
LAISVE
Semi-Weekly 

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

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

Ozone Park 17, N. Y. Penkt., gegužes (May) 3, 1963

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........       $10.00
Kitur užsienyje ............   12.00$
Jungtinėse Valstijose ...................... $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

PRICE 10c A COPY

No. 35 * ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ METAI 52-ji

k KRISLAI
Pas aidiečius
Puikus nutarimas
O mane tik pradžiugino 
Prūseikai paminklo atiden- 
Sesės deputatės [girnas
Parsidavėliai

— Rašo A. Bimba —
Leiskite ir man nuoširdžiai 

paraginti visus laisviečius sek
madienį dalyvauti Aido Choro 
parengime, žinote, kur jis 
įvyks ir -kada prasidės.

žinau, ilgai ir sunkiai aidie- 
čiai šiam parengimui ruošėsi. 
Ypač daug darbo ir rūpesčio 
yra įdėjus choro mokytoja ir 
vadovė Mildred. Parengimo 
programa bus viena iš gra
žiausių, susidės iš dainų ir mu
zikos.

Paremkime mūsų aidiečių 
garbingas pastangas skaitliu
gu atsilankymu!

Vėliausią Aukščiausiojo teis
mo patvarkymą reikia skaity
ti vienu iš geriausių. Jis pa
sakė, kad bile kokia rasinė se
gregacija viešose vietose yra 
^suderinama su konstitucija, 
^pažeidžia konstituciją.

Šiuo nutarimu teismas įtei
kė į rankas segregacijos prie
šams dar vieną kovos priemo
nę.

Bet, žinoma, jo patvarkymo 
įgyvendinimas praktikoje bus 

'nelengvas. Prieš jį protestuos, 
jam visomis keturiomis prie
šinsis baltoji pietinių valstijų 
buržuazija.

Kanadiškių klerikalų “Tė
viškės žiburiuose“ (bal. 25 d.) 
skaitau straipsnį apie kunigų 
bėdas Lietuvoje. Jos esančios 
labai didelės, labai skaudžios. 
Jie nebegali savivaliauti, kaip 
savivaliaudavo senaisiais lai
kais. Jie turi pildyti šalies 
įstatymus. Jie turi klausyti 
komisaro kulto reikalams pa
tvarkymų. Be jo leidimo jie
negali būti kilnojami iš vietos 
į vietą.

Bet tai visa tik niekis. Bai
siausia ir blogiausia, girdi, tai 
tas, kad kunigams užsidarė 
pats giliausias pasipelnymo 
šaltinis, kuris vadindavosi 
kalėdojimu. Nebeapsi moka 
Jcalėdoti, nes valdžia ant tų 
gausių pajamų uždėjo taksus 
^mokesčius). Moka kiti pilie
čiai taksus, turi mokėti ir ku
nigai. Jie gi savo pajamomis 
nenori su niekuo dalytis. Ge
riau jie uždarė tą visą kalė
dojimo biznį.

Pasakysiu, kad su tuo savo 
straipsniu “Tėviškės žiburiai“ 
manęs nepravirkdė. Jei iš tik
rųjų taip yra, kaip jų rašoma, 
tai tarybinę Lietuvos vyriausy
bę tenka tik pasveikinti.

Draugas S. J. Jokubka iš 
Chicagos rašo, kad Leonui 
Prūseikai paminklo atidengi
mo iškilmės įvyks gegužės 26 
dieną. Plačiai prie to svar
baus įvykio ruošiamasi. Tiki
masi daug publikos ir geros 
atstovybės iš visų kolonijų.

Mums labai džiugu, kad į 
Lietuvos Aukščiausiąją tarybą 
išrinkta net 96 moterys. Jos 
sudaro daugiau kaip 33 pro
centus viso tarybos sąstato.

Taip pat labai įdomu ir 
svarbu, kad didelė tarybos na
rių (deputatų) dauguma yra 
palyginti jauni žmonės. Mes 
juos sveikiname ir linkime 
sėkmės visuose jų darbo ir pa- 

jįtangų baruose.

Gal jūs manėte, kad taip 
vadinami “veiksniai’, sušilę 
darbuojasi iš pasiaukojimo, iš 
savo įsitikinimų ? > Nebus tų 
baikų. Tik dabar jie patys 

' viešai pasisakė, kad jie, net

TSRS įvyko liaudies 
paradai už taiką

Maskva. — Maskvoje ir (vės jėgos, netekę proto, 
visuose Tarybų Sąjungos i ruošiasi prie baisaus atomi- 
didmiesčiuose įvyko masi-' nio karo, kuris būtų kapita- 
niai liaudies paradai. Mask- lizmui galas, 
voje virš milijonas žmonių 
maršavo per 
aikštę. Apžiūrą darė TSRS j 
vyriausybės vadai, užsienio! 
svečiai ir jų tarpe Kubos 
premjeras Kastro.

Visuose paraduose buvo 
nešami obalsiai už taiką, vi
sų tautų ir valstybių ramų prieš Kubos respubliką; sa- 
sugyvenimą.

Maršalas R. Malinovskis paliks Kubos pavojuje, ir 
išleido pareiškimą, kuriame sveikino jos vadą Fidelį 
sako, kad Vakarų agresy- i Kastro.

Siūlo apsaugoti P. Ameriką 
nuo atominių ginklų

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos, Meksikos, Čilės, Ekva
doro ir Bolivijos preziden
tai siūlo padaryti Lotynų 
Ameriką laisva nuo visokių 
rūšių atominių ginklų. Jie 
sako, kad Lotynų Ameri
kos valstybės turėtų susi
tarti ir neleisti įvežti į jų 
teritoriją jokių • tos rūšies 
ginklų, ir neleisti atomi
niams laivams atplaukti į 
prieplaukas.

Penki Lotynų Amerikos 
prezidentai sako, jeigu tą 
padarytų visos Lotynų 
Amerikos valstybės, tai tas

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Pabaltijo gy

nybos srities komandieriu- 
nii TSRS paskyrė generolą 
Jurgį Kietagurovą. Jis pa
keis generolą Josifą Gusa- 
kovskį.

Tokio. — 200 japonų 
mokslininkų reikal a u j a, 
kad Japonija neįsileistų į 
savo prieplaukas JAV ato
minių submarinų.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai pašovė 
JAV malūnsparnį. Jam 
krintant buvo sužeista 7 
amerikiečiai.

Miami, Fla. — Laivas 
“American Surveyor’1 vėl 
atgabeno 675 kubiečius.

devyni jų, buvo mūsų valdžios 
šeriami. “Laisvinimo“ raketas 
jiems apsimokėjo. Jie dirbo 
už dolerį, niekino ir šmeižė 
Lietuvą už dolerį, buvo pa
samdyti.

Tai paskelbdamas (bal. 26 
d.) Brooklyn© pranc i š k o n ų 
laikraštis dejuoja, kad ta 
apmokamų “veiksnių“ grupė 
būsianti sumažinta iki 3, o li
kusieji šeši turėsią duonutę 
kaip nors kitaip užsidirbti. 
Taip esanti patvarkius mūsų 
valdžia.

Bet dar geriau valdžia pa
darytų, jeigu baigtų visą tą 
komediją su tais veiksniais, 
nebeduodant jiems nė pasiutu
sio dolerio. Kol bus dolerių, 
tol atsiras parsidavėlių—Sidzi
kauskų, trimakų, šimučių ir 
grigaičių.

įvyko ir militarinis para- 
Raudonąjį das, kuris buvo trumpas, 

!bet TSRS parodė naujas il
gas kanuoles, didelių tan
kų ir milžiniškų raketų.

Maršalas M a 1 i n o v s k i s 
smerkė Jungtinių Valstijų 
nepateisinamą nusistatymą

ke, kad Tarybų Sąjunga ne

būtų didelis - paakstinimas 
prie generalinio uždraudi
mo atominių ginklų ir pra
džia pasaulyje nusiginkla
vimo.

Šis sumanymas kilo besu- 
sirašinėjant Birazilijps pre
zidentui Joao Goulartui su 
Meksikos prezidentu Adok 
fu Lopež MateosiL Kada jie 
susitarė, tai prie to priši’de- 
jo ir kitų trijų respublikų 
prezidentai. Dabar jie tą 
pasiūlymą išsiuntinėjo ki
toms Lotynų Amerikos res
publikoms, kurių dar yra 
penkiolika.

Jakarta. — Vakarų Nau
joji Gvinėja, dabar vadina
ma Vakarų Iriana, jau per
ėjo į Indonezijos teritoriją. 
Ji užima virš 500,000 kvad
ratinių mylių plotą ir turi 
800,000 gyventojų.

* — ■ - , - - 1

Kairas. — Įvyko demon
stracija, kurios dalyviai 
protestavo prieš JAV pri- 
siuntimą atominių submari
nų į Viduržemio jūrą.

Londonas. —Anglijos ka
ro laivas šaudė į Islandijos 
karo laivą, kuris bandė 
trukdyti anglams žvejoti 
Islandijos pakraštyje.

Washingtonas. — George 
Meany, AFL-CIO preziden
tas, kritikavo generolo Lu
cius Clay planą.

Agana, Guamo sala. — 
Čia siautė didelis taifūnas 
ir sugriovė virš 2,000 na
mų.

Montrealis. — Trys plė
šikai pačiupo $35,000 armi
jos dalinio algų pinigų ir 
pabėgo.

Albuquerque, N. M.—Su
sidaužė JAV militarinis 
lėktuvas “C-47” ir žuvo 9 
lakūnai.

Pekinas. ■—• Kinijos prem
jeras Chau En-lajus vyks 
į Egiptą.

Italijoje žymiai padidėjo 
H r kpmimisty įtaka

Vakarai vis trukdo 
nusiginklavimą

Roma. — Balandžio 28-29 
dienomis įvyko rinkimai į 
Italijos parlamentą. Balsa
vimų rezultatai rodo, kad 
žymiai padidėjo komunistų 
įtaka. Komunistų partija 
gavo 7,763,854 balsus, tai 
yra, daugiau, kaip 25 pro
centus iš balsavusių. Ji yra 
antroji partija iš daugiau
siai gavusių balsų.

Italijoje į senatą rinki
muose gali dalyvauti tik 
sulaukę 25 metų amžiaus. 
Iš 1,730 kandidatų buvo iš
rinkta 315 senatorių, jų 
tarpe 85 komunistai.

Į atstovų butą balsuoti 
gali1 sulaukę 21 metų am
žiaus. Iš 5,752 kandidatų 

|buvo išrinkta 630 deputa
tų, kurių tarpe yra 166 ko-

j ■ I. !, ... : >

Kas kursto Dominiką
* prieš Haitį?

■ ■ i i i ' * •

Washingtonas. — Domi
nikos respublika, kuri buvo 
davus ultimatumą1 Haiti 
respublikai, ’ jį atšaukė ir 
sutiko, idant nesutikimus 
■spręstų Amerikos valstybių 
sąjunga.

Jungtinių Valstijų spau
da, radijas ip televizija bu
vo pradėjus .piktą kampa
niją prieš Haiti respubliką, 
bet vėlesniu laiku susilaikė. 
Sakoma, kad JAV pasibijo
jo, kad tas gali pakenkti jų 
politikai Afrikoje.

Dominika ir Haiti yra 
ant vienos salos Karibų jū
roje. Haiti užima 10,714 
kvadratinių mylių platą, 
turi 3,500,000 gyventojų, 
kuriuos beveik išimtinai su
daro negrai. Šalis turtinga 
iškasenomis ir augmenija. 
Dominika užimą 19,333 
kvad. mylias ir turi 3,000,- 
000 gyventojų..

Teismas prieš 
terorizavimą

Washingtonas. — Dar 
1957 metais Labor Youth 
League buvo paskelbta ne
ištikima (“subversive”), tai 
tada ši organizacija ir su
stojo veikus.

Vienok Subversive Act
ivities Control Board’as rei
kalavo, kad jos buvę vado
vaujanti asmenys regist- 
ruotųsi. Dabar United 
States Court of Appeals 
patvarkė,, kad, kadangi ji 
neveikia, tai nereikalingas 
ir registravimasis.

TEISIA “MUSLIMO” 
NEGRŲ GRUPĘ

Į •

Los Angeles. — Prasidė
jo teismas keturiolikos neg
rų “muslimo” grupės vadų 
priešakyje su Elijah Mu- 
hammadu. Jie kaltinami už 
1962 metais suruoštas riau
šes, kuriose vienas negras 
buvo užmuštas* ir du polici
ninkai sužeisti. ' 1 

jnunistai. Trečioji partija 
yra kairiųjų socialistų, va
dovaujama Pietro Nenni, 
kuri gavo 87 vietas į žemes
nįjį butą ir 44 į senatą.

Pirmoje vietoj yra Krikš
čionių-demokratų partija, 
kuri senate turės 133 atsto
vus ir žemesniame bute 260. 
Tai valdančioji, partija, ku
ri Fanfanio valdžią sudaro 
koalicijoje su kitomis.

Ir dabar nei viena parti
ja negalės be koalicijos su
daryti naują Italijos vy
riausybę. Senate ir atstovų 
bute deputatų turi išrinkę 
10 partijų.

Rinkimuose komunis t ų 
balsai padaugėjo beveik 
dviemis milijonais balsų ly
ginant su .1958 metų balsa
vimais.

Anglai bijo Borneo 
žmonių sukilimo

Singapūras. — Anglijos 
kolonialinė valdžia Sara- 
wake, dalyje Borneo salos, 
bijosi liaudies sukilimo, To
dėl ji įsakė atimiųėtį gink
lus nuo gyventojų.

Anglijos imperialistai sa
vo kolonijas siekia prijung
ti prie Malajų pusiasalio fe
deracijos ir sudaryti nau
ju vardu — Malaysia —■ 
valstybę.

Birželio mėnesį jie ruo
šiasi pravaryti balsavimus. 
Areštuoja komunistus, ku
rie reikalauja Sarawako, 
Šiaurės Borneo ir Brunei 
nepriklausomybės.

Sarwakas užima 50,000 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 800,000 gyventojų, ku
rių vieną trečdalį sudaro 
kiniečiai.

Animanas. — Jordanijos 
valdžia uždarė susisiekimą 
su kitomis šalimis.

KINIJA TARĖSI SU 
AFGANISTANU

Rangūnas.—Kinijos pre
zidentas Liu Sao cinas sakė, 
kad tuojau Kinijos ir Afga-i 
nistano atstovai pradės pa
sitarimus sienos suregulia
vimui. Kinija pasitarimų 
kėliu savo sienų reikalus 
jau sureguliavo su Burma, 
Nepaliu, Pakistanu ir Mon
golijos Liaudies Respubli
ka. Jis pasitiki, kad svei- | 
kas protas paims viršų ir 
Indijoje ir sienos reikalus 
bus galima taikiu keliu su
reguliuoti. /
JAV SULAIKO PARAMĄ 
KUBOS BĖGLIŲ GRUPEI

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė su
laiko finansinę pagalbą Ku
bos pabėgėlių “revoliuci
nei tarybai”, kurios buvęs 
prezidentas Cardona išsto
jo prieš JAV politiką.

Madridas. — Serga Ispa
nijos diktatorius Franco.

Ženeva. — Semionas Ca
rapkinas, Tarybų Sąjungos 
delegacijos pirmininkas, 17 
valstybių nusiginklav i m o 
konferencijoje sakė, kad 
Vakarai tik žodžiais stoja 
už nusiginklavimą.

Carapkinas nurodė, kad 
Vakarų delegacijos apeina 
Jungtinių Tautų asamblė
jos nutarimą. Jos neva .kal
ba už nusiginklavimą, bet 
rimtai neina prie to. Jis nu
rodė, kad vietoje sulaikyti 
atominių bombų bandymus 
ir eiti prie jų uždraudimo, 
tai Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Prancūzija tęsia

Ir vėl aktyviai veikia Pietų 
Vietnamo partizanai

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai sudavė ke
lis smūgius Ngo Dinho Die- 
mo armijos daliniams. Ka- 
mau pusiasalyje partizanai 
sumušė valdžios ištisą pul
ką, kuriame buvo apie 4,000 
karininkų ir karių. Valdžia 
siuntė baržomis padrūtini- 
mų, bet upėje jie sutiko iš 
mūšio vietos atplaukiančias 
baržas pilnas valdžios ka
reivių lavonų ir sužeistųjų, 
tai padrūtinimai grįžo at
gal.

Kitą partizanai smūgį 
kirto Kantumo srityje. Ten 
valdžios kariai daug nete- namo miestus, tai bus dide- 
ko užmuštais ir sužeistais, lis karas.

Vėliausios žinios
Berlynas. — Rytų Berly

ne paradas įvyko Markso- 
Engelso aikštėje. Dalyvavo 
apie milijoną žmonių. Va
karų Berlyne mitingą laikė 
netoli perskyrimo sienos ir 
kalbėjo 'jo majoras B r an ri
tas; sakoma, kad dalyvavo 
apie 500,000.

Lisabonas.—Gegužės Pir
mojoje buvo suruoštos de
monstracijos prieš Salazaro 
diktatūrą. Demon strantai 
šaukė: “Šalin diktatorių!.. 
Mes norime laisvės!..” Po
licija puolė ir išvaikė de
monstrantus.

Pekinas. — Kinijos sosti
nėje Gegužės Pirmosios pa
rade dalyvavo virš 3,000,000 
žmonių, v

Maskva. — TSRS protes
tavo prieš JAV, nes jų karo 
laivas šaudė į tarybinį pre
kybos laivą, plaukiantį j 
Kubą.

Maskva. — JAV ambasa
dorius Foy D. Kohleris ne
dalyvavo Maskvoje Gegu
žės pirmosios parado apžiū« 
roję.

Maskva. — Milicija areš' Princeton, N. J. — Su- 
tavo vokietę turistę O. Rau- laukęs 85 metų amžiaus mi- 
er, kuri šnipinėjo JAV nau- re Dr. E. S. Gorwin’as, tei- 
dai. šių žinovas.

jų bandymus. JAV atomi
niais ginklais apginkluoja 
NATO jėgas, jų tarpe Va
karų Vokietiją, kur revan- 
šistai ruošiasi prie naujo 
karo.

Carapkinas nurodė, kad 
Jungtinės Valstijos su dide
le paskuba vis daugiau sta
to atominių submarinų, lėk-- 
tuvnešių ir kitokių karo lai
vų, kas rodo, kad jos nesi
rengia eiti prie nusiginkla
vimo.

New Delhi. — Indija or
ganizuoja submarinų laivy
ną, v

Partizanai nušovė du Jung
tinių Valstijų “H-34” ma
lūnsparnius. Viename iš jų 
užsimušė amerikietis lakū
nas, o antrame buvo sužeis
tas.

Partizanų laimėjimai iš
šaukė nau j ų nesutikimų 
tarp Ngo Dinh Diėmo val
džios ir JAV militarinių 
vadų.

Washingtonas. — Sena
torius Mike Mansfieldas sa
ko, kad jeigu JAV lėktuvai 
bombarduos Šiaurės Viet

Maskva. — Tarybų Sa
jų nga reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos ištirtų ar 
JAV vartoja nuodus prieš 
Pietų Vietnamo partizanus. 
JAV komandieriai sako, 
kad jie vartoja nuodus tik 
žolių išnaikinimui, kuriose 
partizanai slapstosi, o nuo
dai žmonėms nėra kenks
mingi. Vietnamo partizanai 
sako, kad tie nuodai žudo 
viską, kas tik buvo gyvas 
toje srityje.

Tokio. — Nežinomas sub- 
marinas Geltonojoje jūroje 
nuskandino didelį Kinijos 
laivą “Yae Sin Ho,” 15,000 
tonų įtalpos, kuris plaukė į 
Japoniją su 14,000 tonų ku
kurūzų. Visi įgulos nariai 
išgelbėti.

Naha, Okinawa. — Apie 
10,000 japonų demonstravo 
prieš JAV bazės buveinę 
ir reikalavo pasitraukti nuo 
salos.

Havana. — Kubos sosti
nėje įvyko milžiniškas liau
dies ir militarinių pajėgų 
paradas, kuris- buvo virš 5 
mylių ilgio.



T HTC V V LITHUANIAN
JU n * 9 W & 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 Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 ----------------—----------  ROY MIZARA, Editor

Kas ką rašo ir sako
LIETUVOS DVASININKŲ 
BALSAS DĖL J. GRIMAU

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

Svarbūs duomenys apie 
Kaliningrado sritį

MŪSŲ LAIKRAŠTY JAU buvo rašyta, jog Kali- 
ningrado (buvusio Karaliaučiaus) miesto ir Kaliningra
do srities fabrikai ir dirbtuvės pavesta valdyti Lietuvos 
Liaudies Ūkio Tarybai. Be abejonės, tai didelis dalykas. 
Kai kurie “žinovai” skelbia, jog tai pirmas žingsnis į 
Kaliningrado srities prijungimą prie Tarybų Lietuvos. 
Ne tai mums rūpi. Mums rūpi painformuoti skaitytojus 
apie bendrą Kaliningrado srities ekonominę būklę. Ką 
gi Lietuvos Liaudies Ūkio Taryba ten valdys?

Žurnalo “Švyturio” (šių metų num. 6) korespon
dentas turėjo tuo klausimu pasikalbėjimą su Lietuvos 
TSR Liaudies Ūkio Tarybos pirmininku P. Kulviečiu. 
Pasikalbėjimas nušviečia daug dalykų, ligi šiol mūsų 
skaitytojams mažai žinotų, todėl mes čia paduodame tą 
pasikalbėjimą ištisai:

—Lietuvos TSRS Liaudies ūkio Tarybai pavesta 
ūkiškai vadovauti Kaliningrado miesto bei srities pra
mones įmonėms, “švyturio” skaitytojai norėtų daugiau 
sužinoti apie mūsų kaimynų pramonę.

—Kaliningrado srityje yra maždaug 650 tūkstančių 
gyventojų. Be žemės ūkio, čia išvystyta pramonė. Mums 
pavesta vadovauti visai srities pramonei, išskyrus žve
jybą, energetiką, buitinio aptarnavimo įmones. Taigi, 
savo žinion perėmėme 77 kombinatus, gamyklas bei fab
rikus. Įmonės sutelktos pačiame Kaliningrado mieste, 
Černiachovske, Sovietske ir kituose miestuose. Iš kai
myninės srities perimta pramonė gamina šiek tiek dau
giau kaip penktadalį mūsų įmonių bendrosios produkci
jos. '■

—Kokios pramonės šakos labiausiai išaugusios Ka
liningrado srityje?

—Kaliningradiečiai yra pagrindiniai kai kurių ma
šinų gamintojai visai Tarybų Sąjungai. Čionai sukon
centruota elektrpkrautuvų ir sunkiasvorių savivarčių 
vagonų gamyba/'Mieste veikia'VienShtelė niūsų šhlyje 
įmonė, išleidžianti automatinius įrengimus magistrali
niams dujotiekiams valdyti bei reguliuoti. Kaliningra
de gaminami ir sudėtingi prekybos ‘ automatai; GtfeėVo; 
miestas garsėja didžiulė apšvietimo technikos gamykla. 
Joje produkuojami galingi prožektoriai, naudojami ki
nematografijoje, aikštėms apšviesti ir kt. Gaminamos 
kelių statybos mašinos, elektros motorai, sudėtingi 
prietaisai.

Svarbią vietą užima celiuliozės bei popieriaus pra
monė. Srityje veikia net penki galingi kombinatai. Ka
liningradas tiekia 11 procentų visos šalies celiuliozės 
ir 15 procentų popieriaus.

—Drauge. Kulvieti, Kaliningrado srityje -esantis 
Sambijos pusiasalis nuo seno garsėja savo [gintaro ka
syklomis. Kokios perspektyvos ugdyti šią įdomią pra
monę?

—Gintaras ypač artimas mūsų širdžiai. Ir mes 
džiaugiamės, kad Jantarno žydriųjų gelmių gintaras, se
nolių vadinamas draugystės akmeniu, dabar dar glau
džiau riš kaimynus.

Neseniai geologai čia surado naujus turtingus Bal
tijos aukso telkinius. Netrukus gintaro gavybą smarkiai 
padidinsime. Per metus jo bus iškasamo net po 500 to
nų. Esamos atsargos leis ir kaliningradiečiams, ir mūsų 
dailininkams meniniais gintaro darbais išgarsinti tary
binį Pabaltijį visame pasaulyje. Be to, gintaras turi ir 
labai svarbią pramoninę reikšmę.

—Kokios naujos galimybės, kokios problemos išky
la sujungtai pramonei?

—Bendrame ekonominiame rajone galėsime sėk
mingiau plėsti kooperavimą tarp atskirų įmonių bei 
pramonės šakų, racionaliau specializuosime įmones. 
Pavyzdžiui, mūsų kaimynai gamina nedidelius elektros 
motorus lietuviškiems dulkių siurbliams.

Ekonominių rajonų sustambinimas sudarys palan
kesnes sąlygas tikslingiau planuoti gamybą, palengvins 
tiekimą, atsiras nauji rezervai pakelti darbo našumą, 
pagerinti produkcijos kokybę. Mes daug ko galėsime 
pasimokyti iš kaimynų, o jie iš mūsų.

—Tikriausiai įvyks kai kurie organizaciniai pakiti
mai ir pačiame, pramonės valdyme?

• Šis klausimas jau išspręstas. Sustambintame rajone 
organizuojamos naujos atskirų šakų valdybos. Iš Kali
ningrado Liaudies ūkio tarybos Celiuliozės ir popie
riaus pramonės valdybos ir Lietuvos LŪT Popieriaus ir 
medžio apdirbimo pramonės valdybos sudarytos dvi 
bendros valdybos: Celiuliozės ir popieriaus pramonės 
valdyba Kaliningrade bei Baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės valdyba Vilniuje. Nuo Lengvosios pramonės 
valdybos atskirta Odos-avalynės pramonės valdyba. Or
ganizuojama Mašinų pramonės valdybai . nepavaldi 
Staklių-įrankių pramonės valdyba., Kadangi abiejų res
publikų žemės ūkis šiuo metu tvarkosi atskirai ir skir
tingai organizuojamos paruošos, tai mėsos ir pieno 
pramonės, valdybos bus atskiros.

Ir kaliningradiečiai, ir mes įsitikinę, jog bendromis 
pastangomis pasieksime naujų laimėjimų, ugdydami 
stambaus ekonominio rajono pramonę. . <•

Tarybų Lietuvos aukštoji 
dvasininkija nebuvo kurčia 
dėl Ispanijos komunistų va
dovo nuteisimo mirti. Kai 
Juliankš Grimau Garbia Is
panijos karinio^teišmo ’ buvo 
nuteistas šūisaudyti, tuojau 
ir Lietuvės' katalikų dvasi
ninkija siuntė prieš tai pro
testą ir reikalavimą, kad 
Grimau nebūtų sušaudytas.

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
balandžio 21 d.) skaitome:

Vyskupas P. Maželis — Tel
šių vyskupijos apaštališkasis 
administratorius, kanauninkas 
J. Stankevičius — Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas, kanaunin
kas P. Bakšys — Kaišiadorių 
vyskupijoj ir Panevėžio vys
kupijos valdytojas, kanaunin
kas č. Krivaitis^—Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas — bu
vo kreipęsi į Ispanijos Toledo 
kardinolą Enrikę Pla i Danie
lių, kad jis užstotų Julianą 
Grimau.

Telegramoje tarp kitko sa
koma: “šiuo metu visos že-. 
mės jautresnių žmonių sąžinė 
prirakinta prie katalikiškosios 
Ispanijos: ispanų, valdžios su/ 
sidorojimas su ispąnų patrio
tais Lietuvos katalikų tarpe 
sukėlė didelį nerimą ir jaudi
nimąsi. Mes, juos atstovauda
mi, Lietuvos katalikų bažny
čios valdytojai, kreipiamės į 
Jūsų Aukščiausią šviesybę,pra
šydami humanizmo ir krikš
čioniškosios meilės vardan pa
daryti įtaką Ispanijos vyriau
sybei, kad Julianąs Grimau 
būtų paliktas gyvas ir kad 
jam: būtų suteiktos visos žmo-' 
gaus teisės.” ■ .

BRAZILIJOS PREZIDĘN- 
TAS ĄPIE PREKYBĄ SU

TĄrYBŲ'S^U^GA
Prieš kęįeįą djenų' Ęi:ązk ..... ,; J;

lijos prezidentą^; Joao Ktąip ,smagų? kąd mflsų se- 
lartas lankėsi čįlės .reępųbr 
likoje.} Šios 
Santiago (jnięstej/;
susitiko su spaudos ‘ kores
pondentais. Kalbėdamas 
apie Brazilijos užsigulę pr^s 
kybą, Gulartąsy kaip rašo 
TASSo korespondentas, pa
sakė:

Mano vyriausybė palaiko, 
geriausius diplomat ini u s ir. 
prekybinius santykius su Ta
rybų Sąjunga, Čekoslovakija, 
VDR ir kitomis spcialistinėmis 
šalimis,” — pareiškė Santia- 
goje įvykusioje spaudos kon-( 
ferencijoje Brazilijos prezi
dentas žoao Gulartas, atvykęs 
į Čilę su oficialiu vizitu.

Atsakydamas į Čilės laikraš
čio “Sigio” atstovo klausimą, 
kokios reikšmės Brazilijai turi 
diplomatiniai ir prekybiniai 
santykiai su Tarybų Sąjunga, 
ž. Gulartas pareiškė, kad šie 
santykiai jo šaliai labai reikš
mingi.

Prekių mainai su socializmo
šalimis padeda vystyti Brazili
jos ekonomiką. Brazilija to
kia šalis, kuriai reikalingi to
kie mainai^ pareiškė preziden
tas. Visai neseniai Brazilijos 
prekių mainai su Tarybų Są
junga sudarė 20 milijonų do
lerių sumą. Šiuo metū ši sutna 
padidėjo 20 kartų ir pasiekė 
400 milijonų dolerių.

Atsakydamas į kitus klausi
mus, prežid’entas Gulartas, be. 
kita ko, pažymėjo, kad Brazi
lijos pęlitika pagrįsta nacijų 
apsisprendimo ■ ; •gynimo
principų, nesikišimo į kitų M- 
lių reikalus principu. : ;-

Brazilijos prezidentas.para
gino vishs - šalis riū^iginkiūoti 
jr priminė, kad Brazilija pa
siūlė sudaryti Lotynų Ameri
koje neatominę zoną. ' -

NETEKĖJUSIOS 
MOTINOS

New Yorko mieste/per 
metus gimė 13,560 kūdikiti 
iš netekėjusi motinų. 1,100 
jų buvo jaunesnės 18-os 
metų.

1961 m. Chicago j ė mokyk
las belankančiu buvo 576 
nėščios merginos, visos že
miau 16-os metų amžiaus.'

Ieva T. Mizariene

MOTERŲ PASAULYJE
J. GRIGIŠKIS

{VAIRIAIS KLAUSIMAIS ’
Lietuvos moterys ruošiasi 

kongresui i u
Manau visiems bus malo

nu pasidalinti su manimi 
laišku • Irenos Povilaičiūtės, 
“Tarybinės Mpters” žurnalo 
redaktorės, p Tarp kitko, ji 
rašo:

“Visų pirma leiskite Jus 
pasveikinti su artėjančiomis 
viso pasaulio darbo žmonių 
šventėmis...

“Pavasaris pas mus šiek 
tiek užtruko, dar miškuose 
tebėra daug (sniego, todėl 
tikimės, kad gegužės-birže
lio mėnesį bus pats pavasa
rio gražumas...

“Pas mus Lietuvoje kaip 
visada gyvenimas virte ver
da. Šiuo metu visoje res
publikoje ypač moterų tar
pe prasidėjo judėjimas-pasi- 
rUošimas Pasauliniam mote
rų kongresui. Moterys dar
bininkės, kolūkietės, inteli-
gentės, ruošia suvenyrus 
viešnioms iš viso pasaulio 
šalių. Moterų tarybose ruo
šiami pranešimai, paskaitos 
apie tarptautinį moterų ju
dėjimą. Lietuvos moterys 
turi daug vilčių, kad busi
majame kongrese viso pa
saulio dorų žmonių atstovės 
stipriu balsu išreikš savo 
protestą prieš karo kursty
tojus, prieš brandu o 1 i n i ų 
ginklų bandymus, prieš im
perialistų k ė fe i n i m ąsi su
triuškinti žmonijos progre
są, pasisakys už kolonijinių 
šalių išsivadavimą...

“Perduėkite širdingiau
sius linkejjWs visiėms, ku
riu mane pritnęhhį kai buvo 
atvažiavę į Lietuvą:..” ’ *■' ■ ’ 1 u _

WpjnSiv p klausimuM m w v?judėjimo moterų norai ir 
linkėjimai, lygiai kaip ma
no, tai kad kęn^esąsj rkųtis 
'įvyks birželio menešį Mask
voje, būtų kuodidžiausias, 
kad, jis visapusiai realizuotų 
troškimus rengėjų, kad su- 
vąžiu otų kuoskaitalingiau- 
sios minios viso ' pasaulio 
moterų.

Ypatingai smagu buvo iš
girsti iš I. Povilavičiūtės,( 
kuri, teko girdėti, buvo pri
slėgta ligos per kelis mėne
sius. Linkėjimus Tau, drau
ge Povilavičiūte, siunčia vi
sos JAV progresyvės lietu
vės moterys!

Moterys Sovietų Sąjungoj
Gal sunku būtų berasti 

tinkamesnę vietą Pasauli-
niam Moterų Kongresui 
kaip Maskvoje. Juk tiek 
daug atydos dabar kreipia
ma į moterį toje šalyje.

Ryšium su Kovo Aštunto
sios minėjimu Maskvoje 
Nov ošti Spaudos. Agentūra 
išleido šiuos duomenis apie 
moteris:
; Dabartiniu laikų Sovietų 
Sąjungoje, iš visos Tarybi
nės nacionalinės ekonomi
kos, 48 procentus darbinin
kų sudaro moterys. Specia
listų-savo darbuose, su vi
duriniu bei' aukštesniu 
jnbkslu, moterys sudaro 59 
procentus. Inžinierių profe
sijoje randasi 400,000 mote
rų. Tarp darbininkų ligo
ninėse, 'sanitorijose ir poli
klinikose-—86 procentai yra 
moterų. Aukščiausioje Ta
ryboje (parlamente) randa
mi 390 moterų.

Pagirtinas dalykas
Balandžio 18 d. prežiden- 

tas Kenedis įteikė naujai 
įkurtą • apdovanojimą dėl 

užsipelniusios visuomeninės 
tarnybos E1 o r e n c i j a i D. 
iĘąr^ipan (Mrs. J. Borden 
Harrinjąn). Smagu, kad mo
teris pirmoji gavo šį pažy
mėjimą, kuris buvo suma
nyta prezidento ir jo žmo
nos. I

Mrs. Harriman jau eina 
93-čiuosius metus. Jinai bu
vo JAV ambasadorė Norve
gijoj 1937 metais ir tame 
poste dirbo iki Hitlerio gau
jos užpuolė Norvegiją Ant
rojo Pasaulinio karo metu;

Prezidentas W o o d r o w 
Wilson’as, pirmojo pasauli
nio karo metu, buvo pasky
ręs Harrimanienę į Federa- 
lės Valdžios Industrinių 
Santykių Komitetą, o vėliau 
ji vadovavo komitetui, ku
ris vadinosi ^Moterys In
dustrijoje.” Jinai taipgi va
dovavo Raudonojo Kryžiaus 
moterų motoriniam korpu
sui Prancūzijoj.

Žinoma, Mrs. Harriman 
nebuvo darbininkių moterų 
atstovė, bet reikia pripa
žinti, kad tai buvo moteris, 
kuri liberališkai laikėsi vi
są savo gyvenimą, kovojo 
už moterų lygias teises. 
Šiandien, kada reporteriai 
jos klausė, kokios jos pa
žiūros į gyvenimą, jinai at
sakė, kad tokios pat kaip ir 
visada buvo. Ji sako, “aš 
visuomet supratau, kad la
bai svarbu būti visuomeniš
kai užsiėmusiai. Ir aš ži
nau, kad pasauly esant tiek 
visokių dalykų, niekam ne
reikia nuobodžiauti.”

May Stevens Meninė 
Paroda

New Yorkė, kaip jau bu- 
vo!-'“Laisvėje” rašyta, da
bartinių laiku,; iki' Igegužės 
15 dip vyksta ■/ dailininkes 
May Stevens.-, paroda. . May 
Stevens yra mums vįsiems 
gerai žinoma. žųrnališto ir 
dailininko Rudolfo Barani- 
ko žmona:

Pabrėžtina tai, kad veik 
visa May Stėvens kūryba 
turi socialinį pagrindą. Šioj 
parodoj visa kūryba liečia 
negrų dabartinę kovą už ly
gybę. Prisimenu vieną pir
mesnę parodą May Stevens, 
apie tą laikotarpį, kuomet 
ėjo teismas Ethelės ir Ju
liaus Rosenbergų. May pa
veikslai lietė Rosenbergų 
gyvenimą už kalėjimo gro
tų ir jų vaikų padėtį...

Sėkmės Tau, May, linkime 
visos progresyvės lietuvės 
moterys!

JAV YRA 60,000,000 
AUTOMOBILIŲ

Washingtonas. — Su pa
baiga 11962 metų Jungtinė
se Valstijose buvo 60,000,- 
000 automobilių. 1962 me
tais naujų ir vartotų buvo 
parduota virš 7,000,000 au
tomobilių. Naujų pirkėjų 
buvo 2,500,000,, o 4,500,000, 
tai keitė turinčius automo
bilius ant naujų arba jau 
vartotų. .' 1 . '

tarybų darbo koordinavimo ir planavimo tarybos eilinis posėdis. Posėdyje dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos respublikų atsakingi partiniai ir tarbiniai darbuotojai, liaudies ūkio ta* 
rybų .spėeialUtąi, TŠRS Valstybinio plano kfmiteto, TSRS Liaudies ūkio tarybos atstovai.

Nuotraukoje: posėdžių salėje.

Ragangaudžiai apspito 
mūsų jauniausią valstiją
Hawaii salos dar neseniai 

patapo 50-ą j a mūsų krašto 
valstija. Na, ir ją ragan
gaudžiai apniko.

Subversyvio veikimo ko
misija vasario 28 d. patei
kė raportą, kuriame biauri 
ataka atsukta prieš laiva- 
krovių uniją, Hawaii uni
versiteto studentus ir New 
Yorke išeinančio savaitraš
čio “National Guardian” 
skaitytojus, kurių skaičius 
šiuo metu Hawaii salose ge
rokai padidėjo.

Raporte atžymėta, kad 
universiteto studentai atsi
kvietė “raudonąjį” Russ 
Nixon, “National Guardi
an” adm'nistratorių, jiems 
aiškinti tarptautinius klau
simus, kurių aiškinimas ra- 
gangaudžiams esąs nepa
kenčiamas. Taipgi išvardy
ti ir kiti asmenys, kurie yra 
ragangaudžiams “nekošer- 
ni,” jie esą ' subversyviai, 
kitaip sakant, — komunis
tai.

Ragangaudžiai raporte 
nužymi, kas jiems subver- 
syvu, kas jiems komunistiš
ka, kas jų teigimu sudaro 
Amerikai pavojų. Tos uni
jos ir kitos organizacijos, 
tie asmenys, kas kovoja už 
nusiginklavimą, už atomi
nių bombų bandymų sulai
kymą, pritaria revoliucinei 
Kubai, reikalauja pripažin
ti Kinijos Liaudies Respub
liką, smerkia kolonializmą, 
visi jie .esą subversyviai, 
nuodugnaus tyrinėjimo rei
kalingi.

Tą ragangaudžių rapor
tą perskaitęs, vietinis sena
torius' Daniel Inouye griež
tai • pasmerkė ragangau- 
džius. Honolulu laikraštis 
“Advertiser” irgi išstojo 
prieš ragangaudžių pasimo- 
jimą. Panašiai pareiškė ir 
Hawaii universiteto prezi
dentas profesorius Thomas 
H. Hamiltonas, universiteto 
trustistų taryba, fakulteto 
nariai ir daugelis kitų.

Nors ragangaudžiams 
Hawaii valstijoje nesiseka, 
jie savo fašistinį darbą vis 
tik bando varyti pirmyn. 
Tuo jie erzina vietos gy
ventojus, pažeidžia demo
kratines Jungtinių Valsti
jų tradicijas, žemina Ame
rikos vardą.

New Yorko unijos kovoja 
rasinę diskriminaciją

Balandžio 20 d. New Yor
ko Gentralinė Taryba mo
bilizavo darbo unijų narius 
piketuoti Wolwortho ir 
kitas panašias krautuves, 
kurių kompanijos turi sa
vo krautuves ir pietinėse 
valstijose, ir ten praktikuo
ja rasinę diskriminaciją.

Piketai buvo skaitlingi, 
rę i k a la u j ą tuojau visur 
baigti negrų diskriminaci
ją. Piketo eilėse buvo kon
gresui a n as Wm. Ryan ir 
daugiau įžymių asmenų. 

Spaudos reporteriai juos 
užpuolė visokiais klausi- 
amis. Gavo tinkamus at
sakus, kad rasinė diskrimi
nacija nebeturi būti Ame
rikoje toleruojama, kad ji
nai paneigia demokratines 
tradicijas.

New Yorko darbo unijos 
parodė puikų pavyzdį, kaip 
reikia kovoti prieš rasinę 
diskriminaciją. Jeigu AFL- 
CIO vadovybė ir visos uni
jos imtųsi bendro žygio, tai * 
negrų diskriminacijai būtų 7 
užduotas didžiulis smūgis.^ 
Visa bėda, kad toji vadovy
bė daugiausia pasitenkina 
žodžiais, net tūlose unijose 
toleruoja rasinę diskrimi
naciją.

■ <

Sacco-Vanzetti filmas 
gązdina kunigus

Garsusis Italijos filmų 
gamintojas Dino De Lau- 
rentis ruošiasi pagaminti 
filmą iš Sacco ir Vanzetti 
gyvenimo ir jame parodyti, 
jog jie buvo elektros kėdė
je numarinti tik todėl, kad 
jie gynė darbo žmonių' rei
kalus.

Bostono katalikų vadovy
bei tai baisiai nepatinka. 
Jinai savo oficioze “The Pi
lot” griežtai pasmerkė fil
mą, kurio jie dar nėra ma
tę. Tai būsiąs “propagan
dinis filmas,” kuris jiems 
bus nepakenčiamas.

Parodyti tai, kad Sacco 
ir Vanzetti buvo nekaltai 
nužudyti, kunigams nepri
imtina. Teisybė jiems akis# 
degina. Jie jaučiasi padėję 
tiems, kurie viską darė, kad 
Sacco ir Vanzetti apkaltin
tų ir numarintų.

Tarybų Sąjunga pirmauja 
: raštingumo klausimu
Bostone andai kalbėda

mas, senatorius Wayne 
Morse nurodė, kad Tarybų 
Sąjunga jau yra pralenku
si Jungtines Valstijas raš
tingumo klausimu.

8 milijonai ir 300,000 
Jungtinių Valstijų • gyven
tojų virš 25 metų amžiaus 
tebėra neraštingi (illite
rate), kuomet Tarybų Są
jungoje neraštingų žmonių 
skaičius yra gerokai že
mesnis.

Todėl sen. Morse prime
na, kad piliečiai turėtų rei
kalauti Kongreso imtis 
griežtų žygių “suaugusiųjų 
neraštingumo blogį” panaį-/ 
kinti. r

--------------- -4LIETUVOJE SNIEGĄ 
NUPŪSTO MAŠINOS
Kauno švaros kontora 

gavo naujų mašinų. Nebai
sūs šioms mašinoms užpus
tyti keliai: jos pačios nu
pūsto sniegą. Suspausto oro 
pagalba sniegas nuo kelio 
nužeriamas net už dvide
šimt metrų (apie 63 pėdų).

Šiuo metu miesto švaros 
gurguolėje — šimtas dvide-. 
šimt įvairios paskirties ma
šinų.

2 p.--Laisvė (Liberty)-* Penkt, gegužes (May) 3, 1963
' ...» K 5 *< f ■



jį MIKROMEGAS

’ Žiūrini pro mano akinius
tį—nuo dramblio iki uodo? 
Kur jis galėjo sukrauti dėl 
jų visiems metams mais
to—mėsos ir šieno? Liūtai 
ir tigrai juk galėjo suėsti 
avis ir ožkas. Aišku, kad 
čia gryniausia nesąmonė, 
o betgi yra kvaišų, kurie 
tiki kiekvienu Biblijos žo
džiu, nes tai esąs “dievo 
žodis”!

Galima būtų ponus teolo
gus paklausti ir: kaip iš No
jaus giminės galėjo atsiras
ti mūsų žemėje tiek įvairių 
kalbų, tiek visokių žmo
nių — baltų, juodų, gelto
nų, raudonų? Statydami 
tariamąjį Babelio bokštą 
jie jau nebesusi kalbėjo, 
reiškia, jog buvo daug kal
bų. Autentiškoji istorija 
apie tokius “pravojus” nie
ko "nesako, nes jų nebuvo.

žydų rabinai ir krikš
čionių “tėvai” (kunigai) 
mums sako, jog Senasis 

dienas? ketvirtą dieną'pa-1 testamentas esąs “žydų 
kabinęs dausose saulę bei i tautos istorija.” Tačiau 
mėnulį, lyg kokius veidro-' t°s biblijinės nesąmonės 
džius ant sienos; sukūręs į turi tiek bendra, su žy- 
žvaigždes, kurių galaktiko- dų tautos istorija, kiek 
je yra daugiau kaip 100 mi- mūsų ?ūrat.ė ir Kasty- 
lijardų, o šeštąją dieną — tis, Eglė žalčių karalienė, 
žmogų, panašų į save. Birutė,.Gražioji Magelona, 
Krikščionybės tėvai dar pa- Genovaitė, Gražina 
gražino Bibliją nauju prie-; ir 
du, būk kai tariamasis Kris- “milžinus 
tus gimęs, žemė buvusi tik tautos istorija!
4,000 metu amžiaus. Taigi j fantazuota tiek nebūtybių, 
išeitų, kad mūsų žemė da- S kurias galima rasti tik Bib-

BIBLIJOS 
PRIEŠTARAVIMAI

Žinomas Lietuvos rašyto
jas J. Ragauskas išvertė 
prancūzų publicisto L. Tak- 
silio knygą, pavadintą 
“Biblijos linksmybės/’ ku
rią pernai išleido Valstybi
nė grožinės literatūros lei
dykla Vilniuje. Tai storoka 
530 pusi, knyga, gausiai 
iliustruota originaliais F. 
Risko braižiniais.

S Autorius savo knygoje 
saty vizuoja Biblijos Senojo 
testamento absurdiškus tei
ginius, pranašystes bei ap
reiškimus; Naująjį testa
mentą jis neliečia. Senasis 
testamentas, tai žydų 
šventraštis, jų Biblija (To
ra), kurią įsisūnijo ir krikš
čionių teologai. Ji praside
da nagrinėjimu visatos, pa
saulio sukūrimo raidos. 
Biblija teigia, būk dievas 
sukūręs pasaulį per šešias 

bar turi tik apie 6,000 me
tu. Gi mokslas be jokios 
abejonės įrodė, jog gyvybė 
įėmė j e yra jau nuo kelių 
šimtų tūkstančiu metų, o 
žemė laipsniškai susikūrė 
prieš keletą bilijonų metų.

Aišku, jog Biblijos “isto
rija” neįtikėtina, ji prama
nyta. Tą patį galima pasa
kyti ir apie saulės'santykį 
su žeme. Dabar jau ir te
ologai pripažįsta, kad žemė 
sukasi apie saulę, kuri yra 
1,300,000 kartų didesnė už 
mūsų žemę, kad saulės švie
sa pasiekia žemę per 8 mi
nutes ir 18 sekundžių, nors 
šviesa skrieja erdve po 180,- 
000 mylių (300,000 kilomet
rų) per sekundę. O Bibli
ja sako, būk žydų genero
las Jozuė “sulaikęs saulę” 
dešimčiai valandų, kad ga
lėtu baigti karą su finikie
čiais. Jei jau jis buvo toks 
“galingas” kaip Biblija sa
ko, jis turėjo sulaikyti že
mę nuo sukimosi, o ne sau
lę. Astronomą G. Galilėjų 
pornos popiežius kalėjime 
i tankino, o G. Bruną ant 
Bužo gyvą sudegino tik už 

tai, kad jie sakė, jog žemė 
sukasi aplink saulę, o ne 
atvirkščiai.

Neįtikėtinas Biblijos tei
gimas ir apie tariamąjį 
“tvaną,” kai sakoma, jog 
per 40 narų tęsėsi neapsa
koma liūtis, kai vanduo 
buvęs 15 mastų virš aukš
čiausio kalno. Reikia ži
noti, jog Everesto kalnas 
turi 8,880 metrų aukščio. 
Per suvirš metus — taip 
parašyta — tasai vanduo 
buvo apgulęs visą žemę, o 
paskui, visai paprastai,. — 
“nutekėjo į jūras.” Jeigu | 
jau buvo vandens 15 mastu 
virš aukščiausio kalno, tai 
reiškia, kad ir visos jūros 
buvo pilnos. Tad kur jis 
galėjo nutekėti?

Arba kad ir toji Nojaus 
arka, į kurią jis “surinko 
po porą suteptų ir nesutep
tų gyvulių bei paukščių.” 
Biblija sako, kad toji arka 
Buvusi tik 150 metrų ilgio. 
O juk tuomet buvo gyvulių 
gana didelių, kaip pav. 
dramblys, kupran u g a r i s, 
dinos auras, mamutas, 
smauglys ir kt. Kaip jis 
galėjo/ juos visus sugaudy-

,, Živilė 
pasakos apie senovėj 

” — su lietuvių 
Ten pri- 

lijoje. L. Taksilis visus tuos 
neįtikimus prasimanymus 
traktuoja su aštria ironija 
ir pašaipa. Visai teisingai 
jis sako, kad“tikėjimas tėra 
tik tam tikra beprotybės 
rūšis.” Koks, pav., racio
nalus žmogus galėtų tikėti 
šia Biblijos nesąmone, jog 
pranašas Joną išgyveno 
.tris paras banginio (yelio-

vandenyje”-, (Aqua Regia), 
sudarytame iš azoto; rūgs-/ 

__  ___ ties, '.(nitrite a.cid)/ ir drus- 
ribos) pilve! Tasai '“šven-'.’kos. rūgšties (hydrochloric 
tas raštas” tačiau nepasa- . 
ko, ar po trijų parų ban
ginis dvokiantį Joną išvė
mė, ar jis .išlindo pro kitą 
galą? Šį “svarbų klausi
mą” mūsų teologai tupėtų 
išspręsti, nes “šventoji dva
sia” Biblijos autoriams to 
nepadiktavo!

Kad pirmieji krikščionys 
buvo išimtinai tik žydai ir 
kad vėliau prie jų priside
dantys “pagonys” turėjo 
apsipjaustyti (nes dievas 
būk taip Mozei įsakęs), tai 
visiems žinomas “faktas,” 
kurį pateikia Biblija. Krikš
čionys garbina pasakiškuo
sius žydų “patriarchus”: 
Abraomą, Izaoką, Jokųbą. 
Per 360 metų krikščionys 
šventė kartu su žydais Sa- 
batą (šeštadienį). Tik 361 
m. Loadikijos susirinkime 
katalikai nutarė atsiskirti 
nuo žydų ir švęsti sekma
dienį. Einant Biblijos nu
rodymais, žydai būk tai 
emigravo iš Egipto “nelais
vės” XV amž. prieš mūsų 
erą. Tačiau mes jau turi
me to laiko autentišką isto
riją, kuri betgi apie tai 
nieko nesako. Nuo Egipto 
iki Palestinos galima pės
čiam nueiti per dvi savai
tes, o Biblija sako, kad žy
dai keliavo 40 metų. Tai 
irgi nėra istorijos patvir
tinta. Biblija sako, jog 
Juozapo tėvas Jokūbas at
ėjo bado metais į Egiptą 
duonos ieškoti su 65 savo 
šeimos nariais, o po 430 
metų “vergavimo” iš\ ten 
išėjo jų apie 3,000,000. Tai, 
aišku, irgi fantazija nuo 
pradžios iki pabaigos.

Žydų religija buvo nenu
sistovėjusi dar net kara
liaus Herodo tetrarkos lai
kais. Pas juos buvo net ke
letas sektų, kurių viena bu
vo artima krikščionims. Gi 
karalių Dovydo ir Saliamo-

acid). Bet tai*Gaišiai nuo
dingas’ skystis, kurio niekas 
negalėtų gerti. Tačiau Bib
lija yra “dievo žodis,” ku
riam netikėti ar priešta
rauti negalima!

Kai prieiname prie tos 
Biblijos dalies, kurbvadina
ma Karalių knygomis,\ žu
dynėms nėra1 galo. Vienas 
karas lipa kitam ant kul
nų ir kiekviename jų žūva 
vis šimtai tūkstančių žmo
nių. Tai vyksta Izraelio ir 
Judo valdose; žydai masiš
kai žudo vieni kitus. Ir vis 
kariaujama “viešpaties var
du,” žudoma “jam įsakius.” 
Čia ligota Biblijos autorių 
fantazija drimba per visus 
kraštus. Biblijos' raštai vi
sur pasižymi"1 'negirdėtais 
žiaurumais ir nepakenčia
momis šlykštybėmis, gašlia 
porno grafija. O kunigai 
mums sako, jog tai “dievo 
žodis”!

L. Taksilio satyrinis kū
rinys, tai taikli. Biblijos pa
rodija, kandus sarkazmas. 
Jis daugeliu požiūrių pri
mena amerikiečio J. Lewiso 
knygą, “The Bible Un
masked.” Gerb. J. Ragaus
ko vertimas tikrai pagirti
nas, kalba graži, sklandi, 
žodinga.

Silpniausia knygos vieta 
yra ta, kad autorius trak
tuoja religinius prietarus 
ne kaip marksistinis ateis
tas, kaip istorinis materia
listas, bet kaip liberalus 
buržuazinis laisv a m a n i s. 
Jis nemato religijos kaip 
buržuazijos tarnaitės bei 
rėmėjos klasinių šaknų. 
Jis mano, kad' religija re
miasi vien žmonių tamsų-, 
rpur jų nemokšiškumu,, m>- 

jokiame skystyje netirpsta, sugebėjirnu, atskirti mokslo-, 
kaip tik “karališkajame istorijos žinių nuo rančas-

Vien ironija, sarkastišku metais *buv6 , pavogta 227,-* 
Biblijos numaSskavirtiŪ bei 000 autotfiobiiių, b 1962 me-. 
jqs nešvankiai' ąndkdbttj jįjĄ-j tais1 jau' bet 326,000.'''

no laikais — dar didelė žy
dų dalis “garbino svetimus 
dievus.” Kai kurie ji}1 buV6f 
priėmę egiptiečių -fbligiją, 
kiti chaldėjų, fih'i'k'iečių 
(pilistimų), sirijiečių, babi
loniečių, kanaaniečių ir ki
tų. Net jų tariamo klajo
jimo metu, kai1‘jie pasiekė 
Sinajaus kalną ir tariama
sis Mozė būk. užlipęs ant jo 
dievo įsakymų atnešti, — 
likę pakalnėje žydai pradė
jo garbinti egiptiečių dievą 
pavidale jaučio. Jų vyriau
sias kunigas-levitas Aaro- 
nas, Mozės brolis, nuliedino 
jiems iš aukso veršį, prieš 
kurį jie “puolė veidu ant 
žemės.” O kai nulipęs nuo 
kalno tai pamatė jų vadas 
Mozė, jis nubaudė ne savo 
brolį Aaroną, kuris jiems tą 
veršį nuliedino, bet' papras
tuosius savo tautos žmo- 
žmones: levitai-kunigai 
kardais sukapojo 23,000 sa
vo tautiečių. Tai baisi ne
teisybė; laimė tik, kad ši 
legenda pramanyta!

Kad šią biblinę pasaką 
padarius dar juokingesne, 
jos autoriai (šventosios 
dvasios padiktuoti) pride
da dar va kokį anekdotą: 
Mozė supykęs ir įmetęs 
aukso veršį į ugnį, jį su
trupinęs į miltus, sumaišęs 
su vandeniu ir davęs savo 
tautiečiams gerti, kaip at
gailos ženklą. Gi auksui 
ištirpinti reikia gana aukš
tos temperatūros — 1063 
laipsni Centigrado. O su
trinti ji — reikia labai stip
rių mašinų, kurių Mozė tik- į 
riausiaį neturėjo., Auksas 

Iš poeto J. Marcinkevičiaus kūrybos
Prie akečių', dalgio ir arklo.
Kaime kalbėjo :

' —Vargas padaro’ žmogų dideliu.
Aš norėjau šaukti visiems:
—- Ne vargas, o žemė.
Tai iš josios gelmių eina paslaptinga

Žeme
Dabar aš nariu kalbėt apie tai, 

kokių stebuklingu jėgų suteikia 
mums žemė

Tai iš josios gelmių eina paslaptinga
; . augimo galia.

Jeigu tu stovi ant žemės,
Tu privalai augti.
Nes tas, kas neauga, — supūva.

Mažas būdamas, aš labai norėjau būti 
•y-, didelis.

Ir kai tėvaš išeidavo arti,
Aš įlipdavau į nuvarytą vagą
Ir praeidamas arklas
Apipildavo mane kone ligi kelių 
šilta ir drėgna žeme.

Ir stovėdavau šitaip,
Kol nustodavau jausti nutirpusias kojas,
O pirštai kaip šaknys
Mėšlungiškai įsikabindavo į žemę.
Man atrodydavo, kad aš esu medis
Ir augu pepaprastai greitai.
Šitai mano viršūnė jau debesis remia,
O dangaus paukščiai

• suka mano šakose lizdus.
Gera augti ir būti, dideliam
Ir sąvo šakų vainiku
Pridengti kitus nuo lietaus ir nuo saulės.

Bet jei iš tikrųjų
aš įaugsiu į žemę kaip medis

Ir paliksiu stovėti
vidury šito pilko arimo ?

Ir jau niekad, o niekad
Neužbėgsių ant kalno v

pažiūrėt besileidžiančios saulės
Ir šilto pieno puodelio

vakarais man jau nieks nepasiūlys...

augimo galia.
O kas arčiau .žemės, —? 

tas auga greičiau.

Jei' iš visko yra pąšąukimas,
Tai švenčiausias pašaukimas ■—darbas, 
Kuris taipgi pareina iš žemės, 
žemė — pati darbščiausia planeta.
Tai ji išmokė žmogų dirbti — 
Nusilenkime jai už tai.

Jūs manot, kad lengva
Iš mažytės sėklelės išauginti milžiną medį,
Ir vieninteliu grūdu
Pripildyti didžiausius aruodus?
Man dar vaikui kalbėjo,
Kad rasa — tai žemės prakaitas.
Aš tada netikėjau šia pasaka, 
O šiandien tikiu.

Nieko naujo nepasakysiu, 
pavadindamas žemę motina.

Vienok aš norėčiau ją taip pavadinti, 
Nes iš motinos rankų

mes pirmiausia patenkam į 
žemės rankas.

Ir laiko mus savo glėby 
amžina mūsų motina—žemė,

Ir jau niekur nuo jos mes nueiti negalim, 
Kaip negali nueiti paminklas nuo savo

x papėdės

Ne, nenoriu!
Aš nenoriu būti didelis

ir globoti kitus.
Geriau būt mažam

ir prie didelių glaustinėtis. 
Aš ištraukiu nutirpusias kojas 
Ir nubėgu per lauką, 
šokinėdamas iš džiaugsmo, 

kad galiu bėginėti.
Nereikia pavydėti medžiams.

Ir po to — o stebuklas! — 
Aš pradėjau labai greitai augti 
Ir bematant pakeičiau tėvą

teikimu — religinių prieta
rų nesugriausi. Reikia skai
tytojui parodyti politinį re
ligijos veidą, jos sandėrį su 
išnaudotojų klase, jos prieš
taringumą liaudies pažan
gai, švietybai, klasiniam 
sąrųonėjimųi ir pan. Ta
čiau ( įšis,. knygos ' ribotumas 
nepaneigia t pagrindinės 
vertės, jos naįudoš ’, ateisti
nio darbo uždaviniams.

Tikra knygos autoriaus 
pavardė — Gabrielis Antu
anas Žoganas-Pažesas; jis 
gyveno 1854-1907 m. Po sa
vo raštais jis pasirašinėda
vo Leo Taxil. 1897 m. jis 
parašė šią knygą, pavadi
nęs ją “La Bible Amusan- 
te” (“Biblijos linksmybės,” 
arba — “Žaismingoji Bibli
ja”).

Bridgeport, Conn.
Padėka

Kovo 8 d. LLD 28 kp., 
Waterburyje, minėjo Tarp
tautinę moterų dieną. Ten 
teko ir mums dalyvauti. 
Grįžtant į namus įvyko au
tomobilio nelaimė. Aš bu
vau sužeista ir patekau į 
Waterburio ligoninę, kurio
je išbuvau savaitę laiko.

Būdama ligoninėje ir grį
žus į namus gavau daug 
užuojautos laiškų ir atvi
ručių, į kuriuos asmeniškai 
kiekvienam negaliu padė
koti. Todėl nuoširdžiausiai 
dėkoju per'“Laisvę” visoms 
draugėms ir draugams už 
jūsų simpatiją ir linkėji
mus.

M. Strižauskienč

Washijig(tonas. — Nafto-. 
nal Aųįompbile Thėft Bu
reau nariai svarsto, ’ kaip 
‘sustabdyti nuplatos augan- 

tinių prasimanymų1 ir melo, tį'automobilių vogimą. 1955:

Į geras rankas atdavė mane motina.

Aš mėgstu pirmą pavasario lietų, 
Kai nusileidęs dangus paima žemę į 

savo glėbį, 
Bučiuoja ir kužda jai meiliausius žodžius. 
O ant rytojaus 
žemę išpila jauna įr gležna žaluma, 
Kuri taip džiugina akį ir širdį —
Nes gražiausi būna pirmos meilės kūdikiai.

Kalba žmonės,
Jog užtenka išeit į pavasario lietų,
Ir bematant pajusi,
Kaip širdis prisipildo meilės.
(Meilė — šventa dovana, kuri taipgi

* pareina iš žemės)
Tai išeikim visi į pavasario lietų.

Laureato žodis
Po to, kai buvo paskelb

ta, jog Lietuvos dailininkas 
Gediminas Jokūbonią . gavo., 
šių metų Lenininę premiją 
už savo kūrinį — “Pirčiu
pio Motiną,” jis padarė ’se
kamą parešikimą: .fl 

,T ‘ • 

-Sunku išreikšti tuos jaus
mus, kurie susitelkė širdyj 
je, sužinojus, kad-mano- 
skulptūra Pirčiupyje įver
tinta aukščiausiu apdovano
jimu—Leninine premija. E- 
su laimingas ir džiaugiuosi, 
kad mano darbas susilaukė 
tokio pripažinimo. Šituo 
įvertinimu yra dar kartą 
pagerbtas šviesus pirČiupie- 
čių, visų fašizmo aukų at
minimas. Šituo įvertinimu 
yra pagerbti kovotojai prieš 
fašizmą, jų kančios ir did
vyriškumas, jų tvirtybė ir 
pasiryžimas. Pirčiupio Mo
tinos skulptūroje' aš ir ste- 
giausi parodyti Žmogaus 
grožį, atskleisti, kad fašiz
mo atnešti mirtis ir kančios 
negali palaužti Žmogaus ir 
jo pasiryžimo apginti taiką, 
ramybę, laimę. Stengiausi, 
kad Pirčiupio Motina būtų 
perspėjimas visiems — bu- 
dėkinte, kad nepasikartotų 
karo baisumai, dangaus ne
temdytų gaisrai. Ir šitos 
mano kūrybinės pastangos, 
kuklus mano kūrinys buvo 
pastebėtas, iškeltas ir dabar 
pažymėtas didžiojo Lenino 
vardo premija.

Šią džiugią valandą dėko
ju partijai ir vyriausybei, 
kuri rūpestingai ir didžiai 
vairuoja mūsų meną sociali
nio realizmo keliu, tuo ke
liu, kuriuo dorai eidamas 
menininkas susilauks liau
dies meilės įr pagarbos. Dė
koju savo liaudžiai, Tarybų 
valdžiai. • Didvyriškas liau
dies gyvenimas, kova ir dar
bai suteįkė man ; kūrybinių 
jėgų ir įkvėpimo. Kupinas 
gražiausių jausmų, esu savo 
kūrybos draugams - daili
ninkams., savo mokytojams, 
kurie ugdė mano sugebėji
mus, rėmė ir skatino mane 
kūryboje.

Mano darbo įžymus įver
tinimas yra visos tarybinės 
lietuvių dailės pasiekimų 
pripažinimas. Lenininė pre
mija yra viso dabarties lie
tuvių tarybinio meno ir kul
tūros įvertinimas.

Didelis džiaugsmas, kurį 
dabar pergyvenu, nenustel
bia manyje to jausmo, kad 
Lenininė premija yra meni
ninkui didelis įpareigojimas. 
Šį įpareigojimą labai gerai 
suprantu ir noriu užtikrin
ti, kad visas savo jėgas, ne
gailėdamas, su dar didesne 
energija skirsiu naujiems 
kūriniams. Tegu jie įkvėps 
mūsų liaudį jos didvyriško
je kovoje už komunizmą. 
Menininkui nėra tauresnio 
tikslo, kaip tarnauti parti
jai ir liaudžiai.

Worcester, Mass.
Pranešimas

Sekmadienį, gegužės 19 
d., Lietuvių svetainėj, > 29 
Endiėott St., įvyks rytinių 
valstijų festivalis — dainų 
šventė. Ren g i a Lietuvių 
Meno Sąjungos centras ir 
LMS Antroji apskritis.

Dainų programoje daly
vaus: Laisvės choras iš 
Hartfordo, Aido choras— 
Wbrcesterio, Montello Vy
rų Dailės grupė, Aido cho
ras iš Brooklyno. Bus due
tų, solo. Visus ir visas kvie
čiame atsilankyti. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Rengėjai

3 p.--Laisvė (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 3, 1963

Miami, Fla.
Iš Miamės Lietuvių Socialio 
klubo susirinkimo, įvykusio 

balandžio 17 dieną
Pirm. S. Zavis atidarė 

susirinkimą. Iš priežasties 
ligos protokolų raštininkė 
M. Valilionienė nepribuvo, 
jos vietą užėmė N. Benikak 
tienė ir perskaitė protokolą 
iš pereito susirinkimo, ku
ris likosi priimtas. A

Finansų raštininkės Mrs., 
A. Lack raportas priimtas 
ir kasierius J. Koch sutiko.’ 
Iš parengimų komisijos ra
portą skaitė R. Ghulada. 
Vyriausia gaspadinė G. Vi- 
ginienė padėkojo visoms 
gaspadinėms ir vyrams, ku- 
r i e dirbo parengimuose.. 
Imant abelnai iš visų rapor-1 
tų, galima sakyti, kad L.S. 
Klubo parengimai buvo 
sėkmingi ir klubas finansi
niai gerai stovi. Ačiū vi
siems klubo rėmėjams ir 
pritarėjams.

Mrs. M. Koch skaitė ra
portą ir priminė, kad su" 
pagalba V. ir E. Stankų 
gauta iš Hattie Martin $1,- 
000 (tūkstantis) dėl nupifr, 
kimo virtuvei reikalingų in?, 
dų ir taipgi Mrs. Hattie. 
Martin dovanojo klubui la
bai gražia ir vertingą va
za. už ką L.S.K. yra labai, 
dėkingas. Mrs. M. Koch, A. 
Lack ir M. Balza? įėjo i tą 
komisiją ir supirko reika
lingus indus. Po jos rapor
tų pasipylė gausus rankų 
plojimas, kas reiškia gar
binga padėką dėl Hattie* 
Martin, pinigu gavėjams M. 
Koch ir Stankums, ir indų; 
pirkimo komisijai.

Nutarta surengti dėl visų 
nariu veltui didelį banketą 
gegužės 30 diena. Per per
eita mėnesi į klubą prisira
šė 11 naujų narių. L.S.Kn 
sparčiai auga nariais ir, 
greitu laiku bus vienas .iŠ, 
didžiausiu lietuvių klubų. 
Miami, Floridoje. . •

Jau pasveiko ir atsilankū, 
i klubo pikniką M. Valiliq-< 
nienė ir Alexandra, labai 
malonu buvo sutikti. Taip*, 
gi tikimės greitai pasima*. 
tvti su gera veikėja drauge 
Kanapkiene. Klubo geras 
rėmėjas A. Matuza pergy-^ 
veno sunkią operaciją, lin
kime greitai pasveikti ir' 
vėl sykiu su mumis daly-’ 
vauti.

Per pastaruosius pikni
kus mus linksmino gražio
mis dainelėmis Zigmontie- 
nė, S. Niaura, Marta Ho- 
menko, ukrainietė A. Tam- 
chuk ir vietinis K. B. Krau- 
čiūnas. Su deklamacijomis 
gražiai pasirodė svečias Cb. 
Melnis ir vietinis ir geras 
klubo rėmėjas J. Viginas.

Balandžio 7 dieną Klubo 
kultūrinės veiklos komisL 
jos narys V. Bovinas skai
tė paskaitą apie Salomėją’ 
Nėrį. Paskaita buvo svarbi;; 
bet mažai klausvtoju tuomi’ 
domėjosi. Taipgi J. Viginas 
sakė gražias eiles. Kultūri
nės veiklos komisija pla
nuoja ir toliau tęsti tą’ 
programą įvairiomis temo-.' 
mis. «

Jau beveik visi turistai* 
apleidžia saulėta Floridą. 
Geras pažangiečių snaudos; 
ir klubo rėmėias Martin- 
Kazen ir Mrs. Martin, ap
leisdami Miamę, pridavė- 
$10 dėl nupirkimo dovanų’ 
gaspadinėms. Labai ačiū* 
draugui Kazen’ui.

J. W. Thomson’as

Tokio. — Per metus lai
ko Japonijoje buvo paga
minta 800,000 naujų auto
mobilių, sunkvežimių ir au-‘ 
tobusų.



Istorines datos — įdomus 
supuolimas

S. PAULO. — Š. m. kovO| kas-čempionas Etson Aran- 
25 d. Brazilijos Komunistų tęs do Nacimente, daugiau 
Partija minėjo savo 41-ių 
metų sukaktį, šis minėji
mas įvyko S. Pauly kovo 23 
d., šeštadienį, kaip ir praė
jusiais metais, didžiulėje 
Pacaembu Gimnazijos salė
je, kurį surengė BKP San 
Paulio Komitetas (Comite 
Municipal de S. Paulo).

Prasidėjus mitingui, BKP 
San Paulo Valstijos atsto
vas Joaė Sanches Segura 
pakviečia kalbėti BKP sek
retorių ir Partijos vadovą 
Luiz Carlos Prestesą. L. C. 
Prestes C. K-to vardu svei
kina S. Paulo komunistus, 
simpatizantus ir partijos 
draugus, pabrėždamas, ko
kią svarbią rolę vaidina S. 
Paulo komuunistai, didžiau
sioje Brazilijos valstijoje, 
visuomet stovėdami prieša
kyje darbininkų ir valstie
čių, kovojančių už Brazili-

- jos tautos laisvę ir nepri
klausomybę, kurią vis dau
giau nori uzurpuoti JAV 
imperializmas ir jo agentai 
Brazilijoj. Kad komunistai 
geriau sugebėtų pritaikyti 
savo veiklą esamose sąlygo-

• se Brazilijoje kovodami už 
socializmą, sako Prestesas, 
“būtinai turi mokytis mark
sizmo - leninizmo, be kurio 
neįmanoma suprasti parti
jos programos ir politikos.”

BKP politinę laikyseną 
dėl dabartinės Brazilijos 
valdžios, kalbėtojas šitaip 
apibūdino: “Kartais yra 
daug kam nesupr a n t a m a 
mūsų politika, kad kovoda
mi prieš buržuazinę valdžią 
tuo pat kartu jai pritaria
me.” Tai vadinama “lanks- 

. čia politika.” Mes, 'knrnu- 
nistai, kovojam, kovojam ir 

Z kovosime prieš visokią bur- 
L. žuazinę santvarką ir išnau- 
' dojimą. Mes šiandien pri-
- valome kovoti prieš tokią 

valdžią, kuri visokiomis ma
chinacijomis daro nuolaidas 
Š. Amerikos imperialistams, 
prašydama iš jų išmaldos ir

g visą ekonominę krizę su 
g trejų metų planu nori už- 
; versti ant darbininkų pe-
* čių, bet mes visuomet už- 
•, girsime šitos pačios val-
* džios pozityvumo politiką, 
Z kuri laikosi bendradarbiavi-
* mo su visomis tautomis ko- 
t voje už taiką ir nesikišimą 
X į kitų tautų vidujinius rei-
* kalus.”

Baigdamas savo kalbą
* Prestesas priminė, kad Bra- 
7 žili jos komunistai visuomet 
I su nuostaba ir meile žiūri į 
t garbingą TSRS, darbininkų

valstybę, kuri savo žygdar-
* biais stebina visą pasaulį. 
~Kaip faktą galima įrodyti,
* kad šiandien minėdami ..
* BKP 41-ių metų sukaktį, už
* keliasdešimt metrų nuo šios 
"salės randasi du tarybiniai
didvyriai - kosmonautai: 
Paulo PopOvičius ir Andre
jus Nikolajevičius.

. Iš tikrųjų tai buvo įdomus 
supuolimas: tarybiniai

* “dvynukai” astronautai P.
* Popavič ir A. Nikolajevįč 
~ pakviesti į suruoštą “Erd-
* vės ir Aviacijos” parodą

San Pauly šių metų kovo 21 
\ d. su mokslininkais atskrido 
*į Braziliją ir kovo 22 d. nu- 
. rileido už 80 kilometrų nuo 
X S. Paulo aerodroiiie. Kovo 
, 23 d. Pacaembu sporto sta
diono aikštėje vyko futbolo 
varžybos tarp “Santos fut
bolo klubo” ir Rio de Janeiro 
“Fluminense” futbolo klu
bo. Kadangi Santos Futbo- 
Jo klube lošia pasižymėjęs 

" Visam pasauly futbolinin-

žinomas kaip “Pele,” kur 
kosmonautai buvo pakviesti 
ir jiė sutiko pamatyti šį ak
robatišką futbolo žaidėją. 
Tik visa bėda, kad šį kartą 
šiam “nenugalimam” laimė 
nenusišypsojo.

Prašau man atleisti, kad 
prisiminiau futbolą, kuris 
pasitaikė pirmą kartą mano 
gyvenime, bet jeigu šiuos 
žodžius praleisčiau, tai ne
būtų pilno aprašymo apie 
tarybinių kosmonautų sve- 
čiavimosi Brazilijoj ir virš 
minėto supuolimo, kurį pa
žymėjo L. C. Prestos. Ka
dangi tarybiniai kosmonau
tai Brazilijoj viešėjo apie 
dvi savaites, tai apie ją pro
gramą 'smulkiai aprašyti 
neįmanoma .

Be oficialių vizitų ir pri
ėmimų, turėjo susitikimus 
su žurnalistais, davė inter
viu per televiziją, susitiko 
su sindikatų vadovais ir 
darbininkais. Per šį susiti
kimą, po konferencijos bu
vo parodyti ir filmai: kos
monautų pasiruošimas, 
skridimas ir nusileidimas. 
Apsilankė Santos uosta
miesty, kur prie progos pa
simaudė Guaruja paplūdi
myje, apžiūrėjo S. Paulo 
valstijos “Bandymo ūkius,” 
kavos plantacijas Campinas 
apylinkėėse ir t. t. Visur, 
kur tarybiniai kosmonautai 
pasirodė, buvo nuostabiai, 
entuziastiškai, meiliai pri
imti ir vaišinami.

Bęt šį kartą ne vien tik 
kosmonautų simpatiškos fi
gūros kėlė susido m ė j i m ą 
braziliečių tarpe, bet ir ta
rybinis milžinas “TU-114,“j 
kuris pirmą kartą pasirodė ■ 
Brazilijoj. Ne tik Campi-i 
nas, Jundiay apylinkių, bet 
ir iš San Paulo tūkstančiai 
žmonių važiavo pamatyti ši
to “sutvėrimėlio.”

“TU-114” lėktuvo įgula, 
kiek galėjo, lankytojus ten
kino, mandagiai ir maloniai 
aprodydami šio fantastiško 
plieno paukščio struktūrą ir 
galybę, kuris gali panešti 
220 keleivių, skrisdamas 
1,000 kilometrų per valan-

1875 m. amerikie-
APIE TELEVIZIJĄ

Pirmasis televizijos įren
gimo išradėjas 1817 metais 
buvo Jonas Berzelius, sako
ma, švedas chemikas. Iš 
pavardės atrodo, kad jis 
lietuvis.
tis G. R. Carey padalė pa
pildymą. 1884 m. Pavelas 
Nipkovas papildė pirmos 
niųjų išradimus. 1923 me
tais anglas Baird’as jau 
perdavė pir m u o s i u s pa
veikslus. Po jo Vladimiras 
Zvorykinas dar pagerino 
aparatą, o 1945 m. jau pa
gamintas praktiškas televi
zorius.

Šen ir ten pasidairius PHILADELPHIA, PA
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Ką tik perskaičiau A. 
Bimbos parašytą knygą 
apie legendinius neva ban
ditų vadus “Moly Mag
vairs.” ši knyga buvo 
parašyta 1932-ais metais 
anglų kalba, o dabar 
vertė į lietuvių kalbą R. 
Žiugžda. Išleido valstybinė 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla Vilniuje. 
Knygelė "nedidelė, bet turi
ninga, kupina istorinių 
faktų apie akmens ang
lies pramonės baronų bai
sius suokalbius, išprovokuo
tus nužudymui nieku nenu
sikaltusius darbininkų va
dovus, ypač anglies pramo
nės profsąjungos (unijos) 
organizatorius ir kitokius 
veiklesnius daibiįlinkus, kli

javo neištiki- 
ykliams. Virš 

• d man begy- 
rnndoah, Pa., 

daug įdomiųteko girdėti 
pasakų apie Magvairs ir 
pakartuosius darbiu inkų s 
Pottsvillės kalėjimo aikštė
je. Apie tuos istorinius nuo
tykius nemažai esu skaitęs 
anglų spaudoje, kur buvo 
rašoma daugiausia buržua
zinėje dvasioje, 
knygelė gera, 
torinis veikalas.
tarybinės Lietuvos moksli
ninkai ją taip aukštai įver
tina. Bet kodėl ši knyga 
ligi šiam laikui mažai kam 
buvo žinoma tarpe pažan
giųjų amerikiečių ?

Mes gyvename dideliam 
pavojuje! Dr. T. H. Har
ris, JAV žemdirbystės sky
riaus sveikątingumo galvą,', 
susirūpinęs rimtai disku- 
suoja su kitais vyriausybės 
aukštaisiais pareigūnais dėl 
visos šalies žmonių sveika
tingumo ir labai pavojingos 
padėties. Visoje mūsų šaly
je žemdirbiai apipurkščia 
nuodingais chemikalais sa
vo pasėlius, daržoves ir 
vaismedžius, užmušimui 
maistą naikinančių kirminų 
ir vabalų, o mes tą užnuo
dytą maistą valgome ir lė
tai nuodijame savo sveika
tą.

Susidūrėme su labai keb
lia problema, pastebi dr. T. 
Harris. Jeigu mes neužmu- 
šime maistą naikinančių 
vabzdžių, tai vabzdžiai nu
marins mus badu, nes nuo 
tos gamtos rykštės kol kas 
saugaus apsigynimo dar 
neturime. Pregresas

Šį penktadienį, gegužės 
3 d., Respublikonų klube, 
2530. N. 4 St. (žemutinėj 
svetainėj) bus rodomi iš. 
Tarybų, Lietuvos judomi 
paveikslai iš mūsų tautiečių 
gyvenimo? Prašome visų 
skaitlingai atsilank y t i ir 
matyti Lietuvoje daromą 
progresą, kylančią pramo
nę ir kitus vaizdus. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Public Utility įgaliojo 
Pennsylvanijos Power and 
Light kompaniją sumažinti 
mokestį nuo 5 iki 10 nuo
šimčių už vartojimą elekt
ros su gegužės pirma. Pa
liečia 29 apskritis.

Washingtono įsa k y m u 
pašto ofisų išlaidos turi 
būt sumažintos, viršlaikiai 
sulaikyti 68 miestuose, pa
liečia ir Philadelphiją.

Bimbos ši
Puikus is-

Ne veltui

Mūsų šalies stambieji val
dančiosios klasės politikie
riai, teikdami užsienio ąt- 
s i 1 i k u s i o m s ir nuskuru
sioms šalims ekonominę pa
galbą, besigirdami, apsivai
nikuoja save didžiaisiais li
beralais, humanistais, ban
dydami paslėpti nuo liau
dies savo veidmainystės ne
lemtus užmojus, kad ta jų 
labdarybė ne iš meilės, ne 
iš duosnaus nuoširdumo, 
bet kad pakėlus nors kiek 
aukštėliau savo prestyžą 
pasaulio žmonių akyse, ir 
kad daugiau nusipirkus sau 
d raugų, palaikymui dar 
kiek ilgėliau nardančiosios 
kapitalistinės santvarkos.

Kol kas karalius doleris 
dar galingas ir kartais de
ni o n s t modamas pasauliui 
savo galią, įbaugina kai ku
riuos už save silpnesnius, 
prisiversdamas būti kara
liui paklusniais, ištikimais...

Pav. praėjusio kovo men. 
25 d. JAV suteikė Brazili
jai apie 6 milionus dol. patarėjo prasidėtiA merikns šalin so-Ponaresas, kuris
labai. negardžiai pakvipo 
doleriniam karaliui. Todėl 
ir buvo pareikalauta už
drausti kongreso laikymą, 
nors šalies prezidentas bu
vo suteikęs leidimą. Ne
paisant to, kongresas įvy
ko.

Šių metų balandžio 4 dieną Vilniuje įvyko respublikinis kū
rybinių darbuotojų pasitarimas. Jame dalyvavo rašytojai, 
'menininkai, žurnalistai, literatūros mokslo kritikai. Pasitari
me buvo svarstomi svarbūs klausimai.

Nuotraukoje: pasitarimo- salės bendras vaizdas^ ....

Boston, Mass.
Iš moterų suvažiavimo
Balandžio 21 d., 318 

Broadway, So. Bostone, 
įvyko Mass, valstijos Mote
rų Sąryšio suvažiavimas. 
Pirmininke išrinkta H. 
Thomas, mandatus peržiū
rėjo E. Repšienė ir V. 
Kvietkienė. Pirmininkė pa
sakė kalbą sveikindama 
delegates, o E. Repšienė 
pakalbėjo apie moterų veik
ią pasaulyje.

Buvo perskaitytas proto
kolas 11961 metų suvažiavi
mo ir priimtas, 1962 me
tais suvažiavimo neturėjo
me. Delegatės išdavė rapor
tus iš klubų veikimo.

Po raportų gaspadines 
paprašė padaryti pertrau
ką, nes jos' buvo paruošę 
pietus. Pavalgę pietus 1:45^ 
vai. vėl pradėjome antrąją 
s tęs i ją,

Skaityta laiškai. S. Pen- 
kauskas, iš -Lawrence, svei
kino suvažiavimą ,ir rašė 
kad apskričių yra rengia
mas piknikas birželio 16 d., 
Maple Parke. Moterys nu
tarė turėti savo stalą pikni
ke ir prašyti visų draugių 
ir draugų, kad aukotų sta
lui maisto. Stalo reikalus 
tvarkyti apsiėmė: J. Rai- 
nardienė, K. Čereškienė ir 
P. Žukauskienė.

Su valdybos narėmis, tai 
delegačių suvažiavime da
lyvavo 17—atstovavo 6 klu
bus ir kuopas... Konferen
cija buvo gyva ir vaisinga. 
Su aukomis suvažiavimą 
sveikino: Cambridge Mote
rų Klubas $10. Po $5 auko
jo: LLD 2 kp., So. Boston; 
Montello Moterų klubas; 
Stougtono Moterų klubas; 
LLD 6 kp., Montello, ir M. 
Gutauskienė, Montello, o 
Norwoodo Moterų klubas 
$4. Po $2 aukojo A. Petru- 
kaitienė, Stoughton, Mass., 
ir V. Vaškienė, Quincy, 
Mass.

Po $1: B. čiuberkienė, P. 
Žukauskienė, E. Likienė, H. 
Thomas, O. Markevičienė, 
V. Kvietkas, E.' Repšienė, 
K. Sireikienė, B. N., K. 
Čereškienė, A. Kukaitienė, 
N. Grybienė, N. Grigaliū
nienė, Southbostonietė ir 
So. Boston. Viso $58. Iš ka
sos ir aukų geriems tiks
lams išaukota $154, kasoje 
dar liko $96.76.

Sąryšio valdyboje pasili
ko tos pačios narės, tai yra: 
užrašų raštininkė —K. Če
reškienė, kasininkė — N. 
Grybienė. Nutarta kitą 
konferenciją laikyti čia , 
pat: 318z Broadway, So. 
Boston, Mass. Delegatės iš
siskirstė labai gerame ūpe. :

* K. čereškienė

Veikiantieji prieš prasi
kaltėlius Impulevičių ir ki
tus pasakė: paduotas skun
das davime pilietybės po
pierių Impulevičiui ne tik 
Philadelphijoj, bet ir Wash
ingtone. Užsakyta knyge
lės anglų kalba “Nazi War 
Criminals”, aplankyta žy
dų dvasiškiai ir kitos orga
nizacijos sutiko pranešimus 
su prielankumu. Darbas 
nėra lengvas, bet varomas 
pirmyn.

New Jersey ugnis sunai
kino 300,000 akrų miško ir 
450 namų. Valstijos valdi
ninkai prašo Washingtono 
paramos nukentėjusie m s. 
Valdžios įsakymu, gaudys 
mėtančius degančias ciga
rečių nuorūkas, ar kuriant 
ugnį. Sugautieji bus sun
kiai baudžiami.

Pilietis

Tymsterių lokalo 107 pay 
reigūnai teisme kaltinami 
lokalo pinigų išeikvojime. 
Vienas iš liudininkų An
thony B. Klimas sako, 
1955—1956 metais Horn 
and Hardart kompanijos 
darbininkų streike už pi- 
kietavimą mokėjo po $30 į 
savaitę. Prokuroras sako, 
čekiai rodo, kad išmokėta 
po $70.

UAW lokalas 1069 užgy- 
rė sutartį su Boeing kom
panija pakeliant 19 centų 
valandai.

RCA darbininkai, pri
klausanti prie AF df Tech’ 
nicąl inžinierių' lokalo < 341, 
sulaikė dviem valandom 
darbą, kaltindami kompa
niją, kad ji atleidžianti darr 
bininkusrir jų vietoje sta
tantį dirbtuves? pareigūnus.

USW lokalas 5185 paskel
bė streiką Keystone Trans
former kompanijai, reika
laudamas pakėlimo 30 cen
tų valandai ir kitų pageri
nimų. Dirba didžiumoje 
moterys. Mokestys nuo

Naujai suorganizuo tas 
tymsterių lokalas 158 Ware 
Bros, kompanijos spaustu
vėj sulaikė darbą ir laimė
jo uždarbio pakėlimą.

Gegužės pirminiuose bal
savimuose kandidatai duo
da įvairius pažadus. Majo
ras Ta te sako, jeigu jisai 
laimės rinkimus, tai taksai 
nebus pakelti. Gubernato
rius Scrantohas rinkiminė
je kompanijoje irgi davė 
panašius pažadus, bet da
bar kelia taksus, didina ne
darbą, mažina valstijai dir
bančius. *

Montreal, Canada
\ šis ir tas iš miesto 

gyvenimo
Montrealo Lietuvių Sūnų 

ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos jubiliejinis ba
lius, kuris atsibuvo balan
džio 20 d., kaip ir tikėtasi, 
visais atžvilgiais buvo pa
sekmingas. Svečių buvo 
daug. Šeimininkės atsilan
kiusius puikiai pavaišino. 
Šeimininkai visais galimais 
būdais stengėsi patarnauti 
Nuotaika pas svečius visą 
vakarą buvo labai gera. 
Vienu žodžiu, visi buvo pa
tenkinti ir linksmai vakarą 
praleido./

to>' kadangi, kaip mi- 
heįC <šfeį)?ąliiąyc, buvo juj>i- 
lieįjinįs/' ajįvaikĮŠigjyųas 35 
metų Draugijoj "gyvavimo, 
tai ta. proga darbštusis^ pir
mininkas A. Janužis sve
čius pasveikino, trumpais 
bruožais apibūdino Draugi
jos veiklą, pagarbė Draugi
jos pirmuosius kūrėjus, ku
rie, deja, ne visi dalyvavo 
šiame baliuje dėl ne nuo jų 
priklausančių sąlygų. Taip
gi pakvietė tarti žodį vieną 
iš pirmųjų narių —M. Gu
dą. O ant galo svarų žodį 
tarė Draugijos uolus dar
buotojas ir iždininkas J. 
Vilkelis.

Avalon, N. J.
Pasiekti Brooklyną yra 

tolima kelionė, kada dar 
važiuosime į Filadelfiją pa
siimti su savimi kamaroty, 
kurie nori važiuoti pamaty
ti “Lietuvos Aidai”. Tai 
teks padaryt su viršum 
400 mylių. Bet kelionė vi
siems keliauninkams su
teiks vien smagumą, malo
numą ir pasitenkinimą.

Kol kas tyku ir. ramu 
mūsų kolonijoj. Oras, au 
kiekviena diena, eina gra
žyn ir gražyn. Gamta atgy
ja. Medžiai ir krūmokšniai 
dabinasi ir rengiasi grai 
žiais žaliais rūbais, žolė stiėT 
biasi iš po šaknų ir prade
da žaliuoti.

Ta graži gamtos panora
ma kelia mūsų nuotaiką, 
rodosi, kad mes sveikiausi 
žmonės, kad mums nieko 
netrūksta. Tikrenybėje taip 
ir yra. Nežiūrint į mudvie
jų su Elzbieta sveikatos ne
galavimus ir trūkumus, bet 
abudu dirbame išsijuosę, 
kad net nėra laiko pasilsėti, 
atsikvėpti, nes reikia .su
tvarkyti savo “polivarką”, 
o to darbelio, į kurią pusę 
nepažiūrėsi, begalinė dau
gybė.

Vasara jau čia pat. Ne
užilgo suvažiuos svečiai įr 
gyvenimo bičiuliai. Argi 
mums bus gražu, kada so
dyba ir gyvenvietė bus ap-» 
leista?

Gyvenimas taip klostosi, 
kad šį sezoną manome ture* 
ti 2 parengimus. Pirmutinis 
parengimas įvyks sekiįfe- 
dienį, birželio 2 dieną.

J. A. Bekampis

Julės Tamasonienės bro
lio sūnus Kisielius iš Onta
rio provincijos trumpam 
laikui buvo atvažiavęs pas 
tetą pasisvečiuoti. O kiek 
anksčiau, irgi iš Ontario 
provincijas Aleko Plaušinio 
brolis svečiavosi Montreale. 
Taip pat velykinių švenčių 
proga buvo atvažiavęs bu
vęs montrealietis Alekas 
Naruševičius su duktė re, 
aplankė savo senuosius pa
žįstamus, pasisvečiavo pas 

*A. ir Ch. Juškus. Aplankė 
Montrealą ir kita buvusi 

Plumerių lokalas 690 pa- montrealietė, ne tanki vieš- 
sirašę sutartį su plumerių nja( y, Nakrušienė iš JAV.

.< r V L 1 -t ‘gi
Hudson, Mass. ,

Mirė M. Kazlauskas J
Sulaukęs( 75 metų, apv 

žiaus, balandžio 19 d, S 
Maikis Kazlauskas. Buvo 
senas šio miesto gyvento
jas. Mašininėje išdirbo virs 
40 metų, o per pastaruosius 
penkeris metus buvo pensi
ninkas.

Jaunesnis būdamas pri
klausė prie pažangiųjų ftjV 
ganizacijų. Savais laikai^ 
kada čionai gyvavo lietuvių 
Aido choras, tai jis ir jp 
žmona priklausė, dainavo, 
veikė.

Nuliūdyme paliko žmoną, 
brolyną, anūkų. Lai jam 
būva amžina ramybė, o jo 
giminėms reiškiu užuojau-

P, Vaitekūgp

Haverhill, Mass. *
Serga

Susirgo Augustas Kaz
lauskas, gyvenąs 74 N. 
Main St., Haverhill, Mass.

susivienijimu, pakeliant už
darbį 60 centų valandai bė
gyje trejų metų.

Philadelphi jos futbolės 
Eagles klubas, savininkų 
pasakymu, bus parduotas 
už keturis ir pusę milijono 
dolerių, bet pasiliks Phila- 
delphijoje,

Joseph Harris, 68 metų ir 
jo žmona, 71 metų, kaimy
nams nepasirodė per keletą 
dienų. Jie pašaukė policiją.

V, ir Z. Kavalai išvažiavo 
visai vasarai svečiuose pas 
savo dukterį, kuri apsive
dusi ir gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Philadelphia, Pa.
Prakalbos

Įvyks penktadienį, gegu
žės 10 d„ 8:30 vai. vakare, 
Ethical Society Aud, 1906 

Rado vyrą sergantį gulintį Rittenhouse Square. Kalbės 
prie prieš kelias dienas mi
rusios žmonos. Nuvežtas į 
ligoninę, sustiprėjęs, 
kė, kad jis nepajėgė 
šaukti pagalbos.

Policijai padarius 
nejimą rado' $22,000. Žmo
na palaidota, jam esant li
goninėje.

paša- 
prisi-

tyri-

Walter Lowenfels, kuris 
per keturis mėnesius lankė
si Tąrybų Sąjungoje, Rytų 
Vokietijoje, Lenkijoje, Ru
munijoje ir Čekoslovakijo
je. Bus ir ęlaugiau kalbėto
jų. Įžąnga41. ■.

ham Bent ligoninę, Bosto
ne. Kambario Nr. 19. / ,

Teko kalbėtis su Kazląu- 
skiene. Ji sakė, kad ligoniui 
gal bus reikalinga operaci
ja- ■ j ’

Kazlauskas yra “Lais* 
vės” ir “Vilnies” skaityto- 
jąs, nuoširdus rėmėjas, ^ 
ganizacijų narys, LLD 7*05 
apskrities pirmininkas, La* 
bai nuoširdus v e i k ė į ą s 
spaudos vajuose. JisnųpU’ 
tos ne tik patsai dalyvauja 
mūsų piknikuose, bet 
savo automobiliumi pajaro 
kelis “tripus” sųveždąiUas 
publiką ir už tai niėko ne? 
imdamas. Lįnkiu jam kuo- 
greičiausiai ir pilnai ; JM* 
sveikti. - Žb

S, Penkauskąii
“LaisvėiFNuo Red.

personalas linki A. Kazlau
skui greitai pasveikti. *

_ _ ____________ ...... . . .

4 g8--Lafeve (Liberty)** Penkt, gegužes (May) 3, I960
■ VT



* Rytinių valstij y lietuvių 
Dainų šventei artėjant

Rytinių valstijų Dainų šventė gegužės 19-tą ir 
Miko Petrausko “Kalvis” po 44 metų

Muzikas kompozitori u s 
Mikas Petrauskas ilgai 
gyveno Mass, valstijoj. Bu
vo dainos meno mylėtojų- 
rėmėjų didžiai gerbiamas 
ir mylimas. Čia jis (be ki
tų muzikos darbų) sufor
mavo ir reikšmingu muzi
kos rūbu savo garsųjį “Kal
vį” apvilko.

Neišvengiamai mintimis 
grįžtu į praeitį kuomet 
tl919 metais Petrauskas 
rengė savo mylimą “sūnų” 
“Kalvį” parodyti svietui ir 
pats jį pirmą sykį sudaina
vo Didžiojo New Yorko 
skaitlingai publikai prieš 
44 metus.

Daug, labai daug apie 
prabėgusių dešimt mečių 
meno veiklą ir jos dalyvius 
reikėtų pakalbėti, bet tai 
padarysim po Dainų šven
tės. O dabar tenka pasaky
ti tai, kad:
Programą atidarys Miko 

Petrausko kūriniu
Dainų šventės programa 

bus atidalyta su kompozi
toriaus Miko Petrausko 
garsiuoju “Kalviu”. Jo solo 
numerį atliks ilgam e t i s 
Worcesterio Aido choro so
listas Jonas Sabaliauskas. 
Jis žymiai, grėsmingu 
griežtumu pareiškia “Kal
vio” reikalavimą:

. Pasitrauk, nekliudyk!
* Juk matai kad kalu...

■ f .

Lietuvių Namo Bendrovės 
reikalais

Lietuvių Namo Bendro- 
. vės (Lithuaniąų Bldg. 
* Corp.) šėrininkų dvimetinis 

suvažiavimas įvyko balan- 
džio 27 d., Lietuvių, Kultū- 

‘ riniame Centre, Ozone 
' Park, N. Y. Užsiregistravo 
ir dalyvavo 78 šėrininkai. 
Jie atstovavo 214 savo Šerų 
ir 1795 prokses-įgaliojimus. 
Bendrai suvažiavimas at- 

; stovavo 2009 šėrus.
Suvažiavimo dalyviai iš

klausė ir vienbalsiai užgyrė 
Bendrovės direktorių ra
portus ir finansinį raportą. 
Direktorių raportai paro
do, kad Bendrovės reikalai 
gerai stovi, direktoriai atli
ko savo pareigas, gerai 

.tvarkė ir prižiūrėjo Bend
rovės namą ir kitus reika
lus. Dvejų metų bėgyje mi
rė du direktoriai —Kazys 
Balčiūnas ir Julius Kalvai
tis. Atsistojimu ir tyla bu
vo pagerbti mirę direkto
riai ir taipgi mirę šėrinin
kai.

Suvažiavimo dalyviams 
buvo pateiktas smulkme
niškas dvejų metų finansi
nis raportas. Pasirodo, kad 
bendrovė šiuo metu gerai 
finansiniai verčiasi, Bend
rovės turtas gerai tvarko
mas ir prižiūrimas. Meti
nius raportus patikrina 
certifikuotas > akauntantas. 
Pagal dabartinį Bendrovės 
turtą šiuo metu Šeras turi 
originalę vertę—$25. Per 
porą metų Bendrovė atpir
ko 230 šėrų nuo tų šėrinin
kų, kuriems tuo metu būti
nai buvo reikalingi pinigai.

Bendrovė šiuo metu turi 
apie tūkstantį šėrininkų, 
taipgi turi 146 garbės na

trius. Garbės narių lenta 
Randasi Lietuvių Kultūri
niame Centre, ant sienos 

pakabinta.
Su sveikinimais suvažia

vimui J. Totoris, Rochester, 
N. Y., prisiuntė vięną dolerį

Liaudis (choras) jam 
pritaria—Kalk, kalvi, kolei 
karštas plienas...

Kažin ar bus kas nors iš 
New Yorko šioje LMS Dai
nų šventėje, kuris girdėjo 
Miką Petrauską pirmu sy
kiu ten “Kalvį” dainuojant 
prieš 44 metus?

Programą uždarys visi 
chorai bendrai

Skirtos programos užda
rymui dainos jau bus muzi
kos rūbais apvilktos Tary
bų Lietuvos kompozitorių, 
nesy

Prie Nemuno kitas, 
Išaušo jau rytas...
Laisva mūsų liaudis
Dainuoja linksmai...
O paskutinę dainą “Vil

niuj žydi liepos” meninin
kai pavaizduoja Tarybų 
Lietuvos sostinę Vilnių — 
nušvitusį, pajaunėjusį:

Saulėj skendėja bokštai, 
žalios aikštės, namai, 
Ir langai sušvytruoja 
Tartum akys linksmai.

Pajaunėjo, atgijo 
Miesto mūrai seni. 
Noris dainą sudėti, 
Kai per Vilnių eini...

Visus dainos mylėtojus 
rėmėjus visi keliai lai veda 
į rytinių valstijų Dainų 
šventę gegužės 19-tą — 
į Worcester^!

M. S.

suvažiavimo lėšoms pa
dengti.

Suvažiavimas įgaliojo di
rektorius sekamą suvažia
vimą šaukti tada, kai tam 
susidarys reikalas. Ren
kant direktorius 8 išrinkti 
tie patys ir vienas naujas.

Raportuota, kad nemažas 
skaičius šėrininkų dovano
jo savo šėrus “Laisvei”. To
kių dovanotų šėrų susidaro 1 
apie 400.

Bendrovės reikalais pa
tartina rašyti sekamai: Li
thuanian Bldg. Corp., 102- 
04 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

J. Gasiūnas

Bridgewater, Mass.
Apie kooperatyvą

Balandžio 6 d. Bridgewa- 
terio čeverykų kooperatyvo 
vedėjai buvo sušaukę šėri
ninkų susirinkimą. Mat, šė
rininkai turėjome pasirašy
ti tam tikrus dokumentus, 
kad ant čeverykų gamini
mo mašinų galėtų užtrauk
ti $250,000 paskolos, ant na
mo jau yra užtraukta pa
skola.

Senesniais laikais šis če
verykų kooperatyvas gerai 
vertėsi ir darė gerą biznį, 
tai šėrininkai gaudavome 
dividendų. Bet per pasta
ruosius keleris metus, tai 
ne tik negauname dividen
dų, bet, atrodo, kad bendrai 
kooperatyvo reikalai neko
kie. Sakoma, kai bus už
traukta ši paskola praleis
ta, jeigu dalykai nepagerės, 
tai Šerai liks beverčiais.
, Buvo duotas įnešimas 
dabar parduoti kooperaty
vą, bet vedėjai paaiškino, 
kad jeigu ir dabar parduo
tų, tai atmokėtų visas sko
las, vis vien šėrininkams 
nieko nebeliktų.

šėrininkas

Worcester, Mass.
Aidiečių metinis banketas 

su dainomis
Balandžio 28 d. atsibuvo 

Aido choro metinis banke
tas. Buvo garsintas kaip 1 
vai. dienos laiku, bet, kad 
balandžio paskutinį sekma
dienį yra pavaromas laikro
dis vieną valandą pirmyn 
taupymui dienos šviesos, 
tai publika labai suvėluotai 
rinkosi, tai Aidas, vadovy
bėj choro mokytojo Jono 
Dirvelio, pradėjo dainų 
programą pirm pietų.

Tai buvo lyg ir trumpas 
koncertas. Mišrus choras 
nedidelis, rodos, apie 17 
ypatų, bet gabaus vedėjo 
mokomas ir esant gerų bal
sų dainininkų, puikiai nu
aidėjo net šešios liaudies 
dainos. Per du išstojimus 
jie garsiai, skambiai, sutar
tinai traukė ir naujas iš 
Lietuvos malonias melodi- 
j a s. Susirinkusi publika 
gausiai plojo chorui ir nau
jam duetui iš choriečių, I. 
Janulienės ir D. Lukienės, 
kurios labai gražiai padai
navo dvi dainas, o trečią 
išreikalavo pu b 1 i k a. A. 
Dupša, malonus tenoras, 
dainavo solo tris dainas. Jis 
užsipelnė gausių aplodis
mentų. H. Smith visiems 
pianu akompanavo. J. Bak
šys pirmininkavo, pareikš
damas, kad Aidas jau išgy
veno 49 metus ir sekamais 
metais švęs auksinį jubilie
jų. Jis kvietė, kad naujų 
narių stotų į chorą.

Buvo programos rekor- 
duotojas iš Conįi. valstijos, 
tai užsibaigus programai, 
vaišių metu jis atkartojo, iš 
užrekorduotos juostelės vi
są programą.

Publikos buvo nedau- 
giausia, bet buvo r svečių 
iš Bostono, Norwoo do, 
Hudsono ir artimų apylin
kių.

Sekanti didelė meninė 
programa bus, tai Naujos 
Anglijos dainų festivalis. 
Dalyvaus keturių miestų 
pažangių lietuvių chorai. 
Įvyks gegužės 19 d., Wor- 
cesteryje, 29 Endicott St. 
salėje. Tai nepaprasta me
ninė šventė.

D. J.

WORCESTER, MASS.
Tuojau reikalingas atsakin

gas užvaizdas (dženitorius) 
Lietuvių salei, 29 Endicott St., 
dar 'drūtas pensininkas su 
žmona. Galėtų gyventi veltui 
naujai ištaisytame 5-ių kam
barių bute su apšildymu, švie
sa- ir telefonu. Dėl susitarimo 
rašykite

D. G. Jusius
412 Worcester St. 
W. Boylston Mass. 
Tel. TE 5-4060

(35-36)

Vengras pabėgėlis 
nužudė savo žmoną

San Francisco, Calif.— 
Po septynių dienų teismo 
vengras pabėgėlis, kuris 
1956 metaię dalyvavo suki
lime Vengrijoje ir JAV va
dinamas “kovotoju už lais
vę,” nuteistas visam am
žiui į kalėjimą.

1962 metais jis apsivedė 
Haijną, klubų šokėją. Pen
kios savaitės po vedybų jis 
ją prisirišo miegamajame 
tarp lovų, užkimšo jai bur
ną, degino jos kūną rūgš
timi (“asidu”) ir badė pei
liu. Jis ją baisiai sužalo
jo, kad po 37 dienų baisių 
kančių ji mirė.

Jos vyras yra daktaras 
Gezą deKaplany, 37 metų 
amžiaus. Teisme turėjo 
daug užtarėjų, kurie įrodi
nėjo, kad jis “kvailas.” To
dėl nuteistas tik į kalėjimą.

Brockton, Mass.
Aplankiau draugus

Aplankiau buvusius Mon
tello gyventojus Aleką ir 
Poloni ją Mickevičius, kurie 
dabar gyvena pas savo 
dukrą Bronę ir žentą Luką, 
2079 Broad St., Edgewood, 
R. I.

Abudu Mickevičiai seni 
žmonės, prispausti senatvės 
ligų. Ji kenčia nuo reuma
tizmo ir “artraitiso”. Ra
dau ją kėdėje su račiukais, 
be kitų pagalbos negali ju
dėti. Jos viena akis užsida- 
rius-nemato, bet kita dar 
tarnauja. Ji atsinaujino 
“Laisvę” sau ir giminėms 
Lietuvoje. Alekas jau nuo 
seniai nesveikuoja širdies 
negalavimais, bet povaliai 
juda. Skundėsi, kad žiemą 
buvo dar sunkiau — skau
dėjo krūtinę.

Nors jie toli gyvena nuo 
Montello, bet Montelloje 
priklauso prie Moterų ap- 
švietos klubo, Lietuvių Tau
tiško Namo bendrovės, 
LDS ir LLD kuopų, į pas
tarąsias pasimokėjo 1963 
duokles. Skundėsi, kad re
tai kas iš draugų ir drau
gių atsilanko, išskiriant gi
mines.

Su Bronės pagalba nuva
žiavome pas jų vyresniąją 
dukrą Adelę ir jos vyrą Jo
ną. Adelė—seniau buvusi 
garsi dainininkė Mickevi
čiūtė. Jie gyvena turtingai, 
turi fabrikėlį, gazolino par
davimo stotį, įrengimą au
tomobiliams automatiškai 
plauti. Nuplovė ir manąjį, 
po to jis atrodė, kaip nau
jas. Didelis jiems, ačiū!

Balandžio 26 d. Moterų 
Apšvietos klubas turėjo su
sirinkimą. Nutarė dar pa
aukoti į “Vilnies” fondą 
$10, pirmiau jau aukojo $5, 
tai bendrai bus $15. Nutarė 
surengti gegužės išvyką 
(“May walk”), kuri įvyks 
sekmadienį, gegužės 26 d., 
K. Ustupų sode, 27 Cleve
land Ave., Montelloje, ne
toli Lietuvių Tautiško Na
mo. Pradžia 1 vai. dieną. 
Ten visko bus, kaip papras
tame piknike..

Balandžio 26 d. Montello
Vyrų Dailės Grupė turėjo 
susirinkimą ir aptarė meno 
festivalį, kuris įvyks gegu
žės 19 d., Worcesteryje, 

Autobuso komisija raporta
vo, kad jau važiuoti busu 
yra susiregistravusių 30 as
menų, bet dar yra vietų. 
Norinti važiuoti matykite 
K. Ustupą, George Stepa
nauską arba G. Shimaitį. 
Kelionė į abi puses tik $2. 
Busas išeis 12 vai. dieną, 
gegužės 19 d., nuo Lietuvių 
Taūtiško Namo.

Taipgi nutarė surengti 
pikniką po stogu. Jis įvyks 
birželio 1 d., Lietuvių Tau
tiško Namo viršutinėje sve
tainėje, 668 N. Main St., 
Montelloje. Pradžia 7 vai. 
vakare. Kviečiame visus ir 
visas dalyvauti.

George Shimaitis

Worcester. Mass.
Balandžio 19-tą mirė il

gametis Worcesterio gy
ventojas Franas Cook-Kuk- 
liavičia. Palaidotas laisvai 
Vilties kapuose bal. 22-rą.

Velionis gimė ir augo 
Darsūniškiu miestelyj. At
vyko į JAV 1903 metais. 
Visą laiką išgyveno Wor- 
cesteryje. Buvo taikaus, 
malonaus būdo žmogus; 
nuolatinis abelnos pažan
giosios veiklos talkininkas- 
rėmėjas.

Atmintiną, vertingą ypa
tybę velionis Kukliavičia 
turėjo, tai apgalvotą atsar
gumą, toleranciją. Ypač 
tai pasireikšdavo ginče ar 
pokalbyje — neįtarti, neį
žeisti nieką nepamatuota
me blogume.

Velionis buvo ilgus me
tus nariu Lietuvos Sūnų ir' 
Dukterų broliškos draugi
jos, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir Birutės.

Liūdesyje liko žmona ’ 
Paulina, dukra Rachaela, 
sūnus Edvardas ir jo žmo
na, 2 anūkai, 3 proanūkiai.

Amžinas poilsis lai būna 
Franui Vilties kapuose, o 
giedri jo gyvenimo palikta 
atmintis šeimai, giminėms, 
artimiems ir draugams.

M. S.

JAPONAI GAUS DAR 
NAUJŲ TELEFONŲ

Tokio.—Nippon Telegraph
& Telephone Co. gavo užsa
kymą per penkeris metus 
pagaminti 5,000,000 naujų 
telefono aparatų.

Waterbury, Conn.
Vietos angliškas dienraš

tis “Waterbury American” 
praneša, kad Robertas J. 
Staneslow, d-ro J. S. Stani- 
slovaičio jauniausias sūnus, 
susižadėjo su Miss Ellen 
Elizabeth Burke, Mr. ir 
Mrs. Henry W. Burke, iš 
Prospect, Conn., dukra. 
Vestuvėms diena nustatyta 
birželio 15 d.

R.

New Haven, Conn.
Unijos 12160 lokalo dar

bininkai gavo trijų metų 
kontraktą be streiko. Kom
panija patenkino visus dar
bininkų reikalavimus. Dar
bininkai džiaugiasi, kad ne
reikėjo streikuoti.

Policija suėmė du vaikus, 
vienas 11, o antras 14 me
tų, kurie vogė daiktus iš 
pastatytų automobilių. Po
licija nuvyko į jų namus ir 
ten surado . daug vogtų 
daiktų. Tėvai teisinosi, būk 
jie nieko nežino apie tai, 
nes vaikai nakties laiku vo
gė.

Texas valstijoje mirė Ka
zys Beržinskas, gyvenęs 
New Havene. Buvo jau 89 
metų amžiaus. Jo kūnas 
parvežtas į New Haveną ir 
čia palaidotas greta jo mo
ters. Užuojauta jo gimi
nėms.

Balandžio 28 d. įvyko 
LDS 5-tos apskrities kon
ferencija. Padaryta gerų 
nutarimų. Jeigu pa vyks 
juos įvykinti, tai bus gerai. 
Nutarta rūpintis gauti dau
giau naujų narių į LDS.

J. Kunca

.w

WORCESTER, MASS. I

Mirus į

Franui (Cook) Kukliavičiui
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje likusiai

šeimai—žmonai Paulinai, dukrai Rachaelei,
sūnui Edvardui ir jo šeimai, visiems

artimiesiems ir draugams.
J. K. Sabaliauskai J. Bakšys
J. A. Jakaičiai F. K. Ausie j ai
Mr. ir Mrs. Grigaičiai J. U. Jeskevičiai
F. P. Petrauskai G. H. Smith
P. D. Jelskiai A. M. Sukackai
N. Lazar J. H. Raulušaičiai
D. B. žemeikiai A. E. Pilkauskai
A. B. Kolesh J. M. Petkūnai
M. Buchin H. Žilinskienė
J. A. Dodge E. Pačesienė
A. N. Balsiūnai D. E. Jusiai
J. D. Lukai M. V. Tamošiūnai

R. E. Januliai ,

.......■■■—■!
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" HARTFORD, CONN.

Liūdnas Prisiminimas

| Mike Butkevich
“ šeši mėnesiai praėjo kai mirė mano
fe mylimas vyras Mike Butkevičius.
K Liūdžiu jo.

B Louise Butkevich, žmona.

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., gegužės (May) 3, 1963

PHILADELPHIA 
and VICINITY

HELP WANTED MALE

FOREMAN
11 P. M. to 8 A. M. Inbound 

and outbound loading platform. Ex
perience Necessary. Apply in person 
to Mr. Palen. MCLEAN TRUCKING 
CO., 2520 E. Castor Ave.

(31-37)

TRIM KNITTER
Must be experienced. Also Trim 

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

(31-34)

FACTORY WORKERS
Married. Light Bench assembly 

work. Must have small hands. 
State age and qualifications. DA. 
9-9614.

(31-37)

AUTO TRIMMER
Immediate opening. Must be 1st 

class. Excellent working conditions. 
Top salary.

TR. 6-4600. After 5 call TR. 2-2559.
CHESTER, PA.

(30-36)

WAREHOUSE FOREMAN

Long haul carrier experience. Class
1 carrier. Permanent for right man.

Call GA. 5-3307
(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.

CH 8-0111. (33-35)

Housework. Light cooking, light 
laundry. Private residence at Gi
rard College. All modern conveni
ences. Apply by letter only. Stating 
age and experience to Business 
Manager. Girard College, Phila
delphia 21, Pa. (35-37)

Washingfonas. — Sena
torius S. Symingtonas kur
sto JAV į karą dėl Laoso.

(



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kr
Reikia žinoti

Šiuo metu Amerikoje be
silankąs Justinas Marcinke
vičius, be savo kelių knygų, 
be jo romano, išversto rusų 
kalbon, taip pat yra išvertęs 
iš estų kalbos lietuviškai 
epą “Kalevipoegą.” Rašy
tojas dar studijų o d a m a s 
universitete laisvalaikiu 
pramoko estų kalbą. Ke
liavo po Estiją maršrutu, 
kuriam vyko epo veiksmas., 
susipažino su epo rinkėjų F. 
Felmano ir F. Kreicvaldo 
literatūriniu palikimu. Jus
tinas Marcinkevičius taigi 
eina stambaus kultūrininko 
ž i n g s niais. “Kalevipoega” 
išeis 8,000 egzemplior i a i s . 
Tai stambios sudėties kny
ga. Kitas pavyzdys, kaip 
“rusifikuojamos” Paabltijo 
tautos, ar ne?

Neatsilieka
Neseniai milžiniškos A- 

merikos t e 1 e v i z ijoj buvo 
t ran sliuota vienakartiniai 
Offenbacho operetė “Peri- 
kola.” Mažytės Lietuvos te
atre repertuare, sako, turi
ma daugiau pastatymų ne
gu bet kurioj Amerikos ope
roj. Vilniaus teatre eina ir 
naujai paruošta “Perikola.” 
Ją surežisavo J. Gustaitis, 
diriguoja V. Viržonis. 
Lietuviška kultūrinė kron

Broliai Mekai išvyko į 
Cannes Festivalį

Biržiečiai broliai Mekai, 
vidutinės kartos lietuviai 
rašytojai per 10 metų spė
ję prasimušti į Niujorko va
dovaujančių intelektualų ei
les, šios savaitės pradžioj 
iškeliavo į Prancūzijos Can
nes Filmų festivalį. Ten 
įvyks Adolfo Meko parašy
to ir surežisuoto filmo “Hal- 
leluha the Hills” premjera. 
Užklaustas, Adolfas. Mekas 
pareiškė, kad mielai važiuo
tų su savo filmu aplankyti 
ir Lietuvos, jei ten kas nors 
susidomėtų jo kūryba. Niu
jorko lietuviai laukia žinių, 
kaip filmą įvertins Europos 
filmų kritikai.

Kiek grįžtų?
Išeivių visuomenėje nuo

lat būna keisčiausių svars
tymų — kai kurie įdomūs ir 
verti paminėti. Štai vienas 
statist i kas-ekonomistas pa
reiškė, kad, jei atsirastų 
4 * g a 1 i m y b ė grįžti,” tai iš 
pokarinės lietuviškos išeivi
jos Amerikoje ir Kanadoje 
grįžtų koks 20%. Vyresnio
sios kartos lietuvių kultūri
ninkų grįžtų apie 80%; čia 
baigusių intelektualų grįžtų 
apie 60%. Bet kiekviene- 
riais metais šie procentai 
mažėsią.

Tik kultūrinis ryšys su 
tėvyne šį mažėjimą tegali 
pristabdyti. Šias diskusijas 
paskatino žinios apie didė
jančią Pabaltijo tautų savi
valdą Tarybų Sąjungoje. 
Didžiulį įspūdį išeiviams 
padare"žinia, kad Karaliau
čiaus sritis ūkiškai prijung
ta prie Lietuvos. Tarybų 

Lietuvos vyriausybė pasie
kė, ko nepajėgė garbinami 
Lietuvos didieji kunigaikš
čiai.

Vaclovas Sidzikauskas 
rašo

Nežiūrint, kad net Dir
voj — dešiniųjų tautininkų 
laikrašty — išvedama gali
mybė, jog Jungtinės Ameri
kos Valstybės eventualiai 
pripažins Tarybinę valdžią 
Lietuvoj, Vacio vas Sidzi
kauskas, prieškarinės Lie
tuvos diplomatas, balandžio 
15 d. parašė laišką “New 
York Timesui.” Girdi, ba
landžio 14 dienraštyje buvę 
aprašyti “numatomi planai 
sudaryti Pabaltijo politinę 
ir ūkinę konfederaciją.” Si
dzikauskas pyksta, kad nie-1 
ko čia tokio — girdi, po pir
mojo karo šitokie planai bu
vę. (Jis nenurodo, priežas
čių, kodėl kapitalistinėj san
tvarkoj tie planai nebuvo 
įgyvendinti.) Buvęs Lietu
voj tarptautinės naftos ben
drovės “Shell” direktorius 
labai gerai “žino,” kad visi 
dabartiniai tarybiniai kon
federacijos planai tesą “no
ras sustiprinti tarybinę ko
lonijinę sistemą ir išnaudo
jimą.” Šis “laisvintojas” ne
seniai susilaukė 70 metų. 
Bet senatve ši logika vargiai 
pateisi narna, jog “seniai 
mėgsta pradėti karus, ku
riuose j a u n i e j i išsižudo.” 
Net 81 metų Katalikų Po
piežius Jonas 23, matyt, jau 
nebemato “Maskvos išnau
dojimo ir kolonializmo.” j

Iš laiškų
Buvę niujorkiečiai, vėliau 

gyvenę Valley Stream, da
bar persikėlę gyventi ; į 
Floridą Judžentai ir terr 
jau gerai įsikūrę. M. Jud- 
žentienė rašo “Laisvės” 
knygvedei Lilijai Kavaliau
skaitei:
Brangi Lillian!

Labai ilgai ėmė laiko kol 
šiaip taip susitvarkėme šil
tojoje Floridoje. Dabar jau 
galima ramiai įtraukti į 
plaučius f loridiškio o r o. 
Dabar lankom parengimus, 
LLD mitingus. Dar kyla 
naujos mintys—tverti cho
rą. Yra privažiavusių žmo
nių beveik iš visų Ameri
kos valstijų. Didžiuma yra 
buvę choristai. Mokytoją 
irgi, gal būti, nesunku bus 
gauti, nes jis yra ant vie
tos. Žmonės čionai yra la
bai darbštūs ir energingi. 
Atrodo, kad ir vitaminų jo
kių nereikia.

Vis'o labo jums ir Aido 
choro nariams.

Su pagarba
Maria Judžentiene

Washingtonas. — JAV 
ištraukė savo marininkų 
grupę iš Haiti respublikos.

Pekinas. — Kinija paliuo- 
savo 146 indusus karo imti
nius.

Su Gegužės Pirmąja
(Telegrama)

Draugams Mizarai, Bim-
bai, B u k n i u i, Mizarienei, 
Sasnai, Grybui, Ventai ir 
visiems kitiems laisvie- 
čiams: nuoširdžiai sveikinu 
su Pavasario švente!

H. Zimanas
Vilnius

Valstybinė Grožinės Lite
ratūros Leidykla sveikina 
savo bendradarbius ir skai
tytojus Gegužės I Švenčių 
proga.

J. čekys

Sveikina “Vilnies” 
suvažiavimą

Per LLD pirmąją kuopa 
pridavė savo sveikinimus:

LLD 1 kuopa . .. $25.0f 
Jonas, Jr................ 25.0C
Vai. ir Vera Bunkai 10.0C 
S. Sasna ............... 10.0C
I. K. Levanai............5.0C
A.W. Juškevičiai .. 5.(T 
A. Bičiulis .............. 5.(X
J. S........................... 5.0r
J. S. -Kuršėniškis .. 5.(X
N. P. Bukniai .......  5.0C
J. Stanelis ............ 5.00
S. Poškaitis .......... 3.00
Po $2: Mary Kreivėnas. 

Mary Krunglienė, K. De- 
vetsko, O. ir V. Čepuliai, A. 
Balčiūnas, J. Weiss (ir per 
jį prenumerata $10).

Po $1: Julia Anskienė, S. 
Rumšą, J. Waresonas, O. 
Cibulskienė, O. Dobinienė, 
P. Jankauskas, M. Stako- 
vas, J. Rušinskas, P. Ba- 
barskas, G. Diržuvaitis, M. 
Purvėnienė, F. Krunglys.

Viso $142.
Pinigai priduoti prie ben

dro Didžiojo New Yorko 
lietuviu sveikinimo. -•V

Vienas Jūsų

Šią savaitę pasiųsta “Vil
nies” suvažiavimui sveiki
nimų, įskaitant dvi prenu-j 
meratas —$166. Taigi,' viso ■ 
per New Yorko Moterų klu
bą pasiųsta $356. Kaip jau 
žinome, daugiausia pasi
darbavo Elena Brazauskie
nė surinkime, sveikinimų ir 
klubietės dėkingos jai.

Šį sykį aukų gauta seka
mai:

Brooklyno progresyviai 
lietuviai ............. $100.00

LDS 159 kp.. New York 
City, per A. Vildžių . 30.00

Prenumerata į Lietuvą 
Elenutės B razausk i e n ė s 
broliui, užsakyta per Ele- 
nutę ........................ 15.00

M. ir A. Liepai, Woodha
ven, N. Y. (šiame skaičiuje 
įeina už penktadienio “V.” 
prenumeratą) ......... 10.00

K. Milenkevičius ... 5.00 
Anna Quater ....... 2.00
Po $1: Ona Cibulskienė, 

Elena Siaurienė, Stefanija 
Vinikaitienė, V. Milinkevi- 
čius ........................... 4.00

Dėkojame visiems.
ETM Klubiete

PAKĖLĖ ANT PIRKINIŲ 
TAKSUS

Iki dabar New Yorko 
gyventojai mokėdavo mies
tui ant pirkinių po 3 cen
tus nuo kiekvieno dolerio 
“sales tax”. Dabar, nepai
sant gyventojų protesto, 
Miesto taryba nutarė pa
kelti iki 4 centų. Tarimas į 
galią įeina su birželio 1 die
na.

Victor Becker
Baritonas

Elena Brazauskienė
Sopranas

Augustinas Iešmantą
Baritonas

Nellie Ventienė
Sopranas

Tūkstančiai dalyvių Gegužes 
Pirmosios minėjime

Niujorko miesto darbo 
žmonės iškilmingai atžymė
jo tarptautinę darbo žmo
nių dieną — Gegužės Pir
mąją. Tūkstančiai jų susi
rinko į Union Sq. (aikštę).

Tiesa, šaltas oras dauge
liui neleido išstovėti keletą 
| mlandų; vieni atvyko, kiti 
I įkyrėsi, negalėdami šaltame 
pre ilgai būti. 
I •

i D e m onstracijoje kalbėjo 
dsa eilė kalbėtojų — darbo 
nijų atstovų, studentų, ne-

' rrų ir baltų. Įdomią kalbą ra 
masakė tik neseniai grįžęs žmonės, kurie niekad neap- 
; s Kubos Joseph North, žur- leidžia n e p a m i u ė j ę savo
lalistas. Vyriausias kalbė-j šventės. Ns.

Susitiksim su poetu 
J. Marcinkevičium

į Gegužės 12 d. Niujorko 
iesto lietuviai susitiks su 

iuo metu besila n k a n č i u 
AV svečiu—su poetu Jus- 
inu Marcinkevičium.
Susitikimas ruošiamas 

‘Laisvės” salėje, Ozone Par- 
Darke, 2:30 v. popiet. Ma
toma, kad, be kitko, sve- 
nas-poetas paskaitys mums 
‘r iš savo kūrybos.

Ns.

Tarp lietuvių
Woodhavenietis P. Gus

taitis buvo užėjęs į “Lais
vės” raštinę, atsinaujino 
orenumeratą ir paprašė pa
siųsti jo vardu $2 į Chica
na, pasveikinti “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimą. Jo 
’įrašymą išpildėme. r—LK. 
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Dviejų Akly Muzikalis Vaidinimas

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

Sekmadienį., Gegužes-May 5 d., 3-čią Vai. Popiet '

i toj as buvo Gus Hali, komu
nistų veikėjas.

Be kitko, jis užgyre ir po
piežiaus Jono XXIIT-iojo en
cikliką, neseniai paskelbtą 
taikos išlaikymo klausimu 
žemėje. Smerkė Rockefelle- 

demokratų politikierius, ku
rie kursto karo ugnį prieš 
Kubą.

žydų Filharmonijos choras 
sudainavo keletą revoliuci
nių dainų.

Demonstracijoje buvo ge- 
grtipė ir lietuvių, tai

Po miestą pasidairius
Du plėšikai bandė 

plėšti buvusio ] 
Jono Givinskio namą, 
vinskis stvėrė vieną ir nu
traukė jo švarką, ant kurio 
rado gazolino stoties vardą, 
švarko pagalba buvo suim
ti Gary McCorkackas ir Je
rome Cherico.

New Yorko viršininkai 
mano, kad mieste yra apie 
2,000 daktarų, kurie už pa
pirkimus gavę daktarų lei
dimus.

New Yorko žydai šiemet 
siekia sukelti $96,000,000 
pagalbos Izraeliui.

1962 metais New Yorke 
buvo 404,565 asmenys gau
nantys miesto pagalbą. Ly
ginant su 1961 metais, tai 
pašalpą gaunančių 16,2^0 
padaugėjo.

t ■ /•. 'V . 1 - --------------t

SERGA
Trečiadienį aplankiau mū

sų mieląjį draugą Povilą 
Rainj, kuris randasi Kings 

pas ligonį jau radau jo žmo
ną Adelę ir jo seną draugą 
Klemensą Briedį su juo be
sišnekant. Po tokios sunkios 
operacijos ant vidurių, ku
rią Povilas pergyveno, jis 
atrodo labai gerai. Operaci
ja bus pavykusi, bet, žino
ma, skausmai ligonio dar 

savaitę prisieis pabuvoti 
ligoninėje. Adelė labai lau
kia jo sugrįžtant į namus, 
nes, girdi, aš galėčiau prie 
jo nuolatos būti ir geriau 
prižiūrėti, negu ligoninėje. 
Žinote, sako, ligoninė tai ne 
namai...

Reikia tikėtis, kad Povilas 
greitai iš ligoninės bus pa
leistas ir sugrįžęs į namus

andė api- pas savo mylimą Adelę kaip j Ieškau savo motinos Onos La- 
nolicininko beregint sveikatą pilnai at-juraitės Stonkienės brolio Petro La-
1 n- p-niiq Mps Vi’qi Imikqimp in 'burcs vaikų Petro ir Barbutės- Ma’namą. Ci- &aus:v Ivies V1S1 įauKsime jO ;no d-d- Pelras Laburas Amerikoj0
ena ir nu- sugrįžtant prie visuomeni- buvo pasivadinęs Laburausku, tad ir

nes veiklos,, kuriai jis yra 
atidavęs tiek daug savo gra- ^tų tebūti gyvi? 
žiausių gyvenimo dienų. Jis 
juk ir iki liga pasiguldė į 
lovą buvo veiklus aidietis ir visų kitų giminių, užaugau vienas.
“Laisvės” direktorių tary- • 
bos narys. Gaila, kai tokį 
gerą žmogų ir veiklų drau
gą liga prirakina prie lovos 
ir laikinai padaro nebeveik- 
liu. Visą gyvenimą buvu
siam veikliu žmogui tai ir 
būna dvasiniai sunkiausia! 
pergyventi. A. B.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kuwaito valstybėlė prašo 
priimti ją į Jungtines Tau
tas.

v Pekinas. — Samalijos 
premjeras atvyks į Kiniją. ‘ no.

įvyks

PRANEŠIMAI
/

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas

Gegužės May 10 dieną, 7:30 vai. va
kare, Vengrų klubo svetainėje, 1144 
N. 41 h St. Išgirsime filmų rodymo 
komisijos raportą ir apkalbėsime už- 
kvietimą j Ramanauskų ūkyje ruo
šiamą gegužinę. Baltimoriečių ruo
šiamas piknikas "Laisvės” naudai 
irgi netoli. Turėsime ir daugiau 
naudingų organizacijai reikalų ap
tarti. Valdyba (34-35)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas įvyks 

gegužės 14 d., 7:30 vakaro, "Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke. Prašomi visi ateiti.

Valdyba (35-36)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, gegužės 7 d., 7:30. 
vai. vakare, "Laisvės” salėje, 102-02,/* 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visn 
nariai kviečiami dalyvauti susirinki 
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (35-36)

Žemiau paduotą paieškojimą gavo 
niujorkietis Leo Gavrilovičius iš 
Skuodo miesto:

Ieškau savo motinos Onos La-

jo vaikai turbūt taip turi vadintis. 
Dėdė yra miręs, bet jo vaikai tu- 

• juos atrasčiau, 
jie būtų vieninteliai likę gyvi mano 
giminės. Aš mamytės netekau 2 
metų būdmas, nepagailėjo mirtis ir

USSR—LTSR 
Skuodo miestas 
Vilniaus g. 53 
V. Stonkui

Tel Avivas.—Izraelis pra
šo iš JAV daugiau milita- 
rinės pagalbos.

Sidnėjus.— Australija šie
met nuties 200 mylių ilgio 
naftos vamzdžius.

UŽUOJAUTA

MIRUS

New Yorkas. — Republic 
Steel Corp, per tris pir
muosius 1963 metų mėne
sius padarė $9,114,000 pel-

Olgai Bečytei
Reiškiame širdingą užuojautą jos tėvui 

Povilui Bečiui ir šeimai skaudaus 
liūdesio valandose.

Anna inWm. Baltrušaičiai 
Brooklyn, N. Y.

į... _„ ?—.............. .......—2..., ...T
6 pusi.—LaisvS (Liberty) -Penkt., gegužes (May) 3, 1963

Maskva. — TSRS suteikė 
Lenininę premiją Modibo 
Keitai, Mali respublikos 
prezidentui, ir Manouliui 
Gleizo, graikų komunistų 
vadui.

Sinclair Oil Corp, per 
1963 m. tris pirmuosius mė
nesius turėjo $20,412,900 
pelno.

Vaidinime dalyvauja: *

Diana ir Joyce Nevinskaitės, Conrad ir Paul Ventai, J. Juška, E. Brazauskienė, N. Ventienė, K. Rušinskienė, 
A. Iešmantą, T. Kaškiaučius, O. Čepulienė, A. Velička, svečias dainininkas Victor Becker ir kiti. Taipgi: Aido 
moterų kvartetas, Aido moterų ir vyrų chorai ir visas Aido choras, vadovaujamas Mildred Stensler. Akompanis- 
tė—Ann Salyk.

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

AIDO CHORAS

Has
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