelę pažangą.

“Kariauja” su gudais
Toronto “Tėviškės žibu

riai,” katalikų leidžiamas 
: savaitraštis, ištisą vedamąjį 
neseniai p as k e 1 b ė vardu 
“Gudai ir lietuviai.” Nusi
skundžiama, kad torontie- 
čiai gudai bėgliai savinasi 

?ne tik Vilnių, bet Vildžius, 
Maišiogalą, Vievį, Rodūnes, 
Druskininkus, Augustavą. 
.“Tėviškės žiburiai” perspė
ja, kad, kai “tautos paju
odęs laisvam gyvenimui,” 
teks su gudais kariauti...

'* Laikraštį redaguoja kun. 
•Gaida.

Ruošiasi kariauti
- ir “Dirvoj”

Brooklyne kovo mėn. pasi- 
*rqdė prieškarinės Lietuvos 
į kariuomenės laikraštis “Ka
irys.” Įsteigtas Amerikoj 
•anuometinio redakto r i a u s 
’Simano Urbono, kuriam psi
chiniai susirgus, toliau yra 
redaguojamas Raulinaičio. 

:Ką jame skaitote? Nagi J. 
;.Širvio “Busimosios Nepri
klausomos Lietuvos gyny
bos analizė,” kpt. Povilas 
įDirkis rašo apie “Būsimas 
paskolas ir misijas atsiku
riančiai Lie tu v a į,” porą 
Straipsnių apie klebonus, 
na, ir f r o n t i n i n k o krik- 
demo V. Volerto paskai
ta visai nekrikščio n i š k u 
pavadinimu “Žudąs atlaidu- 
•pias—didelis nusikaltimas.”

Ruošiasi reprezentuoti 
Pasaulinėj parodoj

Išeivių spaudoj skelbiasi 
kupigas L. Jankus, kad jis 
kartu su pasižymėjusiu biz
nierium Jokūbu Stuku ruo
šiasi reprezentuoti “lietu
vių tautą” 1964 metų Pa
saulinėj parodoj. Girdi, 
“įįs k o m i t e tas mano, kad 
galima pasaulinėj PMpJęj

parodyti lietuvių tautinį 
meną — architektūrą, brai- 
ž i n i ų o s e bei piešimuose, 
liaudies meną ir jo dirbi- 

; niusV( lietuviškus mezginius 
ir audinius, archyvinius da
lykus/ lietuvių spaudą išei- 
\lijoi‘4r t. t.” Kunigas Jan
kus, matyt, priklauso tiems, 
kurie mano, kad Lietuva — 
tai jie.

Prapuolė St. Žymantas^- 
Žakevičius

“Dirvoj,” kurią redaguoja 
J. Čiuberkis, pagarsino, kad 
St. Žakevičius-Ž yman tas 
kaltinamas karo meto nusi- 
kaltinamais, Ameriką pasie
kus pirmiesiems anglų kal
ba brošiūros “Wanted” eg
zemplioriams, kur tarp na
cių talkininkų minimas St. 
Žymantas alias Žakevi
čius, — ši pavardė išnyko iš 
bendradarbių sąrašo. Bet 
atsirado “St. Jaras,” kuris 
vasario 25 d. bando išjuok
ti pastangas keistis su tėvy
nės lietuviais kultūrinėmis 
vertybėmis. Žinant, kad šis 
žmogus buvo Vilniaus rek
toriaus M. Biržiškos žentas, 
staiga patapęs net docentu, 
nustembi.
Skundžiasi operos “Jūratė 

ir Kastytis” vargais
Čikagoje veikia komitetas, 

kuris siekia išleisti Kazio 
Viktoro Banaičio vienintelę 
operą “Jūratė ir Kastytis.” 
Esą per 12 metų jau esąs 
išverstas į anglų kalbą lib
retas, surinkta 2,670 dole
rių. Tačiau .sunkumai lydi 
sunkumus. Niekas taip ir 
nežino, kada Banaičio ope
ra būsianti išvesta viešu
mon. Rengėjai norėtų, kad 
premjera būtų ne Lietuvoj, 
bet Vokietijoj.

Paryžiaus spauda apie 
Vytautą Kasiulį

Kaip rašo “Europos lie
tuvis,” neseniai keliose Pa
ryžiaus galerijose Vytautas 
Kasiulis, Lietuvoje baigęs 
mokslus dailininkas, buvo 
išstatęs savo paskutiniuo
sius darbus.; Nelinkusi dy
kai dalinti savo komplimen
tus Paryžiaus meno spauda 
— “Journal del L’Amateur 
D’Art” rašė:

“Kasiulis, jausmingas dai
lininkas, daro subtilius pa
veikslus, kurių pagrindinė 
žymė — dekoratyvinis pa
trauklumas ir lyriškumas. 
Jo spalvos šiltos lyg vilna, 
ir kai kurias Kasiulio alieji
nes tapybas nesunku būtų 
įsivaizduoti kaip paveiksli- 
nius kilimus. — Pas Kasiulį 
nėra nereikalingų smulkme
nų, kiekvienas daiktas žiū
rovui perduodamas pačiu 
efektingiausiu pavidalu. Už 
tai ir už tobulai atkurtas 
nuotaikas žiūrovui patiks 
Kasiulio arklių lenktynės, jo 
gaidžių prekiautojai, atkly
dę iš gryniausios tautosa
kos, jo muzikantai arba mo
tinos su vaikais. Kasiulis 
užburia ir skatina svajoti.”
Moneys — reikšmingiausias 

skulptorius
Kitas garsėjąs Paryžiuje 

lietuvis menininkas yra jau 
Vokietijoj, Freiburge, Vy
tauto K. Jonyno Meno Mo
kyklą baigęs Antanas Mon
eys. Prieš kurį laiką jam 
išstačius skulptūras, “Arts” 
žurnalas šitaip rašė:
“Savo paskutinių trejų me

tų darbais Moneys iškilo 
kaip vienas iš nedaugelio 
tikrų ryškiai išsiskiriančių 
talentų šių dienų skulptūro
je. Jis neiliustruoja savo 
darbais jokių regimų vaiz
dų,, neprisideda prie “objet-

frouve” krypties, kuri atsi
tiktinai užtiktuose daiktuo
se įžiūri estetinę vertę, bet 
visą dėmesį sukaupia įgy
vendinti grynai plastiškie
siems, architektoni š k i e m s 
skulptūros uždą v i n i a m s. 
Tokia laikysena šių dienų 
skulptūros pasaulyje gana 
retai užtinkama, ypač jei 
mes prisiminsime dažnus 
iliustratyviai vaizdinius Ce- 
sario skulptūrų sprendimus, 
dadaistiškas 'Tinguely ir ki
tų pastangas arba, sakysi
me, ekspresionistiškas ir pa
sakojamai iliustraty vines 
tradicijas skulptūroje, kaip 
jas išreiškė Giacometti, o 
toliau sekė Richier ir jos 
karta pirmąjį dešimtmetį 
po antrojo pasaulnio karo.” 
“Moneys rodo simboliškas 
formas, kurios išreiškiamos 
taip, kad apdirbamoji me
džiaga kuo labiausiai išlai
kytų sau būdingąjį grožį.”

nados kuriam laikui parva
žiavo Telesforas Valius, gra
fikas, o iš Niujorko ruošia
si tapytojas Adomas Galdi
kas ir kiti vyresniosios kar
tos dailininkai.

MOKSLAS IR TECHNIKA 
Radijo akiniai

Maskvos “Jaunojo techni
ko” gamykloje sukonstruoti 
įdomūs radijo akiniai. Į aki
nių rėmus įmontuotas radi
jo imtuvas, galintis priimti 
dvi stotis ir turintis minia- 
tūrinį garso reguliatorių. 
Turistiniuose žygiuose, au
tobusuose, turint tokius 
akinius, bus galima klausy
tis radijo, kuris kitiems ne
trukdys.

“Šienapiūtė” jūros dugne
Baltojoje jūroje bandoma 

unikali tarybinė mašina — 
tralas —; pjaunamoji, kuri 
per valandą jūros dugne 
nukerta ir surenka 11.5 to
no dumblių. Jūros dumbliai 
—vertingas pašaras gyvu
liams, puiki trąša. Iš jų 
taip pat gaminami įvairūs 
mediciniai preparatai ir 
statybines medžiagos.

Ištrauktas dantis gydomas
Leningrade, Dzeržinskio 

rajono stomatologinėje po- 
litklinikoje sėkmingai at
liekama dantų replantaci- 
ja. Skaudantį dantį ištrau
kia, jį išdezinfektuoja, iš
valo kanalus, užplombuoja 
ir vėl įstato į vietą. Visa 
procedūra trunka apie pus
valandį. Toks dantis prigy
ja per dvi-tris savaites ir 
niekad nebeskauda. Polikli
nikoje jau replantuota 500 
dantų. Visi jie puikiausiai 
prigijo.

Naftos užteks dar 
36-iems metams

Naftos ištekliai pasauly
je 1961 metais padidėjo 8 
milijardus barelių ir suda
ro 306 mlrd. barelių (bare
lis—163.1 1). Esant dabarti
niam gavybos 
naftos išteklių 
metams.

lygiui, šių 
užteks 36

Apie 61 % šių išteklių 
tenka Artimiesiems Ry
tams, toliau seka šiaurės 
Amerika—12%, Tarybų Są
junga ir kitos socialistinės 
šalys — 11.2%, Lotynų 
Amerika — 8, Tolimieji 
Rytai ir Australija—3.4%, 
Afrika—3.2%; Vakarų Eu
ropa — tik 0.5%. Naujų 
naftos išteklių atradimas 
pastaraisiais metais viršija 
naftos gavybos padidėjimą. 
1930 metais, kai naftos ga
vyba buvo 5 kurtus mažes
nė negu dabar, nustatytų 
naftos' išteklių teturėjo pa- 
Mfenktį tik

Apie buvusį banditų terorą
V. Paulauskas, EI i z a- 

beth, N . J., gavo laišką 
nuo brolienei Apleidus taš 
dalis, kurios tik asmeninio 
pobūdžio, jį čia talpiname. 
Ji rašo': •• ;i

Jus prašote, kad aprašy
čiau naujienas iš karo ir 
pokarinio laiko. Nors žiau
rūs prisiminimai, bet šiek 
parašysiu.

Karas pasilieka karu: 
kiek daug baimės, kiek aša
rų ir išgąsčių! Vieną vaka
rą nukrito dvi bombos mū
sų kieme—netoli trobelės. 
Koks buvo išgąstis, rodėsi, 
kad jau visi mirsime, bet 
ačiū dievui nei vieno neuž
mušė, ir nesužeidė, nors vi
sus langus išdaužė. Po to 
apvogė mus, išnešė Vlado 
visus drabužėlius.

Baisu buvo per karą, o 
dar baisiau pokario metais, 
kol susitvarkė ir šalį ap- 
čystijo nuo blogų žmonių. 
Būdavo iš po nakties tik 
klausyk: vienur yra užmuš
tų, kitur nušautų arba pa
kartų. Tada jeigu žmogus 
mirė savo mirtimi, tai bu
vo naujiena. Per dieną lai
dodavo po kelis žmones, r 
vis tai nužudytus.

1946 Naujųjų metų rytą, 
artimame kaime, rado iš
žudytą šeimą: tėvai ir 9 m. 
duktė. Neprisimenu, kaip 
tęvai buvo nužudyti, o vai
kui buvo išlaužtos ranke
lei ir kiekvienas pirštelis 
išsukinėtas. Tai žiaurumas!

Užpelkės kaime Eiman
tas parėjo grojęs vaikų va
karėlyje, tai prie trobelės 
slenksčio užmušė, smegenis

žmonės? Tai žvėrys! O kiek 
žmonių visaip išžudė, kas 
gali" ir apsakyti?'’Tėvus žu
dė vaikams matant, vienur 
vaikus paliko gyvus, o ki
tur visus išžudė be išim
ties. Buvo baugu dieną ir 
naktį.

O kai įstojome į kolūkį, 
tai Vladą padėjo į bugalte- 
rio vietą, nes buvo raštin
gas turėjo tvarkyti vi
sus dokumentus, tai aš bi
jodavau tų 'Žudikų, kad jie 
neužpultų. 1949 m. spalio 14 
dieną, kada jau sugulėme, 
vaikai jau buvo sumigę, tai 
kad ims į duris belsti. Vla
das pagalvojo, kad tai kai
mynas, ir išėjo duris atida
ryti. Žudikai sučiupo jį į 
savo nagus. Jų buvo penki. 
Vienas įbėgo į kambarį, 
kuriame aš su vaikais gu
lėjau. Jie pradėjo. Vladą 
tardyti... Vienas žudikas at
statęs šautuvą į Vladą gra
sinu nušauti... Aš maldavau 
jų parpuolus ant kelių prie 
žudiko kelių, verkiau, pra
šiau pasigailėti mano vyro. 
Žudikų vadas įsakė pasi
kelti, pareiškė, kad paliks 
visus gyvus, bet Vladas tu
ri atsisakyti nuo darbo ko
lūkyje. Viską jiems paža
dėjome. ' ' s

Tais metais turėjome 
daug lašinukų, planavome 
parduoti in apsipirkti dra
bužius, nes karo metu mū
sų drabužius buvo išvogę. 
Bet tie žudikai išsinešė vis
ką, net vaikų kojines. Ge
rai, kad dar paliko gyvus. 
Po to, kol Vladas susitvar
kė, tai per dvi savaites Vla
das ’ negalėjo miegoti na
mie — eidavo pas kaimy
nus. Namie aš likdavau tik 
su vaikais. Jeigu šunelis 
sulodavo, tai išsi g a n d ę 
laukdavome,, kad vėl žudi
kai į namą įpuls. Vaikai 
sumigdavo, o aš per naktį 
virpėjau ir verkiau.

Tais pat metais gruodžio 
t r i('i)(‘sį isgj rdon K' g r r ą 

naujieną, kad žudikų vadą 
nušovė, o vasarą vienas iš 
tos pačios gaujos kitą už
mušė/į upę įmetė, bet ir 
užmušėjas pateko, o tre
čias, pasijutęs apsiaustas, 
pats .pasipiovė. Bet ta gau
ja terorizavo žmones apie 
penkeris metus.

Taip buvo* prieš 11—12 
metų, o dabar gyvename, 
kaip rojuje. Nors naktį esa
me vienos moterys, bet jo
kios baimės nėra, o ką tu
ri, tai žinai, kad turi. Vai
kai šeštadienių vakarais iš
eina . į pasilinksminimus, 
lieku viena, bet baimės nė
ra, nes plėšikų neliko, tai 
ramu. Ačiū tarybinei vy
riausybei, kad mus išgelbė
jo nuo žudikų.

Dabar visoje Lietuvoje 
yra ramu. Tas juodas debe
sis jau nuslinko nuo mūsų 
gyvenimo. Tik visi trokšta
me, kad karo nebūtų nieka
dos, kad tas nebegrįžtų, kas 
jau praėjo. Trokštame tai
kos visame pasaulyje.

Žiema šiemet buvo labai 
šalta. Tuo ir baigiu rašyti.

Petronėlė Paulauskienė
Mažeikių rajonas

Binghamton, N. Y.
Bando suorganizuoti 

Endicott-Johnson 
darbininkus

Prieš kelias dienas vieti
nėje angliškoje spaudoje 
buvo žinutė, kad įvyko pa
sitarimas tarp United Shoe 
Workers of America, AFL- 
OIO atstovų ir Endicott- 
Johnson Co^p.,> ^avalynės 
darbininkų., Pąsitarime da
lyvavo virš; šimtįo i dkrįiniA- 
kų. r Ką ji'e tame susirinki- 
me-pasitarime nutarė, spau
da nepasakė, bet buvo ga
lima manyti, <kad buvo kal
bama apie organizacijos 
reikalus.

Pora dienų vėliau ta pati 
spauda didelėmis raidėmis 
išspausdino: “Shoe Union 
Opens EJ Drive,” kad su- 
argapizuati EndicattrJahni 
son Oorp. darbininkus į 
United Shoe Workers of 
America. Šią uniją atsto
vauja Mr. Fileno De No-' 
vellis, nacionalinis direkto
rius, ir Mr. Clarl McCauley, 
organizatorius. Unija ati
darė savo raštinę Broome 
County Labor Temple, 261 
Water St., Binghamton, N. 
Y. Raštinė bus atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ry
to iki 5 vai. popiet, o va
karais — pagal susitarimą.

Unija yra pasiryžusi duo
ti geriausią patarnavimą 
visiems EJ darbininkams 
tapti jos nariais. Lietuviai, 
dirbantieji E J, turėtų į tai 
kreipti dėmesį.
Grįžo iš saulėtos Floridos

Antanas ir Helena Pagįe- 
galai grįžo iš ilgų ir puikių 
atostogų, prisirinkę daug 
gražių, malonių įspūdžių. 
Apvažinėjo svarbias vietas, 
dalyvavo keliuose pobū
viuose, pasimatė su dauge
liu senų pažįstamų bei už
mezgė daug naujų pažinčių. 
Aplankė seniai Bingham to
ne gyvenusius Leo Valinčių 
ir Praną Mockapetrį. Daug 
papasakojo apie dabartinį 
jų gyvenimą.’ Labai gaila, 
kad L. Valiųčius jau per 
metų eilę yra suspaustas 
sunkios ligos. Linkiu jums, 
drauge? ląirpingąi pasveik
ti. |

Malonu buvo ųaatyti juos 
grįžusius ir patenkintus sa
vo atostogomis. Labai dė
kui jums, draugai, už ma
lonų papasakojimą ir dova-

Onyte Wellus
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Mrs. Dorothy Hutchin
son ir Ingeborg Snipe, va
dovės už taiką, grįžo iš ke
lionės po Lenkiją. Spaudos 
reporteriams pasakė, kad 
Lenkijos žmonių gyvenimas 
įdomus, daug moterų dirba 
industrijose, vaikai palie
kami darželiuose gražiai 
prižiūrimi. Sakė, apsįpylė- 
me ašaromis, ąplankiusios 
koncentracijqs stovyklą 
Auschwicine. Lenkijos mo
terys bijosi, kad mūsų ša
lis apginkluoja Vakarų Vo
kietiją ir sudaro pavojų 
taikai.

Jų pasakymu, didžiuma 
Lenkijos gyventojų — ka
talikai, bažnyčios gausiai 
lankomos. Pamos nėra di
delės. Kitais metais ren
giasi atžymėti Lenkijos 
valstybės tūkstančio metų 
sukaktį, pastatyti tūkstan
tį naujų mokyklų, vieną 
mokyklą nuo kiekvienerių 
istorinių metų.

Gubernatorius Scranto- 
nas reikalauja Valstijos At
letų komis jai sulaikyti še
šiems mėnesiams bokso 
kumštynes, kol bus ištirta 
19 metų kumštininko Vel- 
ląsąuez pradžioje gegužės 
mėnesio mirtis nuo savo 
oponento smūgio. Atletų 
komisija paskelbs savo 
sprendimą.

Dr. Albert E. Blumberg 
1956 metais buvo nuteistas 
kaip Komunistų partijai 
priklausantis ir buvo laiko
mas po $20,000 užstatu. 
Dąbar kaltinimas panaikin- 
naihtes. remiantis (Aukščiau
siojo šalies teismo nuo
sprendžiu. ■ 
-^Dr. Blumberg pirmiau bu
vo filosofijos instruktorius 
John Hopkins universitete 
Baltimorėje, vėliau dirbo 
valdžios darbą Washingto- 
ne.

National Labor Relations 
Tarybos nuosprendžiu Del- 
sea Iron kompanija turi 
grąžinti 11 atleistų darbi
ninkų ir surnokėti už pra
rastą laiką $14,426. 'Kom
panija kaltino juos už rū
kymą darbe.

Pašalintieji priklauso 
tymsterių lokalui 676, kuris 
jų reikalus gynė. Lokalo 
pareigūnai sako, jie neper
žengė unijos sutarties su 
kompanija.

Hiershey unijos lokalas, 
kurį 1957 metais AFL-CIO 
pašalino iš AFL-CIO, su ki
tais lokalais prisidėjo prie 
American Bakery and Con
fectionary unijos. Common 
Plea teismas priteisė Her
shey Chocolate kompanijai 
atmokėti lokalui sumokėtas 
narių duokles $63,000. Kom
panija unijos duokles išskai- 
tydavo iš darbininkų už
darbio. Lokalo advokatas 
Katz sako, yra kitas teis
me reikalavimas —atmokė
ti lokalui $25,000 ir laukia 
teismo .nuosprendžio.

Balandžio 12 d. LLD 10 
kuopas susirinkimas nebu
vo skaitlingas. Švenčių pro
ga vieni lankėsi svečiuose, 
kiti išvyko aplankyti gimi
nes. Turime ir ligonių. Mi
ręs kuopos narys Rutkus 
pagerbtas minutės tyla. J. 
Šmitienė pristatė naują na
rį. Ačiū jai. Sudaryti pla
nai vasariniam parengimui.

Lietuvos mylėtojai prašo
kai atsilankyti į parengimą 
gegužės 3 d., 7:30 vakare, 
Respublikonų klubo žemu- 
tinėj svetainėj, 2530 N. 4 
St.

Bus rodomi judami pa
veikslai iš mūsų tėvynai
nių gyvenimo Tarybų Lie
tuvoje. Šie paveikslai ne
buvo rodomi pirmiau Phi- 
ladelphijoj. Grybas sako, 
paveikslai aiškūs ir kalba 
aiški su nauju prožektoriu
mi.

Philip Lee Garson kalti
namas motinos sumušimu, 
sesers iš namų išvijimu ir 
policisto užpuolimu. Teisė
jas Walter tėvą paklaus^, 
ar turi diržą. Diržą paskoT 
lino policistas ir teisėjo 
kymu tėvas įkirto sūnui 
tris kirčius. Teisėjas liepė 
tėvui kirsti dar septynis. 
Įsakė kiekvieną savaitę 
pranešti teisėjui apie užsi
laikymą.

Gubernatorius Scranto- 
nas atsimoka piliečiams už 
jo išrinkimą. Jo jsaku bus 
atleista 25,000 valstijos 
darbininkų. Bedarbių skai
čius padidės.

Pilietis

Scranton, Pa.
Biskis žiežirbų

Artinasi nominacijos 
kandidatų į visokius val
diškus postus, tai preten
duojantys į kandidatus gar
siai ima kalbėti, kad jie sto
ja už “kietą” suvaržymą 
stripping būdu kasamos 
anglies; kad kasyklų ope
ruoto j ai būtų priversti,. Iš
kasus anglį , užlyginti Tas 
baisias prarajas. Kei&įĮi, 
kad; tik dabar apsižiūrėta, 
jog toksai anglies kasimas 
labai supeizoja laukus, o 
jau ypatingai arti gyven
viečių. Tik dabar žada im
tis griežtumo. O kur gi jie 
buvo iki šiol? Juk jau apie 
trisdešimt metų, kai strip
mining įvestas būdas kasi
mui anglies. Nemažai ne
gilių tų prarajų pats “die
vulis” baigia užlyginti ir 
žaldinti medeliais.

Prieš keli dienas arti 
Nanticoke miestelio įvyko 
dujų eksplozija Glen - Nan 
Goal Go. anglių kasykloje, 
kur du darbininkai žuvo, o 
10 sunkiai sužeista, iš kurių 
dar du mirė ligoninėj. Kol 
kas eksplozijos priežastis 
neišaiškinta. Aišku, jog tai 
darbdavių-bosų nepaisymas 
žmonių sveikatos ir gyvas
čių. Pirmoj vietoj pelnas.

^Carbondale, l4., 
_Jsųįsikūlė dvi autf?- 

ihašinbs, 
gaus gyvastis žuvo, o 
žeisti. Vieną mašiną opera
vo prelatas Lowry; su juo 
važiavo ir jo sesuo, minyš- 
ka, ir abu liko sužeisti.

Oi, kiek išlieta ašarų per 
vietinį krikščionišką dien
raštį, “Scranton Times,” 
kad prelatui sužeidė koją. 
Bet kad antroj mašinoj žu
vo gyvastis ir penki sužeis
ti, jaunamečiai vaikai, tai 
kas jau čia tokio!

Apie Nanticoke katastro
fą pranešimą reikėjo susi
rasti tarp garsinimų, bet 
apie prelatą, tai pirmame 
pusląpyje po didele antraš-

r vieno zmo-
7 su-

Daug kalbama ir rašoma 
apie popiežiaus Jono XXIII 
encikliką, kalbančią už vi- 
sapasaulinę taiką ir tautų 
sambūvį, betgi aukščiau 
minėtasis d i e n r a š t is tik 
trumpai prisiminė vedama
jame, ir nors atvirai .ne
smerkė, bet per d a u g lt* 
nepagyrė. Tarp eilučių ga
limą suprasti, jog redakto
rius neužgiria popiežiaus 
enciklikos- L Vienužis



Julius Butėnas
Kaip ir tikėjausi, rašyto

ją radau už rašomojo stalo. 
Pamatęs mane, jis pakilo, 
šiltai, nuoširdžiai pasisvei
kino.

—Matot, — sėsdamas vėl 
už stalo, abiem rankom pa
rodė krūvą popierių, — tai 
mano kasdieninis darbas.— 
Ir, nelaukdamas klausimų, 
pats paaiškino: — Rašau 
Liudo Giros “Raistams” ko
mentarus — ketvirtam ir 
penktam tomams. Darbas 

^nelabai dėkingas: ne tiek 
rto rašymo, kiek įvairaus, 
‘Jtimančio daug laiko, rau
simos! po žodynus, enciklo
pedijas bei kitus leidinius. 
Kartais, kol iššifruoji ko
kią nors poeto paminėtą pa
vardę, tenka gerokai papra
kaituoti. Bet toks darbas 
labai naudingas skaitytojui. 
O tai svarbiausia.

Šie paprastai, atvirai pa
sakyti žodžiai gerai nusa
ko ne tik asmenines šio li
teratūros darbininko savy
bes, bet iš dalies ir jo kū
rybinio darbo charakterį. 
Julius Būtėnas, turėdamas 
aiškų rašytojo talentą, la
bai daug dirbo ir dirba 
viename sunkiausių, reika
lingiausių didelio pasišven
timo, atkaklumo ir kruopš
tumo literatūrinio darbo 
barų — literatūros istorio
grafijoje. Jis atsidėjęs rin
ko medžiagą iš lietuvių 
kultūros ir literatūros pra
eities, parašė nemaža žy- 
ir^ių mūsų visuomenės bei 
kultūros veikėjų biografijų, 
periodikoje paskelbė daug 
straipsnų įvairiausiais li
teratūros ir kultūrinio gy
venimo klausimais.

Pasitaiko rašytojų, kurie 
vos spėję išleisti vieną kny
gą, jau mano, kad jie vi
siems žinomi, išgarsėję. 
Toks, tur būt, labai įsižeis
tų, jeigu kas nors pasaky
tų, kad nei jo knygos skai
tęs, nei jo paties girdėjęs. 
Tuo tarpu J. Būtėnas, nuė
jęs netrumpą literatūros 
darbuotojo, rašytojo ir kri
tiko kelią, yra be galo kuk
lus.

O juk Julius Būtėnas ne
maža parašė. Tai ir jo pir
masis apsakymų rinkinėlis, 
parašytas dzūkų tarme, 
“Sciklinės gonkos” (1932 
m.), po metų išleista apsa
kymų knyga “Prikąstas lie
žuvis,” romanas “Mėlyni 
kareiviai” (11936 m.), stam
bios biografinės apybrai
žos apie P. Višinskį, V. Ku- 
£iirką, Žemaitę, monografi
ja “Lietuvių teatras Vil
niuje.” Visos jos išleistos 
dar prieš antrąjį pasaulinį 
karą, 1936-1940 metų lai
kotarpiu.

O kur 1947 metais išleis
ta knyga “Žemaitės gyve
nimas,” brošiūros “Mairo-

Lawrence — Methuen, Mass.

Atidarymas Maple Parko
ŠAUNUS BANKETAS

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

Balandžio 27 April
Pietų pradžia 2:30 vai. dieną

Taipgi yra užkviestas Jonas Petrus parodyti fil
mus, kuriuos jis nutraukė Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Maskvoje, kai jis ten važinėjo. Paveikslai puikūs, 
matysite juos ir girdėsite. Filmų rodymas, bus pietus 

Į pavalgius.
V Kviečiame visus ir visas atsilankyti.

M^ple Parko Komitetas,
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nis,” “Tarasas Ševčenka,” 
“1905 metų revoliucijos at
spindžiai lietuvių literatū
roje,” “Kalbininkas Kazi
mieras Būga” (knyga para
šyta kartu su J. Kimo pu), 
lietuvių literatūros vadovė
liai vidurinėms mokykloms, 
kartu su generolu J. Ma
cijausku parašyta knyga 
apie Lietuviškojo Tarybinės 
Armijos junginio kovas 
antrajame - pasauliniame ka
re? Pagaliau kartu su A. 
Kernagiu parašyta ir prieš 
ketvertą metų rampos švie
są išvydusi pjesė apie J. 
Janonį “Pamilau dangaus 
žydrumą.”

—Ką kuriate šiuo me
tu?—paklausiau rašytoją.

—Pirmiausia pasakysiu, 
ką esu parašęs, bet dar ne
paskelbęs. Stalčiuje guli 
biografinė apysaka apie J. 
Biliūną. Parašiau vieno 
veiksmo komediją “Apašta
liukas,” kurioje stengiausi 
parodyti religinių prietarų 
žalą. Tačiau abu šiuos kū
rinius reikia dar taisyti. O 
tai blogiausia, nes aš nega
liu taisyti: pradedu vėl vis
ką iš naujo rašyti — toks 
jau įprotis... E’su parašęs 
trečdalį biografinės apysa
kos jaunimui apie J. Jano
nį. Rašau stambią knygą 
iš savo vaikystės ir jaunys
tės. Be to, kartu su ki
tais autoriais ruošiu nau
ją literatūros vadovėlį vi
durinėms mokykloms.

Kaip matome, rašytojo, 
kuriam dabar eina 54 me
tai, širdis ir galva kupinos 
įvairiausių kūrybinių planų 
bei sumanymų.

J. Jakštas 
Vilnius

Sparnuotieji žemdirbiai
KAPSUKAS. — Palikda

mas paskui save pilkšvą lė
tai ant žemės besileidžiančią 
“uodegą,” lėktuvas visą die
ną skraidė virš Kapsuko ra
jono “Atžalyno” tarybinio 
ūkio laukų. Pilotas G. Bon- 
darenka kalkina rūgščias 
dirvas. Žemdirbiai ne vel
tui pasikvietė į pagalbą avi
aciją. Jų apskaičiavimu, dir
vų kalkinimas iš oro kainuo
ja beveik keturis kartus pi
giau.

Sparnuotieji žemdirbiai 
šiomis dienomis taip pat dir
ba virš Kelmės bei Vilniaus 
rajono laukų. Jie irgi kal
kina dirvas.

Nuo metų pradžios spar
nuotieji žemdirbiai jau ap
dorojo iš oro apie 3 tūks
tančius hektarų dirvų. Ne
trukus iš lėktuvų bus pra
dėtos barstyti į laukus mi
neralinės trąšos, pavasarį ir 
vasarą lakūnai padės žem
dirbiams kovoti su piktžolė
mis. J. Bloževičius

UŽSIENIO TURISTAMS
Maskvos leidykla “Vneš- 

torgizdat” vokiečių ir čekų 
kalbomis išleido spalvotą 
prospektą “Vilnius.” Arti
miausiu metu panašus leidi
nys pasirodys ir lenkų kal
ba. Prospekte trumpais 
bruožais pasak o j a m a apie 
miesto praeitį ir dabartį, 
pateikiamos iliustracijos.
Išėjo iŠ spaudos taip pat 

knygutė “Vilnius,” kurią iš
leido užsienio kalbų litera
tūros leidykla Maskvoje. 
Knygutėje pateikti 32 spal
voti atvirukai su senojo ir 
naujojo Vilniaus vaizdais. 
Tekstas išspausdintas šešio
mis kalbomis: lietuvių, ru
sų, anglų, prancūzų, vokie
čių ir arabų.

(“Vakarinės naujienos”)

V. Kapsuko raštų 
5-asis tomas

Penktąjį V. Kapsuko “Raš
tų” tomą sudaro nuo 1913 
metų vidurio iki Pirmojo 
pasaulinio karo parašyti 
publicistiniai kūriniai, pa
skelbti, pirmajame bolševi
kinės krypties lietuvių 
darbininkų laikraštyje “Vil
nis,” trys laiškai V. Leninui 
ir platus monografinis dar
bas “Jono Biliūno biografi
ja.” Straipsniais nušviečia
mas revoliucinio judėjimo 
pakilimas Rusijoje ir Lietu
voje, daug dėmesio skiria
ma proletarinio internacio
nalizmo ir tautų draugystės 
idėjų propagavimui, kovo
jama prieš buržuazinį naci
onalizmą.

Knygą išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la 6,000 egz. tiražu. E. 
Vilnius

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
Balandžio 1 d. įvyko LDS 

6 kuopos susirinkimas. Ne
mažai narių dalyvavo.

Finansų sekretorė prane
šė, kad V. Sadonis ir V. 
Miller pasveiko. O tuojau 
po susirinkimo ir A. Kos- 
chak pranešė, kad ir ji pa
sveiko. Tai linksmos žinu
tės. Dar turime vieną ligo
nę. Linkime jai greitai su- 
sveikti. Toliau sekretorė 
pažymėjo, kad ji įteikė 
$300 čekį Jonui Kaminskui 
kaip jo žmonos pomirtinės 
išmokėjimą Taipgi įteikė 
$300 čekį ir Aliciai Šimoliū- 
nas. Jai atmokėta 20 metų 
endowment apdrauda. O 
dabar ji vėl įsirašė ant $1,- 
000 20 metų andowment ap- 
draudos. Walter Šimkus 
įrašė savo žmoną Helen ant 

.$500 apdraudos.
Kalbant apie naujų narių 

įrašymo vajų, tai reikia pa
sakyti, kad vajus neina taip 
sklandžiai. Pas narius dar 
nėra pakankamai pasiryži
mo pradėti daugiau dar
buotis vajuje. Tiesa, tūlos 
mūsų kuopos narės pasiža
dėjo pasidarbuoti. Lauksi
me gerų pasekmių.

• Nutarta paskirti iš kuo
pos iždo $5.00 dėl LDS Bow- 

rling Turnyro, kuris įvyks 
gegužės mėnesį, So. Mil
waukee, Wis.

, Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkirųas įvyks pirma- 

, diėtiį> gegužės 6 d., 315 Clin- 
j 'ton'St Pradžia 6:80 vai. va

kare, ' Visi dalyvaukime su- 
[ sirinkime.

Onyte Wellus,
Finansų Sekretorė

;■ Akrą.—1962 metais Ga
nos respublika suėmė 398,- 
000 tonų kakavos.

Pekinas.—Kinija pasky
rė daugiau pinigų žemės 
ūkio reikalams,

Cleveland, Ohio
Vakarienė, Koncertas, 

šokiai

Clevelando Meno choro 
metinis koncertas įvyks ge
gužės 4 dieną, Malenkos sa
lėje, 911 Maud St. (prie E. 
79th St. ir St. Clair Ave.). 
Įžanga visam vakarui—va
karienei, konertui ir šo
kiams $1.75 asmeniui, tik 
koncertui ir šokiams $1.00. 
Pradžia 6 vai.

Meno choras, vadovybėje 
J. Krasnicko, nežiūrint ko
kią šaltą ir gilią žiemą tu
rėjome, dainų praktikų ne
nutraukė, o dabar net porą 
vakarų kas savaitę prakti
kuojasi. Todėl šiam kon
certui turi paruošę nema
žai naujų, mums dar negir
dėtu dainų. Be to, turime t- V /
visą eilę ir pirmaeilių so
listų, kaip tai, pats mokyto
jas J. Krasnickas, S. Kuz
mickas, V. Kuzmickienė ir 
keletas kitų. Iš jų bus ir 
duetų, kvartetų ir dar ko.

Kviečiami visi Clevelando 
ir apylinkės meno mylėto
jai atsilankyti.

• ‘

LLD 190 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 12 dieną, 3 vai. po
piet, klubo svetainėje. Šia
me susirinkime, bus išduoti 
raportai iš įvykusios 15-tos 
Apskrities konferencijos ir 
aptartas tolimesnis kuopos 
veikimas. Užbaigę susirin
kimą turėsime vaišes ir 
gražiai praleisime visą po
pietę. t'

J. žebrys

Seni žmonės daugumoje 
yra nervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. f Lankykite 
Laisvės naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

WORCESTER, MASS.
• ; ’ t , . .f

AIDO CHORO METINIS BANKETAS
Sekmadienį Balandžio - April 28, 1-mą Vai. Dieną

Lietuvių Salėje, 29 Endicott Street, Worcester, Mass.

AIDO CHORAS, vadovaujamas Jono Dirvelio

. MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
AIDO CHORAS, solistai—Aldona Wallen, Albert Daukšys; duetas—Irena Janutienė 

ir Domicėlė Lukiene.

Išaušo pavasaris, žemė puošiasi žalumynais ir gražiais žiedais, o Aido Choras papuoš šį banketą 
gražiomis dainomis. Todėl kviečiame visus mūsų apylinkės meno mylėtojus atsilankyti į šį banketą ma
liniam pasimatymui ir pasilinksminimui. '

Aido-Ch<*a» .
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Binghamton, N. Y.
Pataisa

“Laisvėje” iš kovo 15 d. 
tilpo vardai asmenų, kurie 
išreiškė užuojautą mirusios 
N. Kaminskienės giminėms. 
Tarp aukojusiųjų po $1 pra
leisti vardai H. Žukienes ir 
V. Kapičauskienės. Atsi
prašau. J. K. N.

Nuo Red. — Atsiprašo
me korespondentę, nes jū
sų vardai buvo įrašyti — 
klaida įvyko pas mus.

St. Petersburg, Fla'
Apie V. Simonienę

Perskaičiau Vikučio ko
respondenciją apie Verutės 
Simonienės mirtį jr gavau 
supratimą, būk j i buvo LLD 
45 kuopos pamiršta. Bet 
taip nebuvo. Nors ji gyve
no Tampoje, apie 30 mylių 
nuo St. Petersburg©, bet 
draugai lankė ją. Lankė 
Pakšiai, lankė ir J. Blaš- 
kiai, J. Greblikai, J. Davi- 
doniai, Agnes Pike, A. Ta- 
šalienė ir daugelis kitų 
kuopos narių. Taipgi kuo
pos susirinkimuose apie Si
monienės sveikatą būdavo 
raportuojama ir nariai ra
ginami ją aplankyti. Ji 
sirgo sunkiai per dvejus su 
puse metų.

Velionė nors sunkiai sir
go, bet neatsiliko nuo pa
saulio įvykių, ji sekė juos, 
sekė darbo liaudies kovas 
ir laimėjimus.

Žinoma, Vikutis trumpai 
gyvendamas St. Petersbur- 
ge negalėjo žinoti to, kas 
ją lankė, todėl lai šią ma
no pastabą palaiko drau
giška.

Labai gaila, kad Verutės 
šermenyse nedaug žmonių 
dalyvavo. Dabar nuo dau
gelio girdėjau, kad jie ne
žinojo. Gal reikėtų atei

tyje, kacl Kuopos valdytą 
painformuotų narius apie 
nario mirtį. Na, žinoma, 
kuopa gal suras tam išeitį.

Natalie

Lawrence, Mass.
Maple Parko pare

šeštadienį, balandžio 27 
d., įvyks Maple Parko ati
darymas, Methuene, netoli 
Lawrencaus. Tai bus parė- 
banketas. Pradžia 2:30 v. 
popiet.

Maple Parko bendrovė 
kvįečia visus ir visas iš 
plačios apylinkės atsilanky
ti. O ir pati gamta ragina 
visus mus vykti į gražų ir 
visų mylimą parką, kur 
taip malonu po šaltos ir il
gos žiemos bus pakvėpuoti 
tyru oru. Taipgi bus gera 
proga visiems ir visoms su
tikti.

Haverhillyje rodys 
filmus iš Lietuvos

Penktadienį, gegužės 17 
d., Lietuvių klube; 234-Riv
er St., bus rodomi nauji fil
mai iš Lietuvos. Rodys Jo
nas Grybąs is New Yorko. 
Pradžia. 7-tąvalandą ’ va
kare. Gera proga pamą- 
tyti naujus Lietuvos pasie
kimus ne tik Haverhillio 
lietuviams, bet ir iš arti
mesnių miestų.,;

Piknikas
Massachusetts valstijos 

organizacijų apskričių pik
nikas įvyks sekmadienį, 
birželio 16 d., Maple Parke. 
Piknike bus ir koncertinė 
programa. Prašome klubus 
ir draugijas tą dieną nie
ko nerengti, o dalyvauti 
šiame4piknike. ... r., (J

S. Penkauskas ,

Washingtonas.—1962 m. 
Jungtinėse Valstijose buvo 
1,250 bankų apiplėšimų.

PHILADELPHIA 
and VICINITY

HELP WANTED MALE
FOREMAN

11 P. M. ta 8 A. M. Inbound 
and outbound loading platform. Ex
perience Necessary. Apply in person 
to Mr. Pąlert. MCLEAN TRUCKING 
CO., 2520 E. Castor Ave.

(3L37)

TRIM KNITTER
Must be experienced. Also Trim 

Knitter Mechanic. Capable of taking 
full charge. Permanent position,7* 
excellent opportunity. Apply or call 
BA. 3-7500. SOMERSET KNITTING 
MILLS, 19th & Allegheny Ave.

- (31-34)

FACTORY WORKER®

Married. Light Bench assembly 
work. Must have small hands. 
State age and qualifications. DA. 
9-9614.

(31-37)

Darbų Vykdytojas. Prie darži
ninkystės, peizažasavimo, iškėsti me
džius, ir prie kitų daržo darbų. Ma
tykite Mr. Anderson, Sr. Montgo
mery Ave. ir Meeting House, La., 
Narberth, Pa. ’ , (31-33)

 > ■*

AUTO TRIMMER
Immediate opening. Must be 1st 

class. Excellent working conditions. 
Top salary..,'

TR. 6-4j600. Aftęr 5 pall TR. 2-2559.
CHESTER, PA.

(30-36)

Warehouse foreman 
t • > < , 5

Long haul carrįcr,. experience. Class
1. carrier. Permanent7 for right man.

Call GA. 5-3307

; Z.' (33-36)

Help Wanted—Female

HOUSEWORK GENERAL. Light 
cooking, light laundry. Must be fond 
of children. Live in own bedroom. 
Bath and sitting room.'Every Thurs. 
off, 3 Sundays a month off. Exper
ience and references required.

’ -qH ^u.i, (.rp! 1 • (38-35)'’

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ii Jiems n«Hnka

. W * '4
■ ■fu ai «■■■■■■■........................ ....... ... i    ....................—~



Kaip veikia Kongresas
88-am Kongresui įėjus į 

legislatyvinį darbą, yra daug 
kalbų apie bilius, kurie pra
eis, kurie nepraeis. Bet iš 
kur patys biliai atsiranda? 
Kur jie prasideda ir kas 
juos pradeda? Kokios jė
gos juos priartina prie 
krašto įstatymo?

Dauguma bilių kyla iš ku
rio nors atstovo ar senato
riaus. Idėja paprastai gims
ta privačioje organizacijoje, 
individe ar Baltuosiuose 
Rūmuose, kurie turi didelį 
skaičių legislacijos padėjė
jų, išdirbančių Kongresui 
pasiūlymus.

Atstovų Rūmuose kyla 
dauguma įstatymu ir ių įta
ka yra ypač svarbi į šią sė
slią, kai prezidento Kene
džio didieji siūlymai liečia 
mokesčių numušima ir re
formas. Konstitucijoje pa
rašyta, kad mokesčių legis-1 
lacija turi vykti Atstovų 
Rūmuose.

Atstovų Rūmuose įstaty
mų darytojas, įvesdamas bi- 
liu. jį įdeda į tam tikrą dėže, 
taip vadinama “the hooper.” 
Senate nėra tokios dėžės, ir 
senatoriai įvestus bilius pa
deda ant raštvedžio stalo.

Po įvedimo bilius yra tuč
tuojau referuojamas atitin
kamam komitetui studijai. 
Atstovų Rūmuose yra 20 
nuolatinių komitetų, o Se
nate 16. Kiekvienas turi 
tam tikrą sritį, kaip, pav., 
švietimą, užsięnio reikalus, 
erdvę, viešus darbus ir t. t.

Komitetas išstudijuoja bi
lių, išklauso argu mentus 
prieš ir už jo legislaciją ir 
kartais praveda viešus ap
klausinėjimus. Po to jis pa
daro pasiūlymą. Jeigu bi- 
liu? gauna palankų koųpfę: 
to atsinešimą, jam yra duo
damas tam tikras laikas. 
Normaliai bilius laukia, kol 
jo atžvilgiu įvyks balsavi
mas.

Čia aprašyta įstatymdir- 
bystė idealiais termi n a i s. 
Kas iš tikrųjų vyksta, nėra 
taip paprasta. Beveik dėl 
kiekvieno biliaus išsivysto 
pasislėpusios įtakos. Asme
niškumai, pavydai, politinės 
atstovų kovos yra įpintos į 
legislatyvinius siūlymus, 
kurie pereina per jų ran
kas. Pati svarbiausia įtaka 
biliaus ateities atžvilgiu yra 
komiteto pirmininko galia.

Pusantro šimtmečio tru
kusi tradicija sukėlė didelę

įtaką komitetų pirmininkuo
se. Jie, kaipo didžiumos 
partijos nariai su senjorite
tų savo komitetuose turi 
galią paskubinti biliaus pri
ėmimą arba jį taip efektin
gai suniokoti, kad jis tik re
tais atvejais gali būti išgel
bėtas.

Dažnai bilius priimtas 
abiejų rūmų, Atstovų ir Se
nato, gali skirtis detalėse, 
šie skirtumai yra išlygina
mi abiejų rūmų atstovų po
sėdyje, pavadintame konfe
rencijos komitetu. Jeigu šis 
komitetas suranda kompro
misą abiejiems skirtumams, 
tai abu rūmai paprastai pri
ima tą kompromisą.

Kai bilius yra abiejų rū
mų priimtas, jis paprastai 
yra perteikiamas Baltie
siems Rūmams gauti prezi
dento parašą. Prezidentas 
gali bilių vetuoti, bet Se
natas ir Atstovu Rūmai ga
li viršvti jo veto, jeigu du 
trečdaliai kiekvienų rūmų 
atstovu taip nubalsuoja.

A. C. N. S.

Ar žinai tai?
Jungtinėse Valstijose mais

tas auginamas ant 330,000,- 
000 akrų žemės ploto. 50% 
žemės riešutų (“peanuts”) 
būna p e r d i r b ta į riešutų 
“sviestą”. Per metus Jung
tinėse Valstijose yra paga
minama 694,700.000 galio
nų smetonl ėdžio (“ice 
cream”.

Per metus JAV pagamina 
3,100 milijonų svarų saldai
nių.

Jeigu kava būtų supilta į 
vieną ežerą, kiek jos per 
metus išgeria JAV žmonės, 
tai galėtų plaukti 450 laivų, 
kiekvienas po 50,000 tonų.

Jungtinėse Valstijose yra 
80 fabrikų, kurie gamina 
“pretzelius” ir kiekviene- 
riais metais jų pagamina 
apie 400,000,000 svarų.

Anonasas (“pineapple”) 
nuo išdygimo iki persirpimo 
auga 20 mėnesių.

Per metus JAV žmonės 
suvalgo už $425,000,000 vi
taminų ir per tą patį laiką 
už $120,000,000 piliulių nu
metimui svorio.

JAV proporcionaliai per 
metus kiekvienas žmogus 
suvalgo tik 6 svarus žuvies, 
nors didjūriai, ežerai ir 
upės yra turtingi žuvimis.

GREAT NECK, N. Y. į
UŽUOJAUTA

Mirus ’

Olgai Jean Beęytei
Mes reiškiame giliausią užuojautą Povilui Bečiui 

ir jo šeimai, netekus mylimos dukros-sesutės. j
Vera ir Valys Bankai 

Jamaica, N. Y.

„KNY n
(jrivJbAl INrLvK, IN. I. a

MIRUS

Olgai Jean Bečytei
Reiškiame Povilui Bečiui ir jo šeimai 

užuojautą jų liūdesio valandoj. |
—AIDO CHORAS

Ozone Park, N. Y.

6 pud.-Laicvė (Liberty)-Penkt, baland. (April) 26, 1963

. i /

Dailininkės May Stevens 
tapybos paroda

Š. m. balandžio 22 d. RO
KO galerijoje, Manhattane, 
atsidarė May Stevens-Bara- 
nikienės tapybos paroda. 
May Stevens — jauna am
žiumi moteris, bet ši paro
da jos jau trečioji.

Visa paroda — ciklas pa
veikslų, vaizduojančių šių 
laikų negrų kovas už savo 
teises. May Stevens giliai 
studijavo visus negrų ko
vos aspektus — ir ši paroda 
to vaisius. Parodoje išsta
tyta apie penkiolika pa
veikslų, liečiančių tą pačią 
temą, tą patį, taip opų vi
suomeninį klausimą, kuris 
mūsų kraštui šiuo metu yra 

i vienas svarbiausių. O tai iš 
tikrųjų reiškia: ar negrams 

I bus suteiktos piliečio teisės 
gražuoju, ar jie turės nau
doti jėgą tam pasiekti?

Kai kurie dailininkės pa
veikslai giliai realistiniai., 
kiti — simboliniai, bet vi
si liečia tą pačią temą, ir pa
rodo dailininkės sugebėji
mą suprasti šių dienų vi
suomenines problemas, ry
šium su kova dėl žmogaus 
teisių, taipgi jos talentą tas 
problemas meistriškai iš
dėstyti drobėje.

tinių darbų. Jo paveikslus 
galima būtų pavadinti pla- 
katiniu simbolizmu. Pa
veiksluose visai nematomas 
žmogus. Vietoje to, jis 
naudoja tokį simbolizmą: 
kiekvieno paveikslo fonas— 
pietietiška konfederac i j o s 
vėliava, simbolizuojanti ra
sizmą, o tame fone daugybė 
uždėtų aiškių ir pusiau aiš
kių užrašų — rasistinių šū
kių, kaip tai “Go Home, 
Nigger,” “Kill Meredith,” 
ir tt. .Įdėta šūkių ir vul- 
gariškų, tik truputį užpėc- 
kotų, bet jie suprantami 
kiekvienam. ' Na, ir prof. 
Kerčių dabar kalėjime, ne
va dėl įžeidimo vėliavos... 
Iš tų trijų*• parodų, May 
Stevens - Baranikienės pa
rodą galima skaityti rea- 
listiškiausia, nors kai kur 
ir ji vartoja plakatinį-rai- 
dinį metodą...

Jautrios sielos, politiškai 
susipratęs realistinis daili
ninkas, kaip ir rašytojas, 
savo kūryba liečia pačius 
svarbiausius ir opiausius 
visuomen i n i u s klausimus, 
nebodamas, kas ką sakys. 
May Stevens - Baranikienė

j kaip tik ir yra tokia daili- 
Patys didžiausi ir realis- ninkė. Tai mums, kurie 

“Trau- matėme, pasakojo jos pir- 
Laisvės mesnės dvi parodos, tai dar 

Pirmasis ro- labiau pabrėžia ši, trečioji.
Paroda tęsis iki gegužės

tiškiausi kūriniai: 
kites iš kelio” ir “ 
keliautojai.” 
do^ minią juodų žmonių 
ranka rankon žygiuojančių 15 d. 
į kovą už savo teises; ant- Būk sveika, tvirta, ir sėk- 
rasis—“Freedom Riders”— mes kūryboje, May!
rodo juodus ir baltus žmo
nes, autobusu keliaujan- j 
čius į pietines valstijas pa
dėti vietos negrams kovo
ti prieš segregaciją; jie iš
vargę, bet ryžtingi, nusita
rę atlikti savo misiją.

Beje, pati paroda pava
dinta “Freedom Riders.”

Manyje padąrė 'gilų įspū-; 
dį dailininkės simbolinis 
kūrinys — “White only.” 
“White only”—užrašas ant 
vitrinos, ir prie jos stovi 
didžiulis negras, stebėda
mas, kas darosi viduje, žiū
rovui tai sukelia daug min
čių; pav., kas atsitiks, kai 
negras įeis į vidų, skirtą 
tik baltiesiems...

Įdomus sutapimas
Mane įdomino ir tai, kad 

jauna dailininkė savo pas
tarųjų laikų kūrybą skyrė 
negrų kovoms už laisvę 
drobėje pavaizduoti. Paro
doje sutikau kitą dailinin
ką, ir jam stačiau panašų 
klausimą. Jis man atsakė:

—Paskutinio laikotarpio 
kovos dėl segregacijos pa
naikinimo klausimas įkvėpė 
ir eilę dailininkų tą temą 
gvildenti savo kūryboje. 
Supuolė taipvkad maždaug 
tuo pačiu laiku atsidarę 
trys meno parodos, atkrei
pusios į save platų dėmesį. 
Visi trys dailininkai, neži
nodami apie vienas kito 
darbo turinį, bet įkvėpti tų 
pačių įvykių, kūrė ta pačia 
tema.

—Kas kiti du?—klausiau.
—Jacob Lawrence, skai

tomas vienu žymiausių A- 
merikos negrų dailininkų, 
turėjo parodą vienoje Niu
jorko galerijoje; užsidarė 
tik šiomis dienomis. Tos 
parodos tema — kova už 
integraciją. Lawrence — 
politiniai pažangus žmo
gus...

Toliau dailininkas man 
aiškino:

—Tuo pačiu laiku Missis
sippi universitete, kur ra
sistai dar vis siaučia dėl 
Mereditho, įvyko tapybos 

, fakulteto dėstytojų darbų 
paroda. Vienas jaunų me
no profesorių, G. Ray Ker
čių, išstatę eilę anti-rasis-

R. Mizara

Break lynas. — Sulaukus 
113 metų amžiaus mirė Es
ther P. Purimas.
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Prisiminsim, kaip 
skyrėmės su Lietuva

Pov. Rainys operuotas
Aidietis Povilas Rainys 

šią savaitę Kings County
Kaip jau žinote, Aido ligoninėje tapo operuotas 

choras mokinasi vaidinti ant vidurių, 
naują operetę 
aidai,” ir kad ją vaidins 
sekmadienį, gegužės 5 d., 3 
vai. popiet, Schwaben Hall, 
474 Knickerbocker Avenue,

“Lietuvos Apie jo padėtį, kambarį 
ir lankymo valandas bus 
pranešta antradienio “Lais

vės” .laidoje. V.

Operetė yra dviejų veiks
nių. Pirmas veiksmas pa
rodo, kaip mūsų brolis -lie
tuvis skiriasi su savo tė
veliais, broliu ir sesele, iš
važiuodami iš Lietuvos į 
Ameriką, o antras — paro
do, kaip jis dabar apie da
bartinę Lietuvą mano, A- 
merikoj gyvendamas.

Taigi, žiūrėdami į šį vaid
menį jūs matysite taip, 
kaip savo atsiskyrimą su 
tėveliais, broliais ir seselė
mis išvažiuojant į Ameriką. 
Tikiu, kad ne vienam ir 

j aašros riedės per veidus ta 
! viską prisiminus. Juk kai 
išvažiuojant ašarodami dai
nuos dainą “Sudie Lietuva,” 
tai jau ašarų neišlaikysi.

Taigi, esate visi kviečiami 
dalyvauti ir matyti šį vai
dinimą, kuris kutens 
sielą.

Sveikina “Vilnį”
M. ir E. Liepai sveikina | 

“Vilnies” šėrininkų suva
žiavimą su $10 dovana.

Mirė V. Malauskas

jūsų

Jonas Juška, seki*.

Po ilgos ir sunkios ligos 
Kings County ligoninėje, 
balandžio 20 d. mirė Vin
centas Malauskas. Buvo 
pašarvotas Jurek koply
čioje, palaidotas balandžio 
23 d. Šv. Jono kapinėse.

Velionis buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoje. Jaunas 
būdamas atvažiavo Ameri
kon ir veik visą laiką gy
veno Brooklyne. Liūdesy
je liko sesuo; ar turėjo 
daugiau giminių, neteko 
sužinoti.

Velionis buvo narys LDS 
50 kuopos, So. Brooklyne, 
bet jokiame veikime neda
lyvavo.

Reiškiu užuojautą velio
nio sesutei. Juozas

PRANEŠIMAI /
BROCKTON, MASS.

ALDLD 7-osios Apskrities komi
tetų posėdyje buvo nutarta surengti 
Massachusetts organizacijų banketą 
pagerbimui Antano Bimbos, atsieku
sio garbės daktaro laipsni. Banke
tas bus surengtas apie vidur) spa
lio mėnesio.

Mūsų Kuopų Susirinkimai
LDS 67 kuopos mėnesinis susirin- 

. kimas jvyks ketvirtadieni, Gcgužės- 
I May 2 d., 7 vai. vakare.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirinki
mas jvyks pirmadieni, Gegužės-May 
6-tą, pradžia 7:30 vai. vakare.

i Abu susirinkimai bus laikomi Liet. 
I Taut. Namo kambariuose, 8 Vine St., 
! Montello. (32-33)

PHILADELPHIA, PA.
Filmai iš Lietuvos .«

Bus rodomi penktadieni, Gegužėse 
May 3-čią, 7:30 vakare, RcpublikonW 
Klube, 2530 N. 41 h St.

Bus rodomi nauji ir įdomūs filmai 
“Apkasų gėlė” ir “Nenusimink, Vir
ginijau/’ su kitais trumpais pridėč- 
kais. Rodymas užims virš dviejų 
valandų.

Donation $1.00.
Rengia LLD 10 kuopa.

(32-33)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadieni, gegužės 1 d., 7:30 v. v., 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park.

Svarbu skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime ir stengkitės gauti 
naujų narių j LDS prirašyti. Taipgi 
pasižiūrėkite j duoklių knygelę, gal 
jau bus laikas užsimokėti.

P. Babarskas, sek r.
(33-34)

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią 

padėkos žodį visiems drau
gams ir draugėms, kurie 
mano ligoj prisiuntė su lin
kėjimais atvirukų. Dėkui 
Moterų klubui, Sofijai Pet
kus ir Anna Walmus, ku
rios mane lankė ir slaugijo, 
kol pasveikau.

Julia Šimkus

Dailinau įvairiu parengi- 
rvHj Lfu«vpQ naudai

OZONE. PARK, N. P.
Lietuvių Koopcratyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
jvyks pirmadieni, balandžio 29 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami susirinki
me dalyvauti.

Valdyba

Eves. at. 8:00 (Sun. 7:30) Mats. Wed., Sat & Sun. at 2:00

ACADEMY AWARD WINNER
BEST PICTURE OF THE YEAR! 
Columbia Pictures presents THE SAM SPIEGEL DAVID LEAN Production of

IA(];OlAKABIi
IEMCLlBrVE^M&AGEMtN.' I CRITERION THEATRE

T

LIETUVOS AIDAI”
Akt^ Muzikalis Vaidinimas•t

STATO SCENON AIDO CHORAS
Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y

Sekmadienį., Gegužės-May 5 d., 3-čią Vai. Popiet

Aido Choras, vadovauj amas Mildred Stensler
Vaidinime dalyvauja: ,

Diana & Joyce Nevinskaitė, Conrad & Paul Ventai, J. Juška, E. Brazauskienė, N. Ventienė, K. Rušinskienė, 
A. Iešmantą, T. Kaškiaučius, N. lešmanticnė, A. Velička, W. Keršulis ir svečias dainininkas Victor Becker. Taip
gi: Aido moterų kvartetas, Aido moterų ir vyrų chorai ir visas Aido choras, vadovaujamas Mildred Stensler. 
Akompanistė—Ann Salyk.

Kviečiame New Yorko ir plačios apylinkes visuomenę skaitlingai atsilankyti. Bilietas—$1.50.

AIDO CHORAS
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