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‘ KRISLAI
Žmogus, paskendęs mele 
Susitiksime
Kazys Kiela

Tarybų Sąjunga gaminasi 
didelį prekybos laivyną

Sunaikino 200,000 
mokslinių knygų

L. Prūseikai paminklas 
Jevtušenko suklupimas

— Rašo R. Mizara —
Čikagos menševikų laikraš

čio redaktorius suranda, kad to pasieks, tai jis 10 milijo- 
Gegužės Pirmoji Jungtinėse* 
Valstijose “neprigijo” dėl to, 
kad Rusijoje įvyko revoliucija, 
kurioje “paėmė viršų Lenino ir 
Trockio vadovaujama (ir Vo
kietijoje kaizerio generalinio 
štabo finansuojama). . . bolše
vikų frakcija...” Jeigu Ame
rikos darbo unijų biurokrati-

• ja šiandien boikotuoja Gegu
žės Pirmąją, tai, anot Grigai
čio, komunistai esą kalti!

Gete kadaise rašė:
Palaimintas šioj žemėj tasai 
Kas tikis nepaskęsti jūroj

melo . . .
Menševikų laikraščio redak

torius, kaip matome, tokiuc 
laimingu nebuvo ir nėra; ir jis 
Mis dar gilyn ir gilyn skęsta!..

Stokholmas. — 1980 me
tais Tarybų Sąjunga siekia 
turėti 30,000,000 tonų įtal
pos prekybos laivyną. Jeigu

nų tonų pralenks dabartinį 
Jungtinių Valstijų preky
bos laivyną.

Ne vien kad Tarybų Sąjun
goje laivų statyklos dirba 
pilnais garais, bet TSRS 
užsako labai daug laivų sta
tyti socialistinėse ir kapi
talistinėse šalyse.

1962 m. rugsėjo mėnesį 
TSRS užsakė Japonijoje
apie 40 laivų už $96,000,-1 je ir Danijoje

000, o dabar japonų laivų 
statymo fabrikantai vėl- 
siekia gauti didelį užsaky-; vieškelio prie Mid-Hudsono ’ slinių ir kitokių knygų. Sa- 

| tilto paėmė daug gyvenimo koma, kad išmesdami su- 
> seną naikino net Thomas.--Mc-

I buvusios Columbus mokyk- Keano, pasirašiusio JAV 
| Nepriklausomybės cleklara- 

į Tame pastate nuo 1928 ciją, rankraščius, ir John 
metų John R.i Lindmarkas Jay, pirmojo JAV Aukš
lį* jo žmona turėjo didelę čiausio Teismo pirmininko 

iš ku-! rankraščius.

Poughkeepsie, N. Y. —' traktoriaus darbininkai iš- 
Nutiesimui privažiav i m o ’ metė 50,000 istorinių, mok- - - - — - I _ . _ - _ _

šiomis dienomis sukaks 60 
metų amžiaus įžymiajam dar
bininkų judėjimo veikėjui-ko- 
votojui Louis Weinstockui, 
laikraščio “The Worker” ad
ministratoriui.

Tai vyras, visą savo subren
dusį gyvenimą atidavęs kovai 
už dirbančiųjų reikalus, už 
taiką, už šviesesnį rytojų. Už 
tai trejus metus Weinstock at
sėdėjo kalėjime.

Šia proga Niujorko unijis- 
tai ruošia Weinstockui pagerb
ti pietus. Tai bus gegužės 12 
d. Palm Gardens salėje, Man- 
hattane.

O Niujorko lietuviai gegu
žės 12 d. ruošiasi susitikti su 
poetu Justinu Marcinkevičium 
ir docentu Sigitu Kregžde, ku
rie šiuo metu keliauja po mū
sų šalį.

GRAIKIJOS KARALIENĖ 
BĖGO NUO ANGLŲ

Londonas. — Kada gat
vėje pasirodė Graikijos ka
ralienė Frederika su dukra 
Irene, tai londoniečiai de
monstravo reikalą u d a m i 
paliuosuoti politinius kali
nius. Jos skubiai pabėgo į 
amerikietės artistės Marti 
Stevens namą. Sekamą die
ną jau policijos didelėje ap
saugoje jos vyko į orlaukį 
iš kur išskrido į Graikiją.

Madridas. — Čionai mi
rė generolas Gregorio Ma- 
noilėscue, karo metu buvęs 
Rumunijoje hitlerini n k ų 
gvardijos vadas.

Balandžio 28 d. Vilniuje mi
rė įžymus rašytojas Kazys 
Kiela, J. Baltušio romano 
“Parduotų vasarų” į rusų kal
bą vertėjas. Apie velionį 
smulkesnių žinių duosime ki
tame “Laisvės” numery.

Gegužės mėn. 26 d. Čikago
je įvyks didžiulė šventė: bus 

atidengtas Leonui Prūseikai 
paminklas.

Iškilmėse, be abejonės, da- 
, lyvaus daug žmonių ne tik iš 

Čikagos, o ir iš kitų miestų.
Paminklas, kiek teko susi

pažinti su jo projektu, bus la
bai įspūdingas, vertas žmo
gaus, kurio atminčiai pastaty
tas.

JAV buržuazinė spauda la
bai liaupsina ir garbina jauną 
Tarybų Sąjungos poetą Jevge- 

/ nijų Jevtušenko. šis jaunas 
.vyras turi talentą rašyti. De
ja, jo nelaimei, jis mėgsta ir 
niekus paplepėti. Skaudu!

Jevtušenko buvo Prancūzi
joje, buvo ir Vakarų Vokieti
joje. Prancūzijoje būdamas, 
Jevtušenko atidavė savo “au- 
tobiogrąfiją” buržuaz i n i a m 
žurnalui “Ekspres.”

Jevtušenko sakosi esąs ko
munistas. Prancūzijoje yra 
tvirta komunistinė spauda. 
Klausimas: kodėl jis neatida
vė savo “autobiografijos” jai? 
Jaunas vyrukas, matyt, bijojo, 
kad komunistai jo raštą taisys, 

|Įtai pavedė “Ekspresui.” Pasta
rasis išspausdino visa, ką auto- 
*Hus parašė. O jis parašė tiek 

daug nerimtų dalykų, kad 
šiandien, grįžęs į Tarybų Są- 
jųnrą, pats dėl jų rausta.

Tai žemina ne tik patį Jev
tušenko, o ir kitus tarybinius

mą. i
Švedijoje Goetaverken ir namų, o jų tarpe, ir 

u v hnxTiwmn f n Iii YD hiin -v
Lindholmen laivu statyk- .
los stato Tarybų Sąjungai fl°Mjastata-
29 laivus, jų tarpe 10 šaldy
tuvu.

Suomijoje Tarybų Sąjun- knygų pardavyklą, -u 
gai stato 30 laivų, bendrai rios knygas pirkdavo bib- 
400,000 tonų įtalpos. Tary-' Hotekos ir kitokios mokslo 
bų Sąjunga yra dar užsa- įstaigos.

i Lindmarkai nesutiko su' vien knygų išvežimas kai- 
v ’ J , jiems pasiūlytu užmokės-; nuotų apie $20,000. Jie tam

;čiu. Tada buvo išgautas lei- lėšų neturėjo, kreipėsi* prie 
• dimas juos išmesti su kny-1 vyriausybės, bet pagalbos 
gomis. Pirmą t dieną kon- negavo.

Knygyno savininkai sa- 
. ko, kad jie negalėjo į 
vietą persikraustyti,

i kitą 
nes

Negrų komitetas kovai

i Alabamoje masiškai negrai 
kovoja prieš segregaciją

Birmingham, Ala. —Dar bus padarytas galas segre- 
niekados čionai negrų ra- gacijai. Senesnio amžiaus 
sė nebuvo taip išsijudinus į negrų masės buvo susirin- 
kovą prieš segregaciją, j kusios gatvėse ir jaunimui 
kaip dabar. Ketvirtadienį, ■ pritardamos aplodismavo. 
gegužės 2 d., tūkstančiai
negrų demonstravo prie Ci- prieš segregaciją pareiškė, 
tyHall protestuodami prieš kad sekamą dieną bus dar 
areštus. Alabamos valstijos 
policija puolė ir masiniai ’ 
areštavo negrus. Buvo sua- • Birmingham, Ala. — Ge- 
reštuota virš 750 negrų, įgūžės 3 d. negrai vėl de- 
daugumoje jaunimo. j mcnstravo už lygių teisių

Negrai jaunuoliai areštui i laisvę. Policija piudė juos 
nesipriešino. Jie varomi į į šunimis, o gaisragesiai 
policijcs vežimus ir autobu-1 šmirkštė iš vamzdžių van- 
sus dainavo, juokavo ii’ f deniu. Apie 300 negrų areš- 
šaukė, kad tol kovos, kol I tavo.

didesnės demonstracijos.

Indija reikalauja 
daugiau ginklų

Londonas. — Indijos val
džia reikalauja iš Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos ginklų 
ir amunicijos už $2,000,- 
000,000. Indijos generolai ir 
politiniai vadai sako, būk 
Kiniją vėl puls indusus 
Kašmyro srityje. ‘ H .

Anglijos ir JaV politiniai 
vadai veikia į Indiją, norė
dami, kad ji ir Pakistanas 
susitartų Kašmyro .reika
lais. Jie siekia, kad Indija 
nuo Pakistano sienos galė
tų mesti savo jėgas prieš 
Kiniją.

IŠ VISO PASAULIO
Pekinas. — Kinijos vy

riausybė pasiuntė apie 2,- 
000,000 jaunuolių 
tungo provinciją 
prieš sausrą.

į Kvan- 
kovai

Tel Avivas. — Salamonas 
Shazaras, 74 metų amžiaus, 
eina Izraelio prezidento 
pareigas po Ben-Zvio mir
ties. Manoma, kad parla
mentas jį užtvirtins.

Vientiane. —Laoso prem
jeras Phouma tariasi su 
kairiųjų ir dešiniųjų va
dais.

rašytojus ir poetus. Jaunas 
poetas dabar tai pats mato.

nemaža 
tautų 
čikago-

Amerikoje yra buvę 
rusų ir kitų tarybinių 
rašyojų. Atsmenu, 
je prieš apie 40 metų, susi
pažinau su poetu Majakovs- 
kiu, vizitavusiu vietą, kur aš 
dirbau. Jis grįžo garbingai, 
n e p a r veždamas savo bičiu
liams sarmatos, kokią parvežė 
Jevtušenko.

Buvo Amerikoje Erenbur- 
gas, buvo Simonovas, buvo 
Mieželaitis, buvo Alf. Bieliaus
kas, M. Sluckis ir R. Gamzato
vas — ’visi žymūs rašytojai. 
Jie nepardavė savo “autobio
grafijų” jokiam komerciniam 
žurnalui.

Šiuo metu lankosi lietuvių 
poetas Justina# Marcinkevi
čius. žinau, sugrįš ir jis į Ta
rybų Lietuvą su sveika sąži
ne.

Gaila poeto Jevtušenko. Bet 
jis dar jaunas, turi progos 
pasitaisyti. Aš jam to nuo
širdžiai ir linkiu.

Sidnėjus, Australija. — 
Čia įvyko masinės demon
stracijos už taiką. Demon
strantai nešė plakatus su 
užrašais: “Šalin atominiai 
ginklai... Visi gyvenkime 
taikoje!”

Kairas. — Egiptas 
Saudi Arabija ištrauks 
vo militarines jėgas iš 
meno respublikos.

ir 
sa- 
Ja-

Londonas. —Anglija gra
sina neleisti JAV lėktu
vams naudotis jos orlau- 

Įkiais, jeigu JAV lėktuvų 
i kompanijos nepakels kelio
nės kainas.

Karakas. — 1962 metais 
Venezuela buvo trečia pa
saulyje naftos gavime. Per 
dieną ji gaudavo po 3,200,- 
000 bačkų. Pirmoje vietoje 
buvo JAV, o antroje TSRS.

Washingtonas. — Jeigu 
Kuba siųs ginklų į Haiti 
respubliką, tai JAV vy
riausybė imsis atitinkamų 
žingsnių prieš tai.

Maskva. — Atominis led
laužis “Leninas” ruošiasi 
1963 metų veiklai šiaurės 
vandens susisiekimui. 1962 
metais jis pravedė 90 laivų 
aplinkui Sibirą.

Londonas. — Vėl pasi
rodė lapeliai “Spies of Pea
ce”, kuriuose skelbia Angli
jos ir kitų Vakarų valsty
bių karo planus.

Pabėgėlių provokacijos, 
JAV ir Kubos reikalai

Havana. — Balandžio 25 
dienų dviejų motorų lėktu
vas* atskrido iš Jungtinių 
Valstijų pusės, numetė 100 
svarų bombą ir kelias pa
degančias .mažas bombas 
netoli Nico Lbpezo'' naftos 
išvalymo fabriko. Bombos 
nesprogo. Lėktuvas vėl nu
skrido į JAV pusę.

Sekančią dieną iš Wash- 
ingtono per (radiją ir televi
ziją koks tai Aleksander 
Rorke gyrėsi, kad jis daly
vavo Kubos bombardavime.

Faktas yra, kad Kubos

tinėje viešai prisipažino, 
tai Kubos vyriausybė už 
tai atsakomingomis laiko 
Jungtines Valstijas ir. tuo 
reikalu kreipiasi į Jungti
nes Tautas.

Washing tbnas. — Nors 
Jungtinės: Valstijos daro 
spaudimą į Lotynų Ameri
kos valstybes, kad jos nu- 
nutraųktų diplomat! n i u s 
ryšius ir prekybą su Kuba, 
bet Brazilija, Meksika, Bo
livija ir Urugvajus—palai
ko diplomatinius ryšius su 
Kuba ir veda prekybą. Tas 

I jų elgesys akstiną ir kitų
pabėgėliai užpuolimą atliko > Lotynų Amerikos šalių biz- 
iš JAV teritorijos^ jos sos- nierius prekiauti su Kuba.

Vokiečiai ruošia 
atominį laivyną

Bona. — šį mėnesį Vaka
rų Vokietija vėl nuleis į 
vandenį keturis naikintu
vus, po 2,800 tonų kiekvie
nas. Tuo pat kartu vakarų 
vokiečiai pradės stat y t i 
apie dešimt naujų naikintu
vų po 3,500 tonų įtalpos.

Nauji naikintuvai bus 
aprūpinti įrengimais šau
dyti atominėmis raketomis. 
Sakoma, kad jų raketos 
sieks toliau, kaip “Polaris”, 
kurios siekia už 2,500 my
lių.

NATO viršininkai su di
dele paskuba stato Vakarų 
Vokietijai karo laivyną, ku
rio paskirtis veikti Baltijos 
jūroje.

NEVYKO SUSKALDYTI 
TYMSTERIŲ UNIJĄ
Philadelphia, Pa. —AFL- 

CIO viršininkai, su pritari
mu Labor Relations boar- 
do, bandė suskaldyti Inter
national Brotherhood of 
Teamsters unijos keturis 
didelius lokalus.

, Skaldyto j ai, pasivadinę 
“Voice of the teamsters” 
varė plačią agitaciją už iš-' 
stojimą iš tymsterių unijos. 
Bet balsavimuose jie gavo 
tik vieną trečdalį narių bal
su-

Kinijos respublikos 
1962 m. pasiekimai
Pekinas. — 1962 metais 

Kinijoje buvo 11 procentų 
daugiau gauta naftos, kaip 
nustatyta plano ir 1,400,000 
tonų anglies.

Guičžao provincijoje 1961 
metais buvo pradėta statyti 
galinga elektros gaminimo 
jėgainė. Ji jau baigta. Gre
ta elektros jėgos gamini
mo iš milžiniškos užtvan
kos bus apdrėkinta 10,000 
hektarų žemės. Drėkinimui 
prakasta apie 260 mylių il
gio kanalų ir kanalų arte
rijų.

Pereitais metais avių 
skaičius padidėjo 3,300,000

KINIJA NUGALI 
SUNKUMUS

Washingtonas. — Walt 
W. Rostovas, JAV Valsty
bės departamento . planin
gumo komiteto pirminin
kas, sako, kad Kinijos res
publika nugalėjo industri
joje ir žemdirbystėje sun
kumus. Dalykai laipsniškai 
eina geryn.

Kairas. — Arabų valsty
bės pareiškė, kad Izraelis 

arabaišūkaudamas, būk 
ruošiasi jį pulti, tai tik 
bando pateisinti savo agre
sijas.

Jau sujudo kurdų 
tautos žmonės

Ankara. — Pirm čionai 
atsilankė JAV Valstybės 
sekretorius D. Ruskas, tai 
Turkijos valdžia svarstė 
kurdų tautos reikalus. Mat, 
vėlesniais laikais kurdai 
plačiai veikia reikalaudami 
nepriklausomybės.

Kurdistanas užima apie 
60,000 kvadratinių mylių 
plotą. Jis beveik lygiai pa
dalintas tarp Turkijos, Ira
ko ir Irano (Persijos). Ten 
gyvena apie penki ar šeši 
milijonai kurdų.

AMERIKIEČIAI ĮLIPO 
Į EVERETO KALNĄ
Washingtonas. — Aštuo

niolika amerikiečių įlipo į 
aukščiausio pasaulyje Eve- 
reto kalno viršūnę, kuri yra 
29,028 pėdų virš jūros ly
gio. Vyriausias amžiumi 
yra rašytojas James R. Ull- 
manas, iš Bostono, 54 metų 
amžiaus, jauniau s i a s M. 
W. Prather, 24 metų am
žiaus. • .

Evereto kalnas randasi 
Himalajaus kalnyne, tarp 
Kinijos ir Nepalio.

Alžyras. —Atvyko į sve
čius Nasseris.

Weliasisios žiniosb1

Birmingham, Ala.—Neg
rų rasės vadai pareiškė, kad 
jie demonstruos tol, kol ne
bus panaikinta segregacija.

Maskva. — čionai diplo
matai plačiai kalba, kad 
TSRS veikėjas Frolas Koz
lovas serga.

Douala, Kamerūnas.—13,- 
000 pėdų kalne susidaužė 
“DC-6” lėktuvas ir žuvo 54 
žmonės.

Washingtonas. — JAV 
Kongresas pakels federali- 
nių skolų lubas iki 309 bili- 

j jonų dolerių.

Paryžius. — Prancūzija 
įrengs atominių bombų 
bandymus Tahtį salų srity
je, Ramiąjame vandenyne.

St. Petersburg, Fla. — 
Sulaukęs 66 metų amžiaus 
mirė inžinierius W. C. Gil- 
man’as.

Tokio. — Japonai reika
lauja, kad JAV pasitrauk
tų iš Okinawos salos ir ją 
grąžintų Japonijai. 

I ___________ _
!

Maskva. — Chruščiovas 
sako, kad jis pasitrauks iš 
kai kurių pareigų.

Tokio. — JAV prekybos 
lajvį “Choctaw” įvyko gais
ras.

Washingtonas. — Sulau
kęs 69 metų amžiaus mirė 
rašytojas Ray Tucker.

'Washingtonas... — JAV 
kreipėsi į Nasserį, kad jis 
sulaikytų užsipuolimus 
prieš Jordanijos kar.alių 
Husseiną.

Londonas. — 1962 metais 
Anglijoje lankėsi 560,000 

amerikiečių, o iš TSRS tik 
3,230 žmonių.

Briuselis;1 —- Prasidėjo 
smuikininkų kontestas. Da
lyvauja 34 jauni smuikinin
kai iš 17-kos šalių. 

■' >....... .
Bona. — Vakarų Vokie* 

tijos militaristai bandė ra
ketas. Jos šovė 65 mylias 
aukščio.

New Delhi. — JAV Vals
tybės sekretorius D e ą h 
Ruskas plačiai kalbėjosi su 
Nehru.

Bona. —Vakarų Vokieti
joje jau streikuoja 400,000 » 
metalo darbininkų.

Washingtonas. — JAV 
pardavė Japonijai 391,000 
svarų džiovinto pieno.

Kairas. — Nilo upėje ap
sivertė laivas ir nuskendo 
185 musulmanai.

Bridgewater, Conn.—Su
laukęs 77 metų amžiaus mi
rė rašytojas Van Wyck 
Brooks.

Maskva. — Čionai žydai 
minėjo Izraelio prezidento 
Ben-Zrio mirtį.
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Fidelis Kastro
Tarybų Sąjungoje

TYLIAI, BE OFICIALAUS paskelbimo, Kubos 
premjeras Fidelis Kastro š. m. balandžio 27 d. atsistojo 
ant tarybinės žemės Murmansko mieste. Jis su grupe 
draugų į Tarybų Sąjungą nulėkė tarybiniu lėktuvu— 
“TU-114”.

Dar būdamas lėktuve, Fidelis Kastro parašė tokią 
telegramą:

“Ką tik praskridome Tarybų Sąjungos sieną. Šis 
momentas mus visus labai sujaudino. Mes su visa jėga 
jaučiame didžią mūsų dviejų šalių tautų draugystę ir 
neišardomą brolybę. Lėktuvo, kuriuo mes skrendame į 
Tarybų Sąjungą, kelias buvo ilgas. Sakoma, kad tai il
giausia šiuo metu trasa, kuria skrendama nenusilei- 
džiant. Bet “TU-114” puikiai įveikė šį nuotolį. Tarybi
niai inžinieriai, darbininkai gali didžiuotis jo nepra
lenktomis savybėmis. Laivo įgula savo nepaprastai nuo
širdžiu rūpestingumu mums jau leido pajusti visą tary
binės liaudies meilę mūsų šaliai.

Šiomis nepamirštamomis mums minutėmis siunčia
me Jums ir visai tarybinei liaudžiai savo karštą broliš
ka sveikinimą.” 

ir

— 0 —
KASTRO ŽADĖJO vykti į Tarybų Sąjungą, bet 

niekad nepasakė, kada jis tai darys; jis žadėjo dar šie
met aplankyti ir Alžyrą. Kelionę į Tarybų Sąjungą pa- 
padarė greičiau nei daugelis galvojo; matyt, taikė savo 
ten vizitą suderinti su Gegužės Pirmosios šventėmis.

Entuziastiškai Kastro buvo sutiktas Murmanske, 
dar entuziastiškiau—Maskvoje. Jis žada pabuvoti Tary
bų Sąjungoje keletą savaičių. Galima drąsiai sakyti, jog 
kur tik Kastro pasirodys, ten jis bus karštai, entuzias
tiškai masių pasveikintas, mielai priimtas ir pagerbtas.

Nėra šiandien kito tokio individualo, taip išgarsin
to, na, ir užsitarnavusio, kaip Fidelis Ęąsrtro. Jį šiandien, 
gerbia, šlovina visa dirbančioji sąmoninga liaudis, laisvos 
ir pavergtos tautos; jį niekina, jį puola imperialistai ir 
kapitalistai tik dėl to, kad jis stovi revoliucinės Kubos 
liaudies priešakyje, kad jis privedė ją prie pergalės 
prieš imperialistus ir savuosius kapitalistus.

Per daugiau kaip trejetą metų kapitalistinė spau
da, ypatingai Jungtinėse Valstijose, diena iš dienos skel
bė ir tebeskelbia apie Kastrą melus. Daro visokias pro
vokacijas; užgiria kiekvieno niekšo bet kokį prieš Kubą 
arba prieš patį Kastro sąmokslą bei pasikėsinimą.

Ir dėl to, kad išnaudotojų klasė taip Kastrą niekina, 
darbo žmonės visose šalyse juo labiau jį gerbia.

— 0 —
NETENKA NEI SAKYTI, jog revoliucinė Kuba li

gi šiol nebūtų išsilaikiusi, jei ne Tarybų Sąjunga. Pasta
roji teikia visokeriopą materialę ir moralę pagalbą. Ta
rybų Sąjunga pasižadėjo ginti Kubą, jei jon imperialis-; 
tai bandytų įsiveržti, prieš ją kariauti. Tarybų Sąjunga 
žada ir toliau duoti Kubai pagalbą, ir be abejonės duos.

Kubos liaudis tai žino, Kastro tai žino, ir dėl to 
yra dėkingi Tarybų Sąjungai.

Reikia manyti, kad šis Kastro į TSRS vizitas dar 
labiau sucementuos ryšius tarp revoliucinės Kubos ir 
Tarybų Sąjungos.

Kas ką rašo ir sako
KVAILA “POLITIKA”

L. Jonikas “Vilny” rašo:
“Laisvinimo” mizerijas ap

niko bėdos iš visų pusių. Bene 
didžiausia bėda, kad dolerinės 
nebebyra į jų kiauras kišenes 
kaip prieš dvidešimt metų. Ta
da jie pažadėjo t “išlaisvinti’’ 
Lietuvą irs lengvatikiai pylė do-< 
lerius. . ■

Po dvidešimties metų Lietu
va tebėra kur buvusi. Lietuvių 
tauta tiek kreipia a t y d o s j 
“laisvinimo veiksnius,” kiek 
Mėnulis į žiuškio viauksėjimą.

Ką daryti ? “Sandaros” Vai- 
dyla (vienas buvusios troikos) 
sako, reikia sutvarkyti lenkus 
(panašius j mūsiškius “veiks
nius”). Girdi, anądien Čika
goje jie atlaikė mitingą, kur 
pan Abramowicz pasakė, jog 
tučtuojau atsiims Vilnių. Ne
pasakyta nuo katro atsiims— 
nuo Vaidylos, ar nuo Grigai
čio.

Per 20 metų po Grigaičio 
sparnu Vaidyla bene bando 
pasirodyti mandresniu ir už 
savo mokytojus. Mat, išeina 
taip:

Lenkai nori “atsiimti” Vil
nių, o Vaidyla neduos! Tik be 
pinigų su tais proszepanais ne
bus galima susidoroti. Taigi, 
jei nenorite, kad Vaidyla ati
duotų. Vilnių Čikagos lenkams, 
duokit pinigų. O jis numestų 
dolerį kitą (kelionės į Cicero 
išlaidoms) ir daktarėliui.

Kvailiau, tur būt, nebūtų su
galvojęs nei profesionalis 
jacas.

pa-

JULIANO GRIMAU 
LAIŠKAS ŽMONAI

Tuojau prieš jo nuteisimą 
ir nužudymą, Ispanijos Ko
munistų partijos veikėjas, 
Juliano Grimau Garcia, pa- ; 
rašė savo žmonai Angelei,' 
gyvenančiai Paryžiuje, tokį 
laišką : ' - ■

’ Brangioji Angela! <t^ki va
kar dienos aš gavau tris laiš
kus, paskutinis Tašytai bail; 7 
d. Mergaičių • 'laiškai' 1 labAL 
mieli ir1 šutei & ė. m$n; d$ųg 
džiaugsmo, Labaį džiaygiuoąi, 
kad jos taip gerai atostogau
ja ir pripranta gyventi kolek-, 
tyve. Pasakyk joms, kad aš1 
labai jomis patenkintas, jas 
karštai apkabinu ir greitai 
joms parašysiu.

Kai del manęs, tai turiu Tau 
pasakyti, kad jaučiuosi geriau. 
Vaikščioju po kalėjimo kiemą. 
Ten aš galiu pakvėpuoti 
nu oru ir daugiau judėti, 
man labai trūko. Manau, 
tai man labai padės.

Kai nuospr e n d i s bus pa
skelbtas, aš pranešiu Tau re
zultatą. Prašau Tave, būk ra
mi ir nesijaudink. Aš laukiu 
nuosprendžio ramiai, kitaip ir 
negali būti. Fiziškai jaučiuosi 
geriau ir galėsiu gintis taip, 
kaip reikia. Mergaitėms nie
ko apie tai nesakyk. Jos dar 
spės sužinoti. Tegul kol kas 
žaidžia ir būna laimingos.

Šiandien aš pasimatysiu su 
broliu ir apkabinsiu jį už jus, 
kaip jūs mane prašėte. Jis 
labai džiaugsis.

Apkabinu visus artimuosius 
ir dėkoju jiems už pagalbą.

Stipriai, stipriai bučiuoju 
vaikus ir Tave. Aš jus labai 
myliu.

gry- 
To 

kad

Italijoje
ITALIJOS 

stebino pasaulį 
galvojo, kad šiuose rinkimuose Italijos Komunistų par
tija gaus mažiau balsų negu gavo 1958 rinkimuose.

Bet ši partija, kaip skaitytojas jau matė praėju
siame “Laisvės” numery, gavo daug daugiau balsų, ir 

L. _ šiandien tebėra antra partija'savo galybe. Pirmojoje 
vietoje dar vis tebestovi Krikščionių demokratų partija.

Jei kairieji socialistai šiandien susivienytų su ko
munistais, tai jie galėtų sudaryti Italijos valdžią, šiuos, 
žodžius rašant, dar nežinia, kaip ten bus; vyksta pasi
tarimai, vyksta tarp komunistų ir kairiųjų socialistų 
konferencijos dėl būsimos valdžios.

Šių rinkimų rezultatai—smūgis NATUI, smūgis 
ypatingai Europos Ekonominei Bendruomenei. Ligi šiol 
buvo sakyta, būk EEB, pataisiusi šiek tiek ekonominę 
situaciją Vakarų Europoje, užkirs kelią komunizmui. 
Ne! Ji neužkirto to kelio. Revoliucinė darbininkų parti
ja tebevyrauja.

Kai kurie Amerikos “stebėtojai”—pav. “The New 
York Times”—dėl šių rinkimų pasekmių kaltina jauną
ją kartą. Girdi, nauji balsuotojai gal nežinoję, už ką 
balsuoti , todėl balsavo už komunistų kandidatų sąrašą. 
Jei taip būvo, tai garbė tiems jaunuoliams. Bet jie žino
ję, už ką balsuoti. Balsuodami už komunistų partijos 
kandidatų sąrašus, jie balsavo prieš NATĄ, už taiką.

Kiti kaltina popiežių Joną XXIII. Girdi, jis savo en
ciklika padėjęs komunistams laimėti.

Italijos komunistų partija—liaudies partija, plati 
partija, turi giliai suleidusi šaknis į liaudį, į darbo žmo
nes. Ji, iš tikrųjų, teikia viltį Italijos darbo žmonėms, 
kad jie laimės, kad jie panaikins vargą ir skurdą, kad 
jie bus savo šalie* viešpačiais
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PARLAMENTO deputatų rinkimai na
šavo rezultatais. Daugelis “ekspertų”

J ulianas

Japonai labiau-

Japonai gamina 
dirbtinius perlus

Tokio 
šiai išsilavinę gaminti dirb
tinius perlus. ’ Jie jūrų pa
kraščiuose turi plačiausias 
“perlų farmas”. Ta dalis 
jūrų yra atitverta vielomis. 
“Fartfioje” yra šimtai tūks
tančių, austrių (“aystėrių”). 
Juos iškelia į viršų, prada
ro lukštą, įdeda žvifio gd- 
baliuką ir vėl nuleidžia į jū
rą. 'j

Austrė jausdama, kad 
žvirio gabaliukas ją drasko; 
tai leidžia syVus ir aplinkui 
jį stisidaro dirbtinas perlas. 
Bet iš 100 dirbtinų “perlų” 
tik apie 5 būna geri.1 .

NUŠVITĘS LIETUVOS 
ŽMONIŲ GYVENIMAS

(Laiškas iš VilnįaMą “Laisvei”)(

Šių dienų Lietuvos spauda' 
primena savotiškai reikš
mingą datą. Būtent, prieš 
30 metų— 1933 m. balan
džio 24 d. — Kauno gyven
tojai paskelbė nepaprastą 
boikotą: visi vieningai boi
kotavo elektrą . Visur užge
so šviesa, sustojo mašinos, 
niekas nebejungė į tinklą 
radijo aparatų, žodžiu, nie
kur nevartojo elektros sro
vės. Kaunas grįžo prie ži
balinių lempų, prie žvakių.

Tai buvo ypatinga prie
monė, kurios kauniečiai 
griebėsi ne iš gero gyveni
mo. Tai buvo protestas 
prieš labai aukštus elektros 
tarifus, kurie slėgė kaunie
čius, jau ir taip skaudžiai 
kentėjusius nuo aukštų bu
tų kainų. Mįesto valdyba 
buvo atidavusi Kauno aprū
pinimą elektra akcinei ben
drovei, kuri priklausė belgų 
kapitalistams. Iš tos elekt
ros koncesijos užsienio ka
pitalistai turėjo didelį pel
ną, tikras aukso kasyklas. 
Nustatę labai aukštus tari
fus už elektros energiją, 
belgų kapitalistai kasmet 
gaudavo po 3-4 milijonus li
tų gryno pelno. Savo teisei 
apiplėšti Lietuvos žmones 
užtikrinti belgų kapitalistai 
kai kurią dalį pelningų ben
drovės akcijų užleido įta- 
kingiausiems Lietuvos kapi
talistams, kaip žinomam M. 
Yčui ir kai kuriems buržu
azinės vyriausybės nariams. 
Apie stambius elektros biz- 
pjerių* - kyšius valdantiems 
Kaune plačiai- kalbėjo. Ne
muno elektrifikacijos pro
jekto autprįūs inžinierius 
^mįlgevičiu$:'dąag yra 'pasa
kojęs, -kaip tie Lietuvos žmo
nių, išnaudotojai ir jų rėmė
ją!-trukdė net svarstymą 
tokių projektų, kurie galė
tų pakirsti jų'biznį.

' O štai ką‘‘Platom po 30 
metų naujoje, socialistinėje 
Lietuvoje, kuri gyvena ir 
kuria nusikračiusi nuo savo 
sprando ir savus ir sveti
mus kapitalistus . Kaip tik 
užvakar teko važiuoti į 
Kauną Žemaičių plentu ir 
gėrėtis šviesos jūra, kuri 
nušviečia tą senąjį Lietuvos 
miestą. Tūkstančiais ir 
tūkstančiais ugnių švyti 
naujų pastatų langai Vili
jampolėje, kuri buvo karo 
metu taip sugriauta. Da
bar ten iškilę daug didelių 
namų korpusų, kaip ir kito
se miesto dalyse. Ryškiai 
švyti. Laisvės Alėjoje vitri
nos. Įvairiose miesto daly
se kaip kelrodės žvaigždės 
aukštai iškilusios dega lem
putės valstybiniuose bokš
tiniuose kranuose, . kurios * 
parodo, kaip daug ir kaip 
sparčiai auga naujos staty-: 
bos. .Jų tarpė jau aukštai; 
iškilęs aikštėje prie Istori
nio - revoliucinio muziejaus 
daugiaaukštis ' gražuolis iš 
stiklo, kuris bus aukščiau
sias Lietuvoje pastatas, ir 
žymiai papuoš senąjį Kau
ną. Prie Kadno marių ži
ba galingosios hidroelektri
nes ugnys, skelb4amos apie 
ilgamečių svajonių įkūniji
mą.

Komunizmo materialinės- 
techninės bazės sukūrimo 
uždaviniuose numatytas 
.yfoįtingai smarkus energe
tikos pajėgumų padidini
mas. Todėl Lietuvoje 1960 
m. pradėta galingos šilumi
nė# elektrinės statyba Elek
trėnuose. Jos pirmasis ag
regatas iki termino paleis
tas darban 1963 metų išya-1

ir turi apie 100,000,000- gy
ventojų. Bet keista valsty
bė, kurią sudaro du plotai, 
vienas nuo antro esami už 
tūkstančių mylių.

Rytinis Pakistanas yra 
prie Bengalio įlankos, da
lies Indijos dįdjūrio. Sausu
moje rubežiuojasi su Bur
ma, o iš vakarų, šiaurės ir 
rytų su Indijos plotais. Jis 
užima 54,501 kvadratinę 
mylią.

Vakarinis Pakistanas yra 
prie Arabijos jūros, dalies 
Indijos didjūrio. Sausumoj 
rubežiuojasi su Afganista
nu, Kinija ir Indija. Jis už
ima 310,236 kvad. mylių 
plotą. Tarp abiejų Pakista
nu yra Indijos plotai. Pa
kistaniečiai gali susisiekti 
tik jūromis, arba per Indi
ją

Abu Pakistanai yra šilto
je klimato juostoje, kur de
ra tropiški vaisiai. Turtai 
žemėje dar nėra ištirti, bet 
yra: naftos, anglies, sieros, 
druskos, gipso, kromo, as
besto ir cemento.

Dirbamos žemės yra 45,- 
000,000 akrų. Dėka ryžiai,- 
kviečiai, medvilnė, cukra- 
nendrės, arbata. Abiejų Pa
kistanu pamariai ir- upės 
turtingi žuvimis.

Gyventojus ne jungia tau
tiškumas, nes jie priklauso 
prie daugelio grupių. Jie 
atsiskyrė nuo Indijos 1947 
metais pasiremdami mosul- 
manų religija. Šalyje įvesta 
respublikos santvarka.

Jungtinės Valstijos abu
du Pakistanus įtraukė į ka
rines sąjungas: Rytinį į 
SEATO, o Vakarinį į 
GENTO. Bet Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų didelis 
ginklavimas Indijos iššaukė 
Pakistano nepasitenkinimą 
ir grasinimą išstoti iš tų 
karo sąjungų.

karėse. ligšiol tas agrega
tą# j au; pagamino 85,000,000 
kilovat-valan d ž i ų elektros 
energijos. Tai—žymiai dau
giau, negu 1940 metais pa
gamino visos Lietuvos elek
trinės.

Šiais, penktaisiais septyn
mečio metais respublikoje 
bus pagaminta 1 milijardas 
(bilijonas) 820 milijonų ki
lovatvalandžių. O tai reiš
kia dvigubai daugiau, negu 
1958 metais, ir beveik 19 
kartų daugiau, negu 1940 
metais, kai veikė nuo bur
žuazinių laikų likusios elek
trinės. Gi paskutiniais sep
tynmečio metais elektros 
gamyba pakils ligi 3 mili
jardų kilovat-valandžių.

Šiuo metu visos rajoninės 
respublikos elektros stotys 
sujungtos į bendrą elektros 
tinklą, o aukštos įtampos li
nija įjungtos į šiaurės-vaka- 
rų sistemą, kuri apima Ka
reliją, Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Leningrado ir Kali
ningrado sritis. Artimiau
siu laiku .tokia pat elektros 
perdavimo linija suriš Lie
tuvą su Baltarusija. -O to
limesnėje ateityje šiaurės- 
vakarų energijos sistema 
bus įjungta į bendrąją Eu
ropinę Tarybų Sąjungos 
energo-sistemą.

Kaip žinoma, numatytas 
Nemuno sujungimas su 
Dniepru ir tuo bus atidary-

tas trumpiausias vandens 
kelias tarp Baltijos ir Juo
dosios jūrų. Toji didžiulė 
hidroelektrotechninė prob
lema bus sprendžiama kar
tu su energetine. Tarybų 
Lietuvoje numatyta pasta
tyti galingas hidroelektri
nes ant Nemuno — Jurbar
ke, Birštone, Alytuje ir 
Druskininkuose.

Gerai ta proga prisiminti 
dažnai kartotus spaudoje 
žinomojo klerikalų profeso
riaus Pakšto žodžius, kada 
jis skundėsi, jog anų laikų 
Lietuva pagal elektros ga
minimą kiekvienam gyven
tojui yra beveik paskutinė
je vietoje Europoje, nes ma
žiau gamino tada tik Alba
nija. Ir tikrai — 1940 me
tais — paskutiniais buržu
azijos viešpatavimo Lietu
voje metais — buvo gami
nama tik po 32 kilovat-va- 
landžiu < ’ •'ktros kiekvienam 
gyventojui. Šiemet jos ga
minama 17 kartų daugiau. 
Dabar Lietuvos kaimas 
elektrifikuotas jau 77%, o 
1964 m. numatoma visiškai 
užbaigti kaimo elektrifika
ciją. Taigi tik socialistinė
je Tarybų Lietuvoje plačiai 
pasklido šviesa, o taip pat 
švietimas ir kultūra.

Šiam straipsniui pasinau
dojau duomenimis, kuriuos 
patiekė Vyriausiosios ener
getikos ir elektrifikacijos 
valdybos planinio - ekonomi
nio skyriaus viršininkas P. 
Sidaras..

J. Paliukonis 
Vilnius, 1963. IV. 22

Du Pakistanai, o tik 
viena valstybė

1 f

Spaudoje Įdarai minimąš 
Pakistano vardas. Tai dide
lė valstybė, Jkią ęi< .užima %ję^ Jndijpe i ir Pakistano 
364,737 kvadratines mylias -yra Kašmyras, kuris užima

’ 1 v
j ’Pakistanas įir Kąšijiyras

Tarp Afganistano, Kini- 

apie 250,000 ■, kvadratinių 
mylių plotą ir turi virš 10,- 
000,000 gyventojų. Iki 1877 
ir 1893 metų Kašmyras pri
klausė Afganistanui, bet 
anglai imperialistai valdy
dami Indiją jį atkariavo 
nuo Afganistano.

Dabartiniais laikais be
veik po pusę Kašmyro val
do Indija ir Vakarų Pakis
tanas, o nedidelį plotą, įsi- 
davusį į Kiniją, valdo Kini
ja. Plotas yra tik apie 12,- 
000 kvad. mylių.

Kinija ir Pakistanas ne
seniai savo sienas suregu
liavo padarydami sutartį. 
Indija nenori pripažinti to 
susitarimo, nes ji siekia vi
so Kašmyro.

Tarp Indijos ir Pakista
no atstovų jau įvyko keli 
pasitarimai, bet jie nedavė 
teigiamų rezultatų.

Kinijos sureguliavim a s 
sienų su Burma, Bhutanu, 
Nepaliu, Pakistanu ir Mon
golijos Liaudies Respublika 
palieka tik vieną Indiją. 
Tas pablogina kurstytojų 
veiklą, kurie kursto Indiją, 
nes jie nenori, idant ji su 
■Kinija taikos keliu suregu
liuotų sienų reikalus.

Kokį Indija pasirinks ke
lią, tai daug priklausys nuo 
Pakistano. Jeigu Indija su 
Pakistanu nesusitars Kaš
myro reikalais, tai gal ji 
turės tartis su Kinija.

V. Sūnus

Bona. — Krikščionių de
mokratų partija jau stu
mia Adenauerį iš Vakarų 
Vokietijos kanclerio vietos. 
Parlamente ji turi 225 de
putatus, tai jis nutarė kad 
Adenaueris ateinantį rude
nį pašitrauktų, o jo vietą 
užimtų Dr. Ludwig Erhar- 
das.
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Ksaveras Vanagėlis
Š. m. balandžio 27 d. su-’ 

kako 100 metų nuo rašyto
jo Ksavero Sakalausko, lite
ratūroje žinomo daugiau
sia Vanagėlio slapyvardžiu, 
gimimo.

Išgyvenęs Lenkijoje 35 
metus, Sakalauskas - Vana- 
gėlis visą laiką palaikė .glau
džius ryšius su lietuvių lite
ratūra, aktyviai dalyvavo 
visuomeniniame Lietuvos 
gyvenime.

Ankstyvoji Sakalausko- 
Vanagėlio kūryba, šalia ryš
kaus romantizmo turėjusi . 
ir realistinių pradų, paper- 7 
ka savo tyrumu, nuoširdų- A 
mu. Tai ypač būdinga eilė
raščiams, kuriuose apdai
nuojamas tėvynės pasiilgi
mas, tėvynės meilės jaus
mas. Kai kurie Vanagėlio 
posmai savo nuoširdumu ir 
išraiškingumu prilygsta 
liaudies dainoms ir iki pat 
mūsų dienų gyvi liaudyje:

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau. 
Sparnus paukščio kad turėčiau: 
Ten atrasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš saldžiųjų.

Nors Sakalausko-Vanage- 
lio kūryba nėra nuosekli, 
tačiau poetas nevengė at
skleisti socialinius priešta
ravimus. Be tiesiogiai pie
šiamų liaudies vargo ir skur
do paveikslų, užuojautos žo
džių, savo gamtinę lyriką 
Vanagėlis irgi susieja su 
liaudies žmogumi, jo gyve
nimu, darbais ir rūpesčiais.

Dauguma XX a. pradžioje 
mokyklų chrestomatijose bei 
skaitiniuose spausd i namii 
pasakėčių, eilėraščių, apsa* 
kymėlių priklauso Vanage-^ 
lio plunksnai. Rašytojas do
mėjosi ir sekė kitų tautų 
vaikų literatūrą, ypatingai 
mėgo Krylovo pasakėčias. 
Savo didaktiniuose vaikams 
skirtuose kūrinėliuose Saka
lauskas : n! Vanagėlis aukšti
no darbą, taurinantį žmogų, 
išskiriantį jį iš veltėdžių, 
tinginių ir išnaudotojų tar
po. Gamtiniuose apsaky
muose rašytojas stengiasi 
auklėti vaikus gamtos pa
vyzdžiais, įdiegti vaikams 
draugystės, ištikimybės, gė
rio supratimą.

Kad ir negausūs K. Sa- 
kalausko-Vanagėlio sekimai 
T. Ševčenkos, I. Krylovo kū
ryba, rusų poetų A. Plešče- 
jevo, A. Maikovo vertimai 
turtino ano meto lietuvių li
teratūrą.

Nors Ksaveras Sakalaus
kas-Vanagėlis nepasiekė 
ypatingų meninių aukštu
mų, jo širdis ir darbšti ran-r 
ka nemaža padėjo ugdanti 
lietuvių literatūrą, stipri
nant jos realistines pozici
jas.

Lietuvoje naujos 
technikos mokyklos

Varniuose atidaryta nau
ja profesinė-techninė mo
kykla. Erdviose klasėse, 
mokomosiose dirbtuv ė s e 
mokosi ir praktinius dar
bus atlieka apie 50 busimų
jų elektromonterių. Ši mo
kykla ruoš specialistus> ko
lūkiams ir tarybin i a m s 
ūkiams.

Šiais metais profesinio- 
techninio mokymo sistemo
je bus atidarytos 6 mokyk
los, jų tarpe viena kaime. 
Profesinėse-techninėse mo- 
mokyklose mokysis apie 9,- 
000 moksleivių.

Detroitas. — Balandžio^ 
mėnesį buvo pagaminta 
685,000 naujų automobilįiį/A 
tai 11 'procentų mažiau, 
kaip 1962 metais.
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’ ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Naujas posūkis Filipinų 

politiniame gyvenime
Šių metų pradžioje Fili

pinų darbo unijų pastango
mis buvo sukurta nauja 
partija, kuri gali suvaidinti 
milžinišką vaidmenį Filipi
nų politiniame gyvenime.

nakties metu, bijausi, ar jie 
nežino tokių dalykų, ku
riuos mes surasime seka
mais dvejais metais.”

Už svarbiuose suradimuo
se pasižymėjimus dr. Tęller 
buvo šiame bankete apdova
notas medaliu, nepaisant, 
kad pesimistiškai nukalbėjo

Iki šiol Filipinų politinis Amerikos mokslininkų su
gyvenimas buvo vairuoja- radimų klausimu . 
mas Jungtinių Valstijų nu
statytomis gairėmis. Pasi- pareiškimas nelabai patiko, 

įtenkinta dviejų partijų po-’ 
llitika. Dabartinė administ
racija susideda iš Liberalų 
partijos vadovų. Opozicijo
je stovi Nacionalistų parti
ja. Tačiau užsienio politi
koje ir kitais svarbiais klau
simais abi partijos susikal
ba, panašiai kaip pas mus 
demokratai ir respubliko
nai.

Darbo žmonėms tokia po
litika išsiėdė iki gyvo kaulo. 
Juk abi yra buržuazinės 
partijos, visada ginančios iš
naudotojų reikalus. Todėl 
ii* susikūrė trečioji partija 
—Darbo partija.

Naujajai partijai susikur
ti daug kenkė tūli unijų biu
rokratai ir iš Amerikos, at
vykę AFL-CIO atstovai. Jie 
bandė įtikinėti, kad Filipinų 
darbininkai gali gražiai su
gyventi su liberalais ir na
cionalistais ir paremti tuos 
kandidatus, kurie simpati
zuotu darbo žmonių ko
voms.. Jeigu Amerikoje ga
lina pasitenkinti dviem par
tijom, tai kodėl Filipinuose 
reikėtų kurti naują parti
ją? Bet jiems nenusisekė 
sulaikyti darbo unijas nuo 
kūrimo trečiosios partijos.

Naujoji partija išdirbo 
plačią veikimo programą 
darbo žmonių naudai. ...a-

Ekonominis žmonių gyve
nimas Filipinuose yra labai 
sunkus. Finansų sekreto
rius (ministras) Rodrigo 
Perez ne juokais primena, 
kad “iš 27 milijonų filipi
niečių 23 milijonai nežino, 
iš kur jiems ateis sekami 
pietūs pasivalgyti.” O tai 
reiškia, kad tik 4 milijonai 
žmonių turi pakankamai 
maisto, o 23 milijonai gyve
na p u s b a džiai, skurdžiai, 
daugelis jų tiesiog badau
ja.

Valstiečiai, kaip ir pra
monės darbininkai, kovoja 
už pažangias reformas-. Že
mės reforma, kurią pravedė 
gavusio prezidento Magsay- 
»ay administracija, žemdir
bių negali patenkinti, jie 
reikalauja naujos reformos. 
Organizuoti žemdirbiai jun
giasi su organizuotais mies
tų darbininkais, kurių gy
venimas irgi nepavydėtinas. 
Peso kritimas iškėlė prekių 
kainas net 20 procentų, o ai-1 
gos tebėra nepakeltos. Už
sieniniai investoriai, dau
giausia amerikiečiai, plėšia 
nuo filipiniečių devynis kai
lius.

Neramumai tarp žemdir
bių, nuolatiniai streikai 
miestuose, partizaniniai iš
stojimai — kasdieninis Fi- 
lipinuosę reiškinys.

Darbo partijai dabar pil
nos veikimo rankos. Dabar 
ji ruošiasi pirmu sykiu iš
statyti savo kandidatus se
kamuose rinkimuose.

Netvirtas arabų karaliaus 
Saudo sostas

Karalius Saudas ir jo ar- bado, savivaliavimo ir te- 
timieji gyvena neralmia4j 
dienas: stiprėjant 'respubli
kinei santvarkai kaimyni
niame Jemene, jie vis la
biau bijo dėl savo likimo. 
Saudo Arabijos valdovai 
nepasikliaujant ginkluo
tųjų pajėgų ištikimybe. Už
sienio spauda praneša, kad I 
Saudo Arabijos gynybos 
ministras karo lėktuvų rak
tus laiko uždarytus savo 
kanceliarijoje. Imtasi prie
monių karaliaus apsaugai 
stiprinti. Kaire leidžiamas 
laikraštis “Al gumhurija 
garidat aš Sab” pažymi,, 
kad Saudo Arabijoje bet 
kuriuo metu laukiama spro
gimo. Tai nujausdamas, 

jis parodė, karalius Saudas slaptoje 
kad ir kalėjime uždarytam1 vietoje laiko lėktuvą, ku- 
galima atlikti prez. Kene- į riuo būtų galima pabėgti, ir 
džio administracijos skel- j slaptai siunčia pinigus i už- 
biama programa: per diena;sienl- 
nueiti 50 mylių. I s.au.d? Arabija — didelių

Tai pirmas kalinys tokį socialinių kontrastų šalis.

Militaristams, žinoma, jo

50 mylių kalėjime
Oklahomos valstijoje Still

water galėjime vienas kali
nys eisena pasižymėjo. Jis 
savo kameroje padarė 50 
mylių per 9 valandas. 9 mi
nutes ir 9 sekundes.

Savo eisena

pasižymėjimą yra atlikęs.

Moteriškos kelnės

Prabangūs karaliaus Saudo 
rūmai ir vilos netoli neap
sakomai skurdžių arabų 
lūšnų. Madingų Caddilac

Amerikoje per dešimtį^ Chevrolette markių ma-
metų padaryta daug pro-, šjnos> priklausančios didi- 
greso moteriškų kelnių klau- kams, važinė ja žemėmis, 
simu. Praeitais metais čia kurias valstiečių masės dir- 
parduota 40 milijonų mote-iba arklais ir kauptukais, 
riškų viršutinių kelnių, o, štai kaip padėtį Saudo 
prieš 10 metų parduota tik Arabijoje apibūdino prin- 
10 tūkstančių . ■ cas Talalas, nutraukęs ry-

Jungtinėse Valstijose mo- §ius su karaliumi: “Šioje 
šalyje gyvena 8 milijonai 
žmonių, bet tik 10 tūkstan
čių iš jų gyvena pasiturin
čiai.' Visi kiti labai skursta 
ir žūsta nuo ligų, skurdo, 
—____u______

terys kelnių nešiojimu sto
vi pirmoje vietoje. Lotynų 
Amerikoje dar vis tebegy
vuoja paprotys: moteris su 
kelnėmis tai nebe moteris.’ ' • ' • f ; * 

Į * '

Dėmesio Centre - šių laikų
I ■ . J ' > ■ , t ■ ’

muzikai tema

Iš Kalifornijos apie viską

roro...
Pagrindinis, šalies turtas 

—- nafta, —atiduotas .plėšti 
Amerikos kompanijai Ara
bian American Oil Compa
ny (“ARAMCO”). Pagal 
1933 metų sutartį ši kom
panija 66 metams įgijo mo
nopolinę teisę žvalgyti, iš
gauti ir pardavinėti Saudo 
Arabijos naftą visoje šalies 
teritorijoje.

“ARAMKO” įmonėse už 
menką užmokestį dirba 
daugiau kaip 25 tūkstan
čiai darbininkų. Kad gyve
ną anapus vandenyno biz
nieriai galėtų lobti, jiepriU 
versti dirbti po 12 ir dau
giau valandų per parą. O 
pelną iš to kraunasi tik A- 
merikos kapitalistai, kara
lius Saudas ir jo valdinin
kai. Gruobuoniškai eksplo- 
a t u o d a m a naftą ir pigų 
darbininkų arabų darbą, 
“ARAMKO” gauna milijar
dus dolerių pelno.

Pusę Amerikos naftos 
kompanijų atstatymų, su 
darančią daugiau kaip 80 
procentų valstybės pajamų, 
pasisavina karalius Saudas 
ir jo artimieji, kurie nežino 
skirtumo tarp valstybės iž
do ir savo kišenės. Socia- 
aliniams ir kitiems valsty
bės vystymosi reikalams 
skiriami tik menki trupi
niai. Antai Saudo Arabi
jos biudžeto numatyti asig
navimai sveikatos apsaugos 
reikalams sudaro tik 5 pro
centus, švietimo reikalams prįemiesčiui čia 
— 7 procentus ir žemės

pa-

Su pabaiga 1919 metų at
važiavau iš Kanados į Kali
forniją. Pakeliui sustojau 
San Francisco, kur teko 
būtą. viename ^lietuvių
rengime. Iš pažinties visi 
atrodė draugiški - pažan
gūs. Kiek jų tuomet čia gy
veno , sunku buvo atspėti, 
bet svetainėje buvo dau
giau šimtas.

Los Angeles sustojęs bu
vau viename piliečių klubo 
parengime. Čia lietuvių bu
vo daug daugiau maišyto 
nusistatymo. Pažangiečių 
buvo mažai. Būdamas Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos na
rys (virš minėtą draugiją 
mes turėjome Medicine. 
Hat, Alberta, Canada), pa
tariau sutverti savo apšvie- 
tos draugi j ą. Pri s i r a š ė 
Burba (miręs), Lingis (mi
ręs), Rufas, ketvirto nena- 
menu, ir aš pats. Pradžia 
padaryta iš penkių narių, 
bet piliečių klubui šis pasi- 
mojimas labai nepatiko. 
Kerštui jie skundė miesto 
viešai ir slaptai policijai. 
Dėl apartmentų trūkumo 
su šeima persikėliau gyven
ti į Venice Beach rezortą. 
Čia lietuvis šnipas turėjo 
darbo mane sekioti 
keturis metus jis 
man ramybės.

1920 metų sausio
vyko gyventojų surašinėji
mas. Kalifornijoj. Tuomet 
buvo 3,426,861 gyventojas. 
Jau tuomet Los Angeles 
priklausė Ocean Park ir 
Venice Beach. Per abudu 

vakaeijas 
— 7 procentus ir žemė suturėjo virš aštuoni šimtai 
ūkio vystymuU-apie 6 pro- tūkstančiu kanadiečių ir 
centus visų biudžeto išlai- ILos Angeles miestas turėjo 
dų. ( L / ; * šešis šimtus dvidešimt pen-

je ir iš reklamų apie saulė
tą Kaliforniją, traukia 
j on be jokio užtikrinimo, 
kad gaus darbą. Čia jų 
tūkstančiais pribūva, / kas 
mėnuo. Kas buvo prieš II-jį 
pasaulinį karą 
1931 metais, 
Steinbeck apie 
knygą “The 
Wrath” ir tuo
dinimu buvo pagamintas ir 
rodomas filmas: kas knygą 
skaitė ir kino paveikslus 
matė, tas žinos, apie ką čia 
rašau. Šiandien pad ė t i s 
kiek pasikeitė, bet tos pa
kaitos neužtenka. Ypatin
gai juodaspalviai iš pieti
nių valstijų ir iš Meksikos |nas po 7 pėdas aukščio, tiek 
imigrantai labai skurdžiai pat storio ir 18 pėdų ilgio, 
gyvena: gyvena po me
džiais krūmuose ir po til-

1929-1930- 
tai • John 
tai parašė’ 
Grapes ■ of 
pačiu pava- f

Milžiniška piramidė
2575 metais prieš dabar

tinę gadynę Egipte buvo 
baigta statyti milžiniška 
Čeopo (Oheopes) piramidė. 
Ją statė karaliaus Čeopo 
palaidojimui. Prie pirami
dės pastatymo per 20 metų 
dirbo ne mažiau 100,000’ 
žmonių. Tūkstančiai jų 
bedirbdami ir mirė. Dirbo 
daugumoje vergai. Ore 
švilpė nagaikų smūgiai. •

Per 20 metų jie pastatė' 
piramidę 480 pėdų aukščio, 
prie žemės i visas keturias 
puses turinčią ~po 756 pė- 
das.\ Į piramidę buvo su
krauta 2,300,000 lygiai nu-’ 
šlifuotų akmenų, kiekvie,-

Prie tų laikų technikos, 
tai buvo nesvietiškai sun-

ir per 
nedavė

mėnesį

Rusai žiną visas Jungtinių 
Valstijų slaptybes

Dr. Edward Teller, kalbė
damas Pennsylvanijos mili- 
i^ftarinės kolegijos bankete, 

Kuris buvo jo pagarbai su
ruoštas, pareiškė:

“Aš esu įsitikinęs, kad ru
sai žino visas mūsų slapty
bes . Ir kai kada, pabudęs

“Savo naujojoje simfoni
joje aš stengiausi išreikšti 
mintis apie viso pasaulio 
dorųjų žmonių kovą už tai
ką, pasididžiavimo jausmą 
kuriamojo tarybinės liau
dies darbo vaisiais,” taip 
kalbėjo kompozitorius A. 
Račiūnas apie savo penktą
ją simfonija, skirtą TSKP 
XXII suvažiavimui. Kovai 
už taiką paskyrė savo iš
kilmingąją uvertiūrą “Už 
taiką” respublikos liaudies 
artistas S. Vainiūnas. Su 
mintimis apie jaunimą, ku
riam priklauso ateitis, kū
rė savo antrąjį fortepijoni
nį koncertą TRSR liaudies 
artistas B. Dvarionas. Ja
me kompozitorius išreiškė 
jaunosios komunizmo staty
tojų kartos entuziazmą.

Pastaruoju metu lietuviš
ka muzika pasipildė visa ei
le naujų kūrinių. Jų auto
riai — įvairiausio amžiaus 
žmonės. Juos visus jun
gia pasididžiavimo savo tė
vyne, atsakomybės jaus
mas: juk jie pašaukti tar
nauti liaudžiai — kūrėjai, 
statančiai komunistinę vi
suomenę.

Simfoninė J. Gaižausko 
poema, pašvęsta Kauno 
k o m j a u n uoliams - didvy
riams, K. Kavecko kantata 
“Keturi,” vaizduojanti ke
turių ištikimu Lietuvos sū
nų likimą, J. Juzeliūno “Af- 
rikietiški eskizai,” su di
džiuliu pasisekimu nuskam
bėję trečiajame visasąjun
giniame kompozitorių su
važiavime, A. Bražinsko 
f ortepij oninis kon c e r t a s, 
neseniai apdovanotds tre
čiąja premija visasąjungi
niame jaunųjų kompozito
rių konkurse, jaunų kompo
zitorių V. Laurušo, T. Ma- 
kačino kūriniai — tai tik 
nedidelė dalis to, ką reikš- 
mingiausio pastaruoju me-

’Saudo- Arabijoje galioja 
įstatymai,. kūrie ■■ numato: 
viduramžiškas b am s m e s>:

tais, kur tik užvėją suran- kus jr i<eblus darbas. Kiek- 
da. Ryt?,, vakarą vietinių vjena akmenį vilkdavo apię. 
laikraščių pilni puslapiai ąg žmonių ant tam tikrų 
visokiu vagysčių, apiplėš!- prietaisu. Prie Nilo upės 
mų. Mano garadžiaus durų buvo atlikta virš 500,000 
spyna_nupiovė ir mašiną ■ kelionių akmenų paruoši-, 
nurėdė, gerai, kad ^turėjau i mu j jr atgabenimui į staty- 
apdraudes. o saužudysčių bos vietą. Visas tas var- 
tiek, kad kartais net šiur- j gas jr darbas atlikta tirono 
pas kūną supurto. , valios patenkinimui.

Su pradžia šių metų gau- ’ -------------
name sąskaitas už 1962 n i •
metus. Pereitais metais at- i rabnkas gamins 
važiavo šeši šimtai tūks-1 •
tančių gyventoju į saulėtąj gyvenimo namus 
Kaliforniją, reiškia, nedar- T . _ , , . .
, t j- a a. kt Toks namas labai patogus, bas padidės. Automobilių!- ................ -
registracijos valstijos biu
ras užregistravo 7,549,332 
mašinas ir 1,135,161 sunk
vežimį—troką. Los Ange
les su pavietu turi viso la
bo 2,696,000 mašinų ir 348,- 
000 sunkvežimių.

Kalifornijoj yra vienas 
milijonas turinčių po dvi 
mašinas, ir daugiau kaip 
šimtas tūkstančių, kurie

da. Rvtą, vakarą vietinių vieną akmeni vilkdavo apię

Prie Nilo upės 
; buvo atlikta virš 500,000 

i paruoši-.

Toks namas labai patogus, 
i Jis turi du aukštus ir šešis 
| butus. Kiekvienas butas iš-' 
, dėstytas per du aukštus, 
i turi atskirą įėjimą, o po juo 
—dar erdvus rūsys.

Išplanavimas — praktiš
kas . O ir pastatyti tokį na
mą ne taip keblu. Jis “su
narstomas” iš stambių* 
plokščių, ir jam visai nerei-„ 
kia cemento. Plokštės, nau-

Bud- 
apie 

tautų

tu yra sukūrę mūsų kom
pozitoriai.

’ Didelis pakilimas, didelė 
meilė kuriamajam darbui 
apdainuota E. Balsio šven
tinėje kontatoje chorui ir 
simfoniniam orkestrui 
“Giesmė mano žemei” (žo
džiai J. Marcinkevičiaus), 
choriniame V. Budrevičiaus 
cikle “Didysis septynmetis” 
(žodžiai J. Kryževičiūtės ir 
V. Mozūriūno). A. 
riūnas savo “Baladę 
tris karius” paskyrė 
draugystės temai.

Nūdiene dvasia, dideliais 
novatoriškais ieško j i m a i s 
pasižymi J. Juzeliūno Pa- 
sakalija ir Poema - koncer
tas, jaunųjų kompozitorių 
A. Rekašiaus ir V. Bar
kausko simfonijos, A. Kle- 
nickio simfonjetė.

Pereitais metais pirmą 
kartą lietuviškos muzikos 
istorijoje buvo sukurti to
kie instrumentiniai koncer
tai kaip A. Bagdono kon
certas anglų ragui ir sim
foniniam orkestrui, B. 
Gorbulskio koncertai klar
netui ir trombonui su sim
foninių orkestru. Kompo
zitoriai E. Balsys, J. Karo
sas, V. Laurušas, R. Žigai- 
tis vaisingai padirbėjo vai
kų muzikinės literatūros 
srityje.

Visa eilė mūsų kompozi
torių dabar dirba prie sce
ninių kūrinių nūdiene tema
tika. Respublikos teatrai 
laukia E. Balsio, V. Bar
kausko, B. Baumįlo, J. Ind
ros, J. Juzeliūno, V. L'auru- 
šo operų. Opertės srity
je dirba A. Belazaras, B. 
Gorbulskis, J. Novakaus- 
kas. Reikia manyti, kad ir 
nauji simfoniniai kūriniai— 
J. Juzeliūno simfonija, B. 
Dvariono vargonų, S. Vai
niūno fortepijono koncer
tai -7 tai netolimos, atei
ties indėlis į lietuviškos mu-

turi po tris mašinas. Ir pats l.u būdu pagamintos is smė- 
gyvenimas ‘‘Verčia tuyėtir 
daugiau kaip vieną masiną. len£vos-
Labai retam atsitikime ar- m ė t r as tokios statybinės 
ti prie darbo gyveni ir gali medžiagos sveria du kartus 
apsieiti be mašinos. Bet jei ] ~
reikia darbo ieškoti ar va-1 namo stogas — iš putgipsio’ 
žinoti i darba nuo 5 iki 50 ai’ba stikloplasto. Tai irgi 
o kartais ir daugiau mvlių,: naujos, lengvos, stiprios ir 
be automobilio negalima ‘ pigios statybinės medžiagos, 
apsieiti. Ir ’ tik labai re-! Net ir namo sienos nudažy
tame atsitikime visi šeimos ■ tos naujais^ žymiai patva- 
nariai dirba vienoje išdir— ’ resniais polimeriniais da- 
bystėje, jiems mašina žais, 
irgi būtina. Ypat ingai 
dabartiniu metu nauji gy
venami namai statomi my
liomis nuo miestų centrų, 
o ir farmų darbininkams, 
kurie kilnojasi nuo vietos į 
vietą, neįmanoma be maši
nos apsieiti, ypatingai su 
šeima.

kis- tūkstančius( gyventojų. 
, Kalifornijos gubernato
rius' Mr. Brown 1962 metų 

išdidžiai 
nėr spaudą paskelbė pasau
liui, kad Kalifornijos valsti
ja pralenkė New Yorko 
valstiją gyventojų skaičiu
mi, bet apie problemų padė
tį, kurios čia dabar egzis
tuoja, nė žodelio neprasita
rė — nutylėjo.

Palyginus Kaliforni jos 
valstiją su kitomis, ji yra 
jauna valstija. Ji neturi 
sunkios industrijos (išsky
rus kelias, kurios atsira
do antro karo metu), kad 
sugertų augančia rankų 
darbo jėgą. Kaip San Fran
cisco, Richnlond ir kiti 
miestai neturi gero geležin
kelio susisiekimui, o Oak- 
lande, Los Angeles ir kitur, 
kur yra geležinkelių maz
gų centrai, ten daugumoje 
privatinė lengva pramonė 
išsivysčius, bet gerovė pri
klauso nuo rvtu plieno ka
ralių. Apart Kaiser kompa
nijos su antro karo metu 
prasidėjo plieno ir paipų 
produkcija šioje valstijoje.

Kita industrijos šaka, tai 
federalės valdžios laivų- 
submarinų statybos bazės 
Vallejo, Oakland, San Fran
cisco, Long Beach, San Pe
dro ir kitur, kur samdoma 
tūkstančiai rankų. Bet čia 
samdoma daugumoje karo 
veteranai ir išsijoti specia
listai su antspaudom ir 
photo nuotraukom ant krū
tinės. Atvažiavus iš kitų 
valstijų ant savo be kon
trakto darbą sunku gauti

Apie orlaivių statybą ne
turiu po ranka pilnų žinių, 
tai pralei s i u neminėjęs. 
Apie San Jose, Cąlif., jau 
keli metai kai Fordas pa
statė automobilių surinki
mo fabriką. Dabar jau bai
gia statyti General Motors 
didelį fabriką, kur dirbs 
tūkstančiai rankų. Darbo 
vargšai pasiskaitę spaudo-

lio ir kalkių, stiprios ir- 
Vienas kubinis.

n u s i k altusiem -nukertama gruodžio mėnesį
galva, rankos, ’ kojos, • jie 
mirtinai plakami rimbaisir 
akmenimis. Kairo laikraš
tis “Al gumhurija garidai 
Aš Šab” pranešė, kad Sa
udo Arabijoje plačiai pre
kiaujama žmonėmis. Laik
raštis pažymėjo, kad SNO 
gavo pranešimą, kuriame 
sakoma, kad Saudo Arabija 
kasmet importuoja 6 tūks
tančius vaikinų ir mergi
nų, kurie parduodami rin
koje kaip vergai.

Pasaulio visuomenės 
spaudžiama, Saudo Arabija 
neseniai buvo priversta for
maliai panaikinti vergovę. 
Karaliaus Saudo priešinin
kai sudarė “Saudo Arabijos 
išvadavimo frontą.” Jo 
programoje'sakoma: fron
tas kovos už demokratinio 
režimo įvedimą Saudo A- 
rabijoje ir už faktiškos ver
govės likvidavimą šalyje. 
Jis sieks, kad būtų peržiū
rėtos naftos koncesijos, kad 
būtų garantuoti šalies in
teresai ir būtų įsteigta na
cionalinė naftęs gavybos ir 
realizavimo kompanija. 
Frontas kovos su arabų 
tautų vienybę, prieš impe
rialistinius paktus ir kari
nes bazes.

D. Kasatkinas

New Delhi.—Indijoje bai
gė nutiesti 720 mylių ilgio 
naftos vamzdžius iš Assano 
į Gauharį ir Baraunį.

zikos lobyną. Mūsų kom
pozitorių nauji kūriniai — 
giliai šiuolaikiniai. Jie pri
sideda prie estetinio liau
dies masių auklėjimo, pade
da pamilti mūsų dabartį, 
kovoti už dar šviesesnę at-

Juozas Gaudrimas 
l 1 • ' 

muzikologas

John Baker

Vallejo moteris miesto 
majoras

Šis miestas yra virš šim
to metų senumo. Kada čia 
man teko gauti darbą 1940 
metais, šis miestelis turėjo 
apie 25,000 gyventojų. II-jo 
karo metu laivų statymo 
bazėj (Mare Island Ship
yard) dirbo 42,000 rankų. 
Su tuo priviso visokių dy
kaduonių politikierių, jie 
sau algas tūkstančiais kėlė 
ir miesto gyventojams į 10 
metų taksus trigubai padi
dino. 73 bažnyčios taksų 
nemoka.

Kas įdomiausia, tai kad 
(kandidate į majorus buvo 
67 metų, pensininkė, našlė 
ir gyvena senoje miesto da
lyje, niekuo nepasižymėjus 
politikoj. Atsišaukdama į 
balsuotojus atvirai ir ašt
riai kritikavo savo opozici
ją. Su gegužės 7 diena Flo
rence Duglas bus Vallejo 
majoras.

Dabar Vallejo turi 60,000 
gyventojų.

Balsuotojas

mažiau, negu plytos. Tokio

Naftos monopolijos 
ir išnaudojimas

1960 metais astuonių stam- 
I blausių Jungt. Valst., Ang
lijos ir Prancūzijos naftos' 
(iš tikrųjų sumažintais ofi
cialiais duomenimis) siekd 
beveik 2.6 milijardo dolerių. 
Šios sumos būtų užtekę ap
mokėti pusei valstybinio 
biudžeto išlaidų tokios vals
tybės, kaip Indija, kurioje 
gyvena 392,6 mln. gyvento
jų-

1961 metais Vakarų Eu
ropos naftos monopolijos, 
gaudamos “juodąjį auksą” 
—naftą sumažintomis kai
nomis iš turtingų nafta lo
tynų Amerikos šalių, nesu
mokėjo pastarosioms ša
lims maždaug 1 milijardą 
dolerių.

1960 m. rugpiūčio mėnesį 
JAV ir Anglijos monopoli-, 
jos sumažino žaliav i n ė s 
naftos kainą Artimųjų ir 
Vidurinių Rytų šalims, ir 
dėl to tos šalys 1960—1961 
metais neteko 330 mln. do
lerių. 1960 metais JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos mo
nopolijos sumokėjo turtin
goms nafta šalims už jų 
naftą 2.3 milijardo dolerių. ' 
O šios monopolijos, parda- 
vusios naftos produktus, 
gavo maždaug 15—17 mili
jardų dolerių.

3 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., gegužes (May) 7, 1963



JUSTINAS MARCINKEVIČIUS
Šiandien Lietuvoje sunku rasti skaitytoją, 

kuris būtų abejingas poeto Justino Marcin
kevičiaus kūrybai, pasižyminčiai nepapras
tai plačiais apibendrinimais ir aukštu poeti
niu meistriškumu. Jo knygos bematant iš
perkamos, jos nuolat lieka plačiausių visuo
menės sluoksnių dėmesio centre. Justino 
Marcinkevičiaus kūrybos ir darbo laikotar
pis, palyginti, dar labai nedidelis, tačiau po
etas jau spėjo pateikti skaitytojui reto bran
dumo ii* didelės minties kupinas knygas.

Savo gimtinėje, netoli Nemuno, Prienuose, 
Justinas Marcinkevičius baigė vidurinę mo
kyklą, o po kelių metų—Vilniaus Valstybinį 
universitetą. Spaudoje poetas pradėjo reikš
tis 1952 m. ir iš karto patraukė dėmesį sa
vo giliu lyrizmu, nuoširdumu, šviežumu. Pir
moji jo poezijos knyga “Prašau žodžio” pa
sirodė 1955 m. 1956 metais išėjo didelė 
Justino Marcinkevičiaus poema “Dvidešim
tas pavasaris,” už kurią poetui buvo paskir
ta respublikinė Valstybinė premija, o taip 
pat sidabro medalis Jaunimo Festivalyje.

1960 metais Justinas Marcinkevičius išlei
do herojinę poemą “Kraujas ir pelenai,” ku
ri iš karto pastatė poetą į pačias prieškari
nes lietuvių literatūros kūrėjų gretas. Poe
ma nepaprastai išjudino skaitančiąja ir lite
ratūrinę visuomenę, sukėlė plačiausius, en
tuziazmo kupinus atgarsius. “Kraujas ir pe
lenai” — tai himnas hitlerininkų sudeginto 
Pirčiupio kaimo žmonėms. Šiai nepaprastos 
jėgos poemai būdinga aukšta jausmo ir min
ties įtampa, spalvingas lietuviškas koloritas. 
Didelė vidinė kultūra, stiprus intelektas lei
do poetui subrandinti naujus, tikro talento 
žyme paženklintus kūrinius. Gyvas, jaunys
tės jėga trykštantis Justino Marcinkevičiaus 
charakteris, meilė gyvenimui padėjo jam po 
herojinės poemos “Kraujas ir pelenai’’ su
kurti puikias knygas apįe dabartį. Šiandien 
Tarybų Lietuvoje plačiai skaitoma jo nauja 
apysaka “Pušis, kuri juokėsi.” Kaip ir savo 
poemoje “Dvidešimtas pavasaris,” šioje pro
zos knygoje poetas kalba apie jauno tary
binio žmogaus asmenybės formavimąsi, ašt
riai ir naujai kelia jo sąmonėjimo proble
mas. “Publicistinė poema”—taip pat naujas 
Justino Marcinkevičiaus kūrinys, kupinas 
šviesaus optimizmo. Tai savotiškas lyrikos 
•ir publicistikos, filosofinių apmąstymų įr pi
lietinio aistringumo' lydinys, apimantis platų 
moralinių, socialinių, politinių problemų 
ratą.

Justino Marcinkevičiaus kūryba randa gy- 
<vą atgarsį skaitytojų- širdyse. Jo knygų he
rojai pasirodė respublikos teatrų Scenose, jie 
peržengė respublikos ribas, skaitytojus trau
kia poeto kūrinių grožis, jų tiesa, tikėjimas 

.žmogumi.
* Poetas įtemptai dirba, skaito, nepapras
tai domisi daile, muzika, architektūra. Pas
taraisiais metais Justinas Marcinke v i c i u s 
pabuvojo daugelyje Europos šalių—Čekoslo
vakijoje ir Jugoslavijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje, Austrijoje ir Švedijoje bei eilėje 
kitų valstybių. Poetas jau plačiai žinomas 
ir kaip nuotaikingų knygų vaikams auto
rius, ir kaip puikus Adomo Mickevičiaus, 
Sergejaus Jesenino ir kitų poetų kūrinių ver
tėjas. Poetas dirba atsakingą darbą ir res
publikos Rašytojų Sąjungoje—jis yra sąjun
gos valdybos Pirmininko pavaduotojas.

Justino Marcinkevičiaus poetinės kūrybos 
galia auga ir stiprėja. Dabar, kai po isto
rinio TSKP XXIII suvažiavimo visą šalį už
saldė galingas darbo entuziazmas, tūkstan
čiai skaitytojų su dėkingumu prisimena ta
lentingai sukurtus poeto posmus, prisimena 
jo uždegančias mintis. Jos padeda dirbti ir 
kurti, padeda žmonėms gyventi.

“KRAUJAS IR PELENAI”

Lietuvių tarbinė poezija bręsta, siekia ir 
bando kosminius tolius, ieško naujos minties 
ir išraiškos sintezės. Poezija, praturtinta 
revoliucinio romantizmo, epochos patoso, 
niekad nesustingsta. Ji nepaliaujamai stip
rėja, vis aktyviau įsiskvebdama į esminius 
gyvenimo reiškinius. Tai rodo nauji jauno
sios lietuvių poetų kartos kūriniai, ypatin
gai—poeto Justino Marcinkevičiaus lyrika. 
Poeto herojus išeina vis į platesnius horizon
tus. šiandien jam jau nepakanka kolūkinių 
laukų ar įmonės klubo. Jis gyvena, kvėpuo
ja ir dega pasaulio kotfa, revoliucinėmis idė
jomis.

Poeto Justino Marcinkevičiaus santykis su 
socializmo tikrove tapo daug gilesnis ir su
dėtingesnis, Didėjantis minties krūvis nai
kina paviršutinišką deklaratyvumą, ir, tur 
būt, iš esmės labiausiai keičia meninio vaizdo 
pobūdį. Kuriamas naujas, talpesnis mūsų da
bartį apibūdinančių sąvokų turinys, kuris 
reikalauja apmąstymo ir meninio įteisinimo 
Vaizde. Vaizdas vien tik kaip gamtos at
spindys, kaip barokinė puošmena, kuri ne
neša.minties ir neatveria jokios psichologi
nės tiesos, darosi vis labiau nereikalingas 
(tiek- naujų vaizdų kasdien atskleidžia pa
saulis, ir tiek daug mūsų dienomis atsirado 
tiesioginio perteikimo ir atspindėjimo prie- 
.monių!).

Justino Marcinkevičiaus meninio vaizdo 
apimtis ir funkcijos žymiai išsiplečia. Vaiz
de jis stengiasi sukondensuoti perfrazuotus 
tikrovės įspūdžius, juos apibendrinti ir su

teikti jiems meninės individualybės spalvą. 
Poetui vaizdas—tai metafora ir palyginimas, 
tai staigus tolimiausių pasaulių sugretinimas, 
tai sintezė.

Ar žmogiškumas—tik meilė, gailestingu
mas? Ne, ir neapykanta, ir rūstumas, ir 
griežtas nuosprendis. Mylėti žmogų — tai 
reiškia ir neapkęsti visko, kas jį žemina, kas 
griauna jo laimę, kas pastoja žmonijai kelią 
į pačios istorijos padiktuotą santvarką—so
cializmą. Justino Marcinkevičiaus poema 
“Kraujas ir pelenai” — tai meilės himnas 
žmogui, o kartu neapykantos odė fašizmui, 
savininkiškai moralei. Bejėgiškas verkšleni
mas skriaudos ir neteisybės akivaizdoje, 
nuodėmių atleidimas kiekvienam nusikalti
mui, žmogaus guodimas ar gąsdinimas tuo, 
kas bus “anapus” —tai krikščioniško hu7 
manizmo sritis. Socialistinis humanizmas— 

aktyvus, revoliucinis humanizmas, šaukiąs j 
veiksmą, pasipriešinimą, kovą. Jis neišmag- 
netina kovingųjų plunksnų, neužtemdo ide
ologinių pozicijų. Socialistinis humanizmas 
neatskiriamas nuo komunistinio partiškumo, 
kaip neatskiriama Komunistų partijos politi
ka nuo visų darbo žmonių interesų.

Savo puikia poema Justinas Marcinkevi
čius parodė, kad vargu gali būti poetu skep
tikas, niekuo netikintis žmogus. Ne visados 
buvo lengva išlaikyti tikėjimą žmogumi. 
Bet poezija priklauso tiems, kurie išsaugojo 
nesudaužytas sielas, kurįe: tikį, yęjržiąsi,;, įo- 
vojla.: ’.i;'. ■ V*

Senasis' humanizmas buvo pagrįstas kon- ‘ 
fliktu tarp asmenybės ir visuomeninės san
tvarkos, kova už elementarias žmogaus tei
ses. Šis “amžinas” literatūros konfliktas, 
prasidėjęs, gal būt, Euripido ir Sofoklio 
dramose, beveik užgeso socialistinio realiz- z 
mo literatūroje, kuri grindžiama vienybe 
tarp atskiros asmenybės ir socialistinės vals
tybės. Išsivaduoti iš konfliktų “deficito,” 
rasti socialistinei visuomenei būdingus prieš
taravimus, kuriais būtų galima grįsti huma
nistinę temą, — buvo rimčiausias poeto 
Justino Marcinkevičiaus rūpestis paskuti
niaisiais metais.

Poetas drauge ieškojo ir naujesnės, “tal
pesnės” poetinės formos savo mintims, jaus
mams ir pozicijai išreikšti.

Skaudžius Pirčiupio įvykius galima buvo 
aprašyti gedulingai ir graudžiai, tai irgi pa
darytų didžiulį įspūdį. Bet autorius neno
rėjo tenkintis nei paprastu kraupios tra
gedijos atpasakojimu, nei aukų apraudoji
mu. Neatsitiktinai jis savo kūrinį vadina 
herojaus poema. Yra čia ir keli pagrindiniai 
veikėjai, ir visai aiškios situžetinės gijos ir 
buitiškai konkreti dzūkų kaimo aplinka. 
Vien sugretindamas brolius Daunius, paro
dydamas, kad tampa išdaviku Martynas ir 
kaip didvyriškai žūva partizanas Napalys, 
poetas labai daug pasako. Tačiau J. Mar
cinkevičių jaudina ne kelių žmonių ir ne vie
no konkretaus kaimo likimas. Pamerkiu su
deginimo vaizdus jis siekia perteikti taip, 
kad tai virstų dideliu apibendrinimu. Jis no
ri priversti skaitytoją susimąstyti dėl lietu
vių tautos, lietuvių liaudies kelių.

Visa tai pareikalavo drąsiai atsisakyti nuo 
tradicinių sprendimų ir vaizdavimo būdų. 
Ne. .Ne atskiri žmonės, pavadinti vardais ar 
bevardžiai, o visa liaudis — centrinis hero
jus šaudymo ir deginimo scenose. Kiekvie
ną žūvantį autorius padaro simboliu, kiek
vienas judesys kupinas gilios prasmės. Di
dingi žodžiai, simboliškai apibendrinta kiek
viena detalė, ryškios, tirštos, nekasdieniš
kos visos spalvos. Sąlygiškumas, atmetantis 
nereikalingas smulkmenas, leidžia žūvančius 
pavaizduoti labai jaudinanti ir didinga, kaip 
partizano Nepalio Daunio, ji kelia ne grau
dulį, o panįeką žudikams ir pasigėrėjimą 
nepalaužiamais liaudies žmonėmis:

Kada žmogus parkrito, jis galvojo,
Kad lenkiasi prie puspilnės sėtuvės, 
Kurią paliko vidury laukų.
Ii* kad jisai atėjo baigti sėją.
Tad ėmė sėti, eidamas į saulę.
Bet kas gi tai—sėtuvėje ne grikiai, 
O gyvos, žaižaruojančios žarijos!
Ir neapykanta iš tų žarijų dygsta.
Tai sėk, žmogau! Pasek jų kuo daugiau.
Juk neapykanta—tai kasdieninė duona,
O. tie, kur liks gyvi, bus alkani. , 
Jie rūpestingai prižiūrės pasėlį 
Ir derlių susikraus. į savo širdis..

Sėtuve bhyo jau visai tuščia,
Bet ir žmogus priėjo šviesią saulę.
Iškratęs klumpes, jis dešine ranka , 
Palaimino bedygstantį pasėlį, 
Ir apsirikęs, vietoje sėtuvės,
Prispaudė prie krūtinės karštą saulę..r
Net tradicinis kančios paveiksiąs' — kry

žium nešinas kankinys—virsta nenugalimos 
liaudie? simboliu. Kadaisę senis Dauny? pa
dirbo kryžių su kenčiančia motina, dabar, 
žengdamas po kryžiaus našta į mirtį, jis su
pranta, kad reikėjo “šauksmą jai įdėt į lū< 
pas prieš neteisybę ir prieš kančią,” šaukti' 
žmones vietoj kryžiaus pakelti ginklą prieš 
skriaudėjus. '

Pamerkiečių žuvimo scenose daug tautosa- 
kiškumo, bet nėra citatų, stilizavimo ar 
liaudies meno mėgdžiojimo. J. Marcinkevi
čius kuria apibendrintus liaudies žmonių pa
veikslus, primenančius liaudies pasakas ir 
tautodailę—-liaudies drožinius; tik nuspalvi
na juos naujai —■ šviesia, neįprastai herojiš
ka dvasia, suteikia jiems naują turinį. Sė
jėjo, Napalio, senio Daunio, Motinos-Dau- 
nienės priešmirtinėmis valandomis nėra nė 
krislelio nusižeminimo ir susitaikymo. Poe
tas karštai polemizuoja su sentimentalia 
“kryžių Lietuvos” tradicija, su “smūtkelių 
Lietuvos” dąiniais. Tai, kas liaudies mene 
dažnai reikšdavo tik sielvartą ir kančią, po
emoje persunkta didvyriškumo, skamba tvir
tai ir maištingai. Pamerkiečiai per vėlai 
suprato, kad reikia kovoti, “jų nekaltumas 
buvo jų kaltė”; bet jie žūva kupini didelės

DU KARTU GIMUSI Balandžio 28 d. čia įvyko 
LDS Penktosios apskrities

Tai buvo Naujųjų Metų 
išvakarėse. Profs ą j u n g ų 
namuose, Vilniuje, susitiko 
žmonės, sunkią akimirką iš
tiesę vienas kitam draugys
tės ir pagalbos ranką.

Į sceną pakilo žilsterėjusi 
moteris.

. —Iki pat mirties būsiu dė
kinga aktorei Petrauskie- 
kienei, hitlerinės okupacijos 
metais, išgelbėjusiai mano 
dukrą, — pareiškė ji.

Sekančią1 ..dieną mes ■apsi
lankėme, TSRS Liaudies ar
tisto KiproPetrausko na
muose.

1 • — «11 ■■
1948 metųfžiema.tėUž lanJ 

go; stūgauji vėjas; Jo gū
siai blaško sniego sūkurius, 
daužosi į langų stiklą. Dar 
niūresnė darosi okupacijos 
naktis.

Suskambėjo, telefonas. Ra
gelį pakėlė Elena Žalinkevi- 
čaitė - Petrauskienė, žinoma 
Kauno aktore. Ji išgirdo 
prislėgtą, nevilties apimtą 
balsą: telefonu skambinusi 
moteris prašė pasimatymo.

Susitiko jos Kauno sena
miestyje, kokiame tai krei
vame skersgatvyje, tarpu
vartėje.

—Ar jūs negalėtumėte 
priglausti mano mergaitės? 
—prašė nepūžįstama mote
ris. —- Po getą sklinda bai
sios žinios: fašistai ruošia
si vaikų akcijai.

Petrauskienė prisi minė, 
kad visai neseniai pas juos 
buvo užbėgęs siaubo apim
tas operos solistas Juozas 
Mažeika. Kažkurią dieną 
išvykęs į Vilkaviškį, jis ap
sistojo pas vietos notarą. 
Mažeikos akivaizdoje į butą 
įsilaužė fašistai, išsivarė 
laukan notaro šeimą ir su
šaudė: šie žmonės slapstė 
žydų tautybės moterį, kaž
kas iš kaimynų įkišo liežuvį, 
įskundė gestapui...
. Petrauskienė gerai prisi
minė šį pasakojimą.

—Atneškite mergaitę. 
Lauksiu.

Praėjo savaitė kita. Ma
tyt, nesisekė mergaitės iš
nešti iš geto. Pagaliau kar
tą jau gerokai po vidurnak
čio, į namus pasibeldė. Ko
kia tai moteris ir vyras at
nešė ąntklodėn suvyniotą 
miegančią .dvejų metukų 
mergytę ir 'beveik nesikal
bėdami išnyko. Mergytė 
saldžiai miegojo.

Petrauskų namuose lan
kytojų netrūko. Užsukda
vo aktoriai, menininkai. 
Dar klausinėti ims: iš kur 
tas vaikas. Tad Petrauskie-.

nė nunešė Danutę (taip pa
vadino mažylę) pas savo 
motiną.

Artėjo frontas, mieste da
rėsi vis pavojingiau. Į kai
mą išvyko mama, po kurio 
laiko autobusan sėdosi ir 
Petrauskienė. Nespėjo ji 
susitvarkyti, patogiai ant 
kelių pasisodinti Danutę, 
kai šalia atsisėdo žvilgan
čia uniforma apsirengęs vo
kiečių kariškis.

“Viešpatie, kad: tik Danu
te neprabiltiį: ko gero; šnėk- 
tels žydiškai.”

Bet Danutėt paniškai bi
jojo uniformuotų. Ji visa 
susigūžė ir,1 išplėtusi išgąs
čio pilnas akutes, su baime 
žvelgė į hitlerininką.

.. .Karo audra tolokai nu
bloškė Petrauskienę su duk
rom. Ketverius metus tę
sėsi jų Odisėja. Ji buvo tik
ra motina Danutei. Aušra 
Petrauskaitė buvo jai tikra 
sesuo;

Danutė nežinojo, kad ji 
turi ir kitą motiną. Kad ji 
turi kitą tėvą. Ji nežinojo, 
kad jos tėvelis—smuikinin
kas Pomerancas, dirigavęs 
prieš karą Konrado kavinės 
(dabar “Tulpės”) saloni
niam orkestrui,-buvo kanki
namas Dachau koncentraci
nėje stovykloje. Ji nežino
jo, kad tėvelis grįžo į Kau
ną, susitiko su motina, pas
kutinėmis okupacijos dieno
mis besislapsčiusia Pet
rauskų namuose. Ji tai su
žinojo tik 1948 metais., grį
žusi kartu su savo antrąja 
motina į Kauną. Sužinojo 
ir... ėmė raudoti. Sužinojo 
ir negalėjo patikėti, negalė
jo skirtis. Skirtis su antrą
ja mama. Skirtis su sesu
te Aušrele.

Mergaitę teko pratinti. 
Savaitę pagyvens pąs vie
nus, savaitę — pas kitus...

Dabar Danutė Pome- 
rančaitė turi dvi motinas. 
Du namus. Ji dažnai ilgus 
vakarus užsisėdi pas -Pet
rauskus ir palieka čia nak
voti. Ji ir dabar Petraus
kienę vadina mama, o Auš
rą— sesute. Juk Petraus
kienė ir yra jos mama. Kaip 
savą žiūrėjo ji mergaitę, 
augino, mokė ją, krūtine gy
nė nuo fašistų.

““ *

... Maskvos Čaiko v s k i o 
vardo konservatorijos ma
žoji koncertų salė pilnutėlė: 
vyksta visasąjunginė jaunų
jų atlikėjų'apžiūra. Sceno
je mergina, apsivilkusi tam
siu sijonu ir tampiu kūną 
aptempiančiu mezginiu, Vi

vidinės jėgos, pasitikėdami savimi, mylėda
mi gyvenimą, ir neveltui iki paskutinės aki
mirkos juos lydi didžiulė saulė, paprasta, 
kasdieniška, tokia, kokią ją mato artojas,— 
ir kartu simboliška.

šitaip filosofiškai pamatyti tragišką liau
dies žmonių mirtį ir, navatoriškai panaudo
jant liaudies kūrybos tradicijas, atskleisti 
liaudies kovingumą gali tik socialistinio re
alizmo menininkas, kuris iš komunizmo ide
alų viršūnės žvelgia į istorinį savo tautos 
kelią.

> Poetas Justinas Marcinkevičius nepasiduo
da smulkiam natūralizmui, ir “prakeiktas 
kaimiškas godumas,’’ savininkiškos aistros 
neatšaldo jo tikėjimo žmogum—“reik mo
kėti tikėti kaip tik tokiu žmogum.”

Poema “Kraujas ir pelenai” atkūrė aud
ringus valstiečių sąmonės pakitimus, aistrin
gai propaguoja aktyvius kovotojo jausmus 
ir nemirštančius idealus, mobilizuoja skai
tytoją ateities užmojams. Tai brangintina 
tikros poezijos savybė! Justinas Marcinke
vičius atvirai, drąsiai, kovingai išreiškia sa
vo kaip žmogaus-piliečio-poeto santykį su 
svarbiausiais pasaulio istorijos įvykiais, su 
pagrindinėmis epochos idėjomis. Tai puikus 
ir labai ryškus poeto kūrybos bruožas, ku
ris ypač išryškėja pirmame skyriuje . Poeto 
kūrybinis “aš,” jo lyrinio herojaus “aš” yra 
glaudžiai susiję su humaniškiausiais ir šve- 
siausiais visos pažangios žmonijos idealais ir 
mintimis;

L. D.

Pavasarėlis
Štai jau ir pavasarėlis:
Saulė jau šviečia skaisčiai, 
Pučia švelnutis vėjelis, 
čiulba paukšteliai gražiai.
Medžiai jau sprogsta, lapoja, 
Gėlės jau rengias žydėt.
Širdį tau glosto, žavėja — 
Traukia žiūrėt ir žiūrėt.
žemė gražiai apsivilko
Įvairiais žalumynais, 
Viskas visur pakvipo 
Medžių, gėlelių kvapsniais.
Taigi būt miela gyventi, 
Džiaugtis grožybėms gamtos, 
Jei nereikėtų bijoti 7
Niekad šturmingos audros. >
Bet kai vis girdis dundenant, 
Kad ir dar vis iš toli, 
Tai ir daržely gi būnant 
Siela vistiek nerami.
Taigi, šiltasis vėjeli, 
Smarkiai, galingai papūsk! 
Audrą varyki į šalį— 
Greitai į pelkes nugrūsk.

Jonas Juška

Waterbury, Conn.

sa jos siela — smuike, nuo
stabiuose Bacho, Bethove
no, Veniavskio muzikos gar
suose.

Jos mokytojas — Lietuvos 
TSR nusipelnęs artistas A. 
Livontas — sėdi šalia pa
saulinio garso smuikininko 
—profesoriaus Davido Oist- 
racho. Kadaise Liv o n t a s 
mokėsi paties Oistracho 
klasėje.

—Dabar jūsų mokinės 
Įaukime, —: santūriai pra
bilo maestro/— Ką gi, tegu 
atyAžjdb teįU- laiko: egza
minus. ’ r ‘ '

Livontas gerai žinojo, ką 
reiškė Oistracho santūru
mas.

Laiškai skrieja tai į Vil
nių, tai į i MaskVą. Bendra 
vaikystė ir jaunystės sva
jos. Paskui savarankiški 
žingsniai į gyvenimą. Aša
ros ir džiaugsmai. Aušros 
P e t r a u s kaitės diplominis 
darbas, kurį ji ruošiasi gin
ti Vilniaus Dailės institute, 
ir Danutės Pomerancaitės 
ruošiamas Glazunovo kon
certas ,kuris numatomas at
likti sausio mėnesį Vilniu
je, jau šešiasdešimt trečiai
siais.

... Tą naktį, kai į Pet
rauskų namus atnešė į ant
klodę suvyniotą mergaitę, 
mirčiai pasmerkta Danutė 
tartum gimė antrą kartą. 
Ir, gal būt, tuomet kažkur 
danguje suspindėjo žvaigž
dutė. Gal būt, pasidarė švie
siau. Šviesiau todėl, kad 
dar vienas žmogus, dar vie
na šeima, nebodama pavo
jaus, nebodama mirties, iki 
dantų apginkluotoms tam
sybių jėgoms nepabūgo tar
ti: “Ne!”

Tuo aktorių Pet r a u s k ų 
šeimą apgynė ne tik mirčiai 
pasmerktą žydų mergaitę. 
Tuo ji apgynė Bethoveno ir 
Glazunovo muziką. Tuo ji 
apgynė šventąjį žodį, “žmo
gus.’’

St. Vaitkūnas
(“Vakarinės naujienos”)

konferencija. Nuo 6 kuopų 
dalyvavo dvidešimt trys 
delegatai ir penki apskrities 
valdybos nariai, tai viso su
sidarė 28. Buvo ir svečių.

Po apskrities valdybos ra
porto sekė ir kuopų rapor
tai. Iš visų kuopų, LDS 74 
kuopa su J. J .Mockaičiu 
priešakyje stovi geriausiai 
—turi 111 narių. Nuo per
eito suvažiavimo kuopa gg- 
vo 5 naujus narius. ~

Apskritis, rodos, turi 2# 
pąrių.

Bolininkų tymas prašė au
kų, tai iš kasos paaukota $5 
ir delegatai dar suaukojo 
$8, tai pasidarė $13.

Skaitytas laiškas nuo bu
vusio per daugelį metų už
rašų ir finansų raštininko 
V. Valley, kuris dabar ap
sigyvenęs St. Petersburge, 
Floridoje. Apskrities valdy- 
dyba pasiliko ta pati, tik 
vieną jaunuolę išrinko V. 
Valley vieton.

Po konferencijos Jonas 
Grybas rodė filmus iš Lie
tuvos, kurių rodymas išėjo 
labai gerai.

J. Strižauskas

DIDŽIŲJŲ EŽERŲ 
NAUJI LAIVAI

Detroitas.—Didžiųjų eže
rų laivų kompanijos šiemet 
pakeis 50 senų laivų nau
jais. Lukes Bros. Steam
ship Co. užsakė keturis 
naujus laivus už $40,000,000. 
Kitos kompanijos tą patį 
daro. Eilę naujų laivų sta
tys Bethlehem Steel korpo
racija.

Lawrence, Mass.
Puikiai pavyko Maple 

Parko atidarymas. Buvo 
daug žmonių—vietinių ir iš 
kitų miestų.

Jonas Petruškevičius, ku
ris pereitais metais lankelį 
Lietuvoje, Lenkijoje, Tary
bų Sąjungoje, ir ten nu
traukė filmus, tai juos pa
rodė. Įdomūs ,daug svarbių 
vietų ir namų parodė. Tie
sa, kai kurie tamsoki, bet 
reikia atminti, kad jie 
traukti ne tokiu aparatu, 
kokius turi profesionalai.

Susirgo A. Rameika, Maple 
Parko bendrovės protokolų 
raštininkas. Kalbėjausi, 
skundėsi, kad nebegali 
vaikštinėti. Linkiu jam grei
tai ir pilnai pasveikti.

A. Butėnas ir Lena Gross 
jau pasveiko. Buvo atsilan
kę į Maple Parką.. Smagu 
buvo su jais susitikti ir pa
sikalbėti.

•

Miesto aldermanas M. J. 
Callaghanas raportavo, kad 
pereitą žiemą Lawrencaus 
miestui kainavo $95,646 
sniego valymas. Kaip tea., 
bebuvo, bet gyventojai ž’r 
no, kad gatvės buvo prastai 
valomos. Dėl jų nenuvaly^ 
mo daugelis žmonių susižei
dė. S. Lenkauskas

4 p.-Laisve (Liberty) ~ An trad., gegužės (May) 7, 1963
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•šen ir ten pasidairius MONTREAL, CANADA
Šiemet vienam mano bi

čiuliui užaugo ant nugaros 
guzas., ir jis nuėjo į ligoni
nės kliniką. Po egzamina- 
cijos, gydytojas pasakė, kad 
guzą reikia išpiauti. Chi
rurgui reikės sumokėti 
$118.50 iš anksto. Nuėjus 
į ligoninę, jį užklausė:

—Ar turi kokią sveikatos 
apdraudą?

—Neturiu,—atsakė.
—O bankinę knygutę ar 

turi?
—Turiu banke $370.
—Tai ateidamas į ligoni

nę atsinešk bankinę knygu
tę ir pasirašyk.

Mano bičiulis atliko visus 
ligoninės direktoriaus rei
kalavimus. Kai guzą dak
taras piovė, jis apmarino 
skausmą tik aplink piovimo 
vietą. Operacija tęsėsi 15 
minučių. Ligoninėje iš bu
vo 6 dienas ir jis dar liko 
ligoninei skolingas $45.

•
Kaip katalikiškose, taip ir 

protestantiškose valstybėse 
valdančioji klasė glamonėja 
ir lepina religinius, ypač 
sutanuotus žmonių aklinto- 
jus. Pav. paimsiu buvusios 
buržuazinės Lietuvos valdy- 
mosi laikus, kuomet valsty
bė mokėdavo kunigams al
gas. J. Kauneckis knygoje 
apie prelatą K. Olšauskį ra
šo, kad Lietuvos buržuazinė 
vyriausybė iš valstybės iždo 
per metus išmokėdavo ku
nigams algų už 10 milijonų 
litų, nepaisant, kad mažaže- 
nwai ir bežemiai valstiečiai 
^urde pusbadžiai gyveno. 
O kaip gi dvasininkai glo
bojami protestantiškose 
valstybėse? Pav., JAV vy
riausybė nė jokiems religi
jos vadams algų nemoka. 
Šalies įstatymais bažnyčia 
nuo valstybės atskirta. .Bet

Žinios iš Lietuvos
Nukabino žibalines lempas
ANYKŠČIAI.—Jaunas vy

rukas, persijuosęs elektro
monterio diržu, pranešė, už
ėjęs į kolūkiečio P. Bartuse
vičiaus trobą:

—Galit nukabinti žibali
nes lempas. Tuoj elektra 
užsidegs!..

Netrukus kolūkiečio tro
boje sužibo elektra. Ji įsi
žiebė tą vakarą ir kitų “Nu
galėtojo” artelės kolūkiečių 
sodybose. Elektra ėmė suk
ti variklius fermose, paleng
vino gyvulių Augintojų dar- 
ly.

“Nugalėtojo” kolūkis — 
penktasis, kurį šiais metais 
elektrifikavo Anykščių sta
tybos montavimo valdyba.

B. žemaitis

MANO GATVĖ
KAUNAS.— Tą ankstyvo 

pavasario dieną išėjau pasi
vaikščioti Tunelio gatve. 
Čia gimiau, užaugau ir bai
giu pasenti. Daug pavasa
rių praleista šioje gatvėje. 
Štai kadais stovėjo mano 
gimtieji namai. Tada irgi 
ūžavo kovas. O tėvai turėjo 
palikti savo sunkiu darbu 
suręstą pastogę.

Emigravimo kontoros 
“Alfa” direktoriui ponui 
Kiršteinui patiko graži vie
tovė, kur stovėjo mūsų na
mas. Visaip girdamas “ge
rą gyvenimą už jūrų”, jis ir 
prikalbėjo tėvus emigruotis 
į Braziliją. Pats Kiršteinas 

pirko pusdykiai mūsų so- 
bą savo meilužės vardu, 
mes 1927 mą£ų kovo 30 d.

palikom savo namus, tikė
damiesi greit išvažiuoti. Bet 
kontora “Alfa” buvo demas
kuota, įr jos direktorius,

valdančioji klasė dėl savo 
santvarkos palaikymo tei
kia visiems religiniams va
dams visokeriopų pagalbų 
ir lengvatų. Valdovai dva
siškius glosto ir net galvas 
nulenkdami klupsčiuoja. Už 
milžiniškus brangius bažny
čių pastatus ir klebonijas 
kunigai jokių taksų valsty
bei nemoka. Kunigėliai lais
vai lošia bingo ir dolerius 
šienauja.

•
Būtų labai naudinga, jei

gu kiekviena LLD kuopa 
parsitrauktų po kelis tuzi
nus brošiūrų “Nazi War 
Criminals Among Us.” Bro
šiūra 42 puslapių, su kelio
mis lietuviškomis nuotrau
komis iš hitlerinės okupaci
jos laikų. Parašyta Charles 
R. Allen, Jr. Tai įdomus do
kumentas, kuris svilina akis 
visiems fašistinio karo nu
sikaltėliams, ir iškelia aikš
tėn, kaip Washington© 
aukštieji valdžios pareigū
nai globoja ir dangsto de
mokratine skraiste karo nu
sikaltėlius! Autorius C. Al
ienas pataria šį dokumentą 
išsiuntinėti senat o r i a m s, 
kongresmanams ir valstijų 
seimelių pareigūnams, laik
raščių redaktoriams ir ki
tokiems pasižymėj u s i e m s 
asmenims, aukštiems kata
likų ir protestantų dvasios 
vadams, vidurinių ir aukštų 
mokyklų mokytojams. Tik 
tokiu būdu mūsų liaudis su
žinos apie tikrą padėtį — 
kokius paukštelius mūsų 
vyriausybė laiko priglaudu
si po savo sparnais. Bro
šiūros kaina: 12 kopijų už 
$2.50, 25 kop. už $4.50, ir tt. 
Adresas: Jewish Currents, 
22 E. 17th St., Room 601, 
New York 3, N. Y..

Progresas

apgavęs daug žmonių, pa
bėgo į užsienį. Taip ir pa
likome vėl gyventi toje pa
čioje gatvėje, tik svetimuo-. 
se namuose. Viskas ėjo sa
va vaga.

Šiandieną vėl kovo 30-oji. 
Tačiau, žiūrint į savo gat
vę, jau nebe skausmas, o 
džiaugsmas užlieja krūtinę. 
Yra kuo pasidžiaugti. Štai 
stūkso didingi balti rūmai, 
aptverti balta tvora. Čia gy
vena ir mokosi daug vaiku
čių. Jie viskuo aprūpinti ir 
laimingi. Tai mokykla-in- 
ternatas.

Sena mano gatvė, bet 
drauge ir jauna. Štai per 
ją nutiestas gražus viadu
kas, jungiantis Žaliakalnį ir 
Aukštuosius Šančius. Tolė
liau stiebiasi Statybos ir ar
chitektūros instituto rūmai. 
Juose kuriami nauji planai.

Einu dar toliau. Prieš dvi
dešimt metų čia stovėjo be
laisvių barakas. Teko ma
tyti tūkstančius belaisvių, 
kurie, vos vilkdami kojas, 
ėjo. kolonomis už spygliuo
tos tvoros. Liūdna ir nyki 
tada buvo mano gatvė. 
Šiandien toje vietoje matau 
didžiulį naujai užveistą so
dą, stadioną ir daugybę pui
kių namų.

Stoviu ir gėriuosi. Puikiai 
atrodo saulėtos dienos fone 
nauji gyvenamųjų namų 
kvartalai. Parduotuves vit
rinose, kaip veidrodyje, ąt- 
sispindi gražuolių namų si
luetai ir akį džiugina įvai
riaspalvių balkonų mozai
kos.

Nebe ta mano gatvė. Ji 
atgijusi, pajaunėjusi, kaip 
ir mūsų pačių veržlus gyve
nimas.

A. Sirtautienė

šis ir tas ir miesto 
gyvenimo į

Kaip žinia, pastaruoju 
laiku Kvebeko provincijo
je, ypatingai Montrealo 
miesto ribose, pradėjo 
reikštis teroristinė veikla, 
išsprogdinimas dirbti n i ų 
bombų viešuosiuose pasta
tuose. To pasekmėj jau žu
vo ir vienas žmogus. Tero
ristinį darbą, sakoma, veda 
taip vadinamų “sapereitis- 
tų” grupė. Tačiau vienas iš 
jų vadų, Marcei Chaput, 
viešai paleido biaurų, pro
vokacinį melą, būk šį tero
ristinį aktą vykdo “angliš
ki elementai ir komunis
tai”.

Sąryšyj su tuo, Kvebeko 
provincijos Komunistų par
tija išleido savo viešą pa
reiškimą, kuriuo ne tik ųž 
ginčija šį Chaput melą, bet 
jį pasmerkia ir tuo pačiu 
sykiu pasmerkia teroristi
nius žygius tų, kurie juos 
vykdo. Tarp kitko komu
nistai savo pareiškime sa
ko: “Nors mes nepritaria
me atsiskyrimui, bet mes 
pripažįstame teisę Kana
dos prancūzams siektis at
skiros valstybės, jei Kana
dos prancūzų dauguma to 
norėtų, bet”, sako, “mes 
smerkiame be jokių rezer
vacijų teroristinis metodus 
atsiekimui atskiros valsty
bės”.

Paprastai priimta sakyti, 
kad klaidų nepadaro tik 
tas, kas nieko neveikia. Bet 
veikiančio ar dirbančio pa
daryta klaida kartais ne
mažai ir pinigų kainuoja.

Taip atsitiko Verduno 
miestui. Rheaum Parke 
miestas pastatė žmonėms 
užeigos stotį (comfort sta
tion). Tačiau architektas, 
išduodamas planą, padarė 
klaidą ir užmiršo braiži-

SCRANTON, PA.
Jau kelios savaitės, kai 

Lewisburg, Pa., tęsiasi fe- 
deraliam teismabutyje teis
mas mainierių unijos 1-ojo 
distrikto prezidento Au
gust J. Lippi už nusukimą 
valdžiai $106,000. Taipgi 
yra teisiami ir jo trys ben
dradarbiai ir’ dvi anglių 
kompanijos, kuriose Lippis 
turėjo sukišęs savo nagus. 
Jie “mokėjo” algas net 27 
darbininkams, kurie net ne
buvo nė arti kasyklų. O ka
dangi Lippis buvo ir prezi
dentu First National Bank 
of Exeter, Pa., tai buvo 
lengva slėpti nuo valdžios 
ir nemokėti taksų.

Bet yra sakoma, kad ąso
tis tik iki laikui neša van
denį. Taip ir čia atsitiko, 
kada valdžios žmones 
(FBI) sučiupo tas suktybes 
ir surado, kad banke buvo 
trūkumas arti pusės milijo
no dbL Lippis, nors buvo 
pasitraukęs iš prezidentys
tės, vienok kaltinamas už 
tuos trūkumus; jis net ban
dė pasprukti į pietinę Ame
riką du kartus.

Už banko trūkumus, kar
tu su Lippi yra kaltinamas 
ir lietuvis George J. Daile- 
da, nes jis buvo banko iždi
ninku.

Federalės valdžios parei
gūnai turi net 22 liudinin
kus prieš tuos sukčius, tai 
vis “gavę” algas iš anglies 
kasyklų, kuriose jie nedir
bo. Vienok pats svarbiau
sias valdžios liudininkas, 
tai Dailėda, nes per jojo 
rankas ėjo tie visi “išmokė
jimai”, ir su Lippio prisa
kymu jis slėpė tą viską nuo 
bankų inspektorių.

nyj pažymėti langus ir du
ris. Taip statybininkai ir 
pastatė ir tik pabaigus 
darbą visi apsižiūrėjo, kad 
užeiga neturi nė langų, nė 
durų... Už tai visas pertai
symas miestui kainuos $17,- 
500.

Balandžio 27 d. sukūrė 
šeimyninį gyvenimą — ap
sivedė Renė Milaknis su 
Irena Stanulyte. Vestuvių 
puotą jaunavedžių tėvai 
paruošė Lietuvių Klubų1 
svetainėje. Tarp daugelio 
vietinių, svečių buvo — iš 
Detroito Milašiūtė su vyru, 
iš Toronto Čelkiūtė su vy
ru ir iš New Yorko Spūdie- 
nė.

Jaunavedžiai išvažiavo į 
Bermudą praleisti medaus 
mėnesį. s |

Vilasaliečiai Emilė ir Jo
nas Bubeliai susilaukė tre
čio kūdikio — sveikos ir 
gražios dukrelės. Motina ir 
naujagimė jaučiasi gerai.

Kaip prisimename, kovo 
2 d. mirė Antosė Milevičie- 
nė, iš Glasgow, Que. Ka
dangi pas mus paprastai 
žiemos metu, dėl žemės įša
limo, mirusieji nelaidojami 
į kapus—jų lavonai padeda
mi į tam tikrą laikinę būs
tinę, tad pereitą savaitę jos 
lavonas buvo amžinai pa
laidotas į kapus. Jos paly
dėjimui į amžiną poilsio 
vietą buvo atvažiavę iš 
JAV visi trys broliai su 
šeimoms — Valius, Fran- 
kis ir Alfonsas Bunkai.. 
Paskutinėse laidot u v ė s e 
nemažai dalyvavo artimųjų 
ir iš Montrealo.

Ona Šilinienė aplaikė sun-, 
kią širdies operaciją. Ligo
nė randasi Maisonneuve 
ligoninėje.

J.—

Bet štai, prieš apie dvi 
savaites, nuskambėjo šūvis 
ir kulka sužeidė Dailedos 
sūnų. Šūvis buvo paleistas 
ne iš paprasto šautuvo, bet 
iš militarinio kalibro ir, 
aišku, kad buvo tikslas nu
dėti valdžiai patį svarbiau
si liudininką, bet vieton pa
ties Dailedos, tai jo sūnus 
sėdėjo prie stalo.

Koks bus teismo nuo
sprendis, tenka palaukti. 
Vienok tenka manyti, kad 
ponas Lippis yra susirišęs 
ir su teroristų Mafijos šai- 
ka. Dabar Daileda yra 
stropiai sugomas FBI sar
gybinių.

Argi reikia aršesnio, 
biauresnio išsigimimo tar
pe darbo unijų, mainierių 
vadovybės, kad toks gaiva
las, kaip Lippi, dAr vis yra 
laikomas mainierių unijos 
1-mo distrikto prezidentu? 
Jeigu mainierių unijos auk
štieji viršininkai gerai pa
tyrinėtų, tai, veikiausia, 
surastų, kad Lippi yra su
sigėręs nemažai kyšių ir iš 
kasyklų operuotojų, kurie 
milijonus dolerių nėra su
mokėję į Mainierių Gerovės 
Fondą, ir mainieriai, vieton 
gauti šimtą dolerių mėne
siui, tai vos gauna trisde
šimt.

I. Vienužis

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Visos eiles šalių atstovai iš
sireiškė už tai, kad Jungti
nės Tautos remtų gimdymų 
kontrolę. Labiausiai žmo
nės platinasi Azijoje, Afri
koje ir Lotynų Amerikoje.
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Miami, Fla.
Kaip pas mus su bedarbiais 

ir kubiečiais
Paprastai Miamės miesto 

tėvai ir valdonai kalba apie 
Miamės gerovę ir kubiečius 
pabėgėlius ir drąsina, kad 
viskas čia eina gerai,—eina 
kaip sviestu patepta, bet 
kartais netyčia ir vėl pra
virksta.

Šį kartą barščius paliejo 
Miamės pagarsėjęs “Heral- 
do” liberalas kolumnistas, 
kuris pasirašo “Town Cri
er.” Jis rašo balandžio 28 
d. laidoje šitaip: “Ponas 
Tyson, Floridos darbų biuro 
viršininkas, sako: bedarbių 
skaičius, nukrito iki 24,000- 
iki 5.3%.

“Gi U. S. darbo departa
mentas skelbia bedarbių 
bedarbių esant 25,500, pri
dedant kubiečių 20,200; 
‘Kraeris’ geriau sutinka su 
U. S. darbo biuro skaičiu
mi. Jis toliau sako: “Aktu- 
ališkai bedarbių skaičius 
nėra tikrasis pave i k s 1 a s , 
tikrenybės reikalas, skelbi
mas, kad tūkstančiai darbų 
surandama, s ir taip skel
biant reikia pažiūrėti, kokie 
tie darbai.”

Ir jis toliau rašo: “Rev. 
Mckinly Ash of the mission 
makes constant efforts to 
place men on jobs, he places 
as many as 1,000 a month, 
but only he has no i llusions, 
very few of the jobs have 
no future.”

Toliau jis dėsto, kad tie su
randami darbai tai tik die
nai kitai, sakysime: kokia
me viešbutyje ar restorane 
sumazgoti lėkštes po kokio 
turtingųjų baliaus, gal kam 
kur ravą prakasti, gal at
vežtas prekes iš vagono iš
krauti ir tt.

Patyliukais ponai valdo
nai rūpinasi, kas bus toliau. 
“Kraeris” dėsto toliau: Da
bar čia lankosi du Floridos 
kongresmanai — FasCęl ir 
Pepper. Jie čia studijuoja, 
ką reikia daryti su nedarbu 
ir bėgliais kubiečiais.

Miamę tūkstančiai kubie
čių ėda smarkiau negu be
darbiai. Ką su jais daryti, 
kur juos dėti, jie patys ne
bežino. Kai kolumnistas su 
tais kongresmanais disku- 
savo,' moteris juos paklau
sė: “Kada gi Floridos vals
tija pasidarys gana stipri, 
kad priverstų kitas 49 vals
tijas paimti iš Miamės 150 
kubiečių šeimų? Aš noriu 
su jais važiuoti į Alaską.”

Ponai neturėjo ko atsa- 
kyti.

Bet kolumnistas ramina
si; girdi: Floridos seimelyje 
yra įneštas bilius nustatyti 
ir Floridai minimum $1 į 
valandą už darbą (iki šiol 
mokėjo kiek loska), bet tuoj 
ir išsigąsta, ką į tai pasa
kys mažųjų restoranų, skal
byklų, siuvimo ir kitų pra- 
kaitinių šapukių savininkai, 
kurių čia yrą tiek daug? 
Girdi, jie bankrutuos, o jau 
ir dabar ištisi blokai turi 
tuščių krautuvių.

Taigi, valio laisvasis pa
saulis, — viskas eina kaip 
sviestu patepta; turtingi ei
na turtingyn, o biedni — 
biednyn. GaLnetoli tie lai
kai, kai ir JAV žmonės su
silygins su Centrinės ir Pie
tinės Amerikų žmonėmis— 
bus turčiai ir ubagai...

žilas Juozas

Ženeva. — Pasaulyje ma
žėja nuo choleros mirtin
gumas. 1960 metais mirė 
11,216 žmonių, gi 1950 mi
ne ,net 130,500.

Worcester, Mass.
Mirė Frank Cook

Balandžio 19 d. mirė Pra
nas Kuklevičius (Cook), 78 
metų amžiaus. ‘Palaidotas 
laisvai balandžio 22 d. Daug 
jo draugų ir pažįstamų pa
lydėjo į Vilties kapines — 
tykiai, be jokių kalbų, nei 
išlydint, nei kapinėse. Tai 
buvo nykus atsiskyrimai O 
jis prigulėjo prie L. S. ir D. 
Draugijos, LDS 57 kuopos 
Birutės Draugijos. Jo kars
tą puošė gausa gyvų gėlių.

Į šią šalį jis atvyko iš Lie
tuvos prieš 58 metus. Šia
me mieste išgyveno 46 me
tus. Liūdesyje paliko žmo
ną Pauliną, sūnų Edvardą 
ir jo šeimą, dukterį Racha- 
elę Kuklevičiūtę, du anūkus 
ir tris proanūkius.

Laidotuves tvarkė Petras 
Karalius. Visi palydovai 
buvo pakviesti į Lietuvių 
salę ir pavaišinti užkan
džiais ir kava .

Velionis anksčiau veikė ir 
dalyvavo su pažangiaisiais 
ir buvo “Laisvės” skaityto
jas. Ilsėkis amžinoje ramy
bėje. D. J.

Rūpinasi gimdymų 
kontrole

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybės 
pirmiau buvo nusistaty
mas, kad pasaulyje žmo
nėms vietos užteks. Bet 
nauji įrodymai apie labai 
didelį žmonių priaugimą 
Lotynų Amerikoje, Azijoje 
ir Afrikoje rodo, kad už 
šimto metų, jeigu toks pri
augimas bus, tai pasaulyje 
jau bus 25 bilijonai žmonių, 
tai aštuonis kartus tiek, 
kiek dabar yra.

Stojasi klausimas: Ar už
teks tada žmonėms maisto? 
Todėl eilė žymių asmenų 
pataria, kad jau dabar lai
kas susirūpinti gimdymų 
kontrole.

Kingston, N. Y. — Susi
daužė naujas “F-105D” lėk
tuvas ir žuvo du lakūnai.

SVEIKINIMAS
Vardan mūsų ir pasaulio susipratusių darbi

ninkų šventės, Gegužės Pirmosios, sveikinu vi
sus. Jau veik pusė pasaulio darbininkų prasi
krapštė akis ir žengia vienu keliu ir bendru 
tikslu.

O rytuose, Sovietų Sąjungoj, puikiausiai rodo 
tą kelią ir tikslą.

Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą su tarptau
tinę darbininkų švente—su Gegužės Pirmąja.

J. Ragauskas, 
Shelton, Conn.

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVtŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

, SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ 
r
Naujasis Miamės Lietuvių 

Socialio Klubo Namas
2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

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

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—

11800 W. Golf Drive
Sargo vardas—Wm. Dambrow

PHILADELPHIA 
and VICINITY

HELP WANTED MALE

MACHINIST, model maker—tool 
maker. Part time, varied mcch. & 
electro-mech. work in modern, well 
equipped model shop. Ideal situation 
for retired individual who is try
ing to supplement his retirement in
come. Liberal fringe benefits. HA. 
8-6200. Cherry Hill, N. J. for appt.

(36-40)

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)

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)

1 WAREHOUSE FOREMAN

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

Call GA. 5-8307

(33-36)

Help Wanted—Female

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

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

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



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
Teatrinės nuotaikos 

Lietuvoj

“Literatūroj ir mene” (Nr. 
16) rašo R. Mikalausk aite 
apie lietuviško dramos teat
ro rūpsčius. Nurodo, kad 
bene svarbiausiais šio meto 
dramaturgais Lietuvoje yra 
A. Gricius, J. Grušas, V, Mi
liūnas,. K. Saja/ K. Inčiūra, 
J. Josadė, J. Chlivickas, P. 
Česnulevičiūtė,, J. Skliutaus- 
kas, J. Montvila, R. Samule- 
vičius. “Herkus montė” ir 
“Karšta vasara” buvusios 
didelis įvykis respublikos 
teatriniam gyvenime. Su di
džiausiu entuziazmu taip 
pat buvo statomas Justino 
Marcinkevičiaus “Dvidešim
tas pavasaris.” Tačiau anti- 
amerikinis to paties J. Gru
šo “Profesorius Markas Vi- 
dinas,” “kurį statant teat
ras dirbo labai ilgai, dabar 
jau beveik nebevaidinamas.”

Artūro Milierio drama
mėgstama

Zvmaus amerikiečio dra
maturgo kūrinys — “Visi 
mano sūnūs”, rež i s u o t a s 
Henriko Vencevičiaus, “pel
nė gerus atsiliepimus,” rašo 
toliau R. Mikalauskaitė. Ji 
betgi čia pat prikiša jam, 

• kodėl jis iš eilės statąs ant
rą užsieninę dramą. Anot 
jos, “žiūrovai laukia, kad jis 
dar šį sezoną pastatytų 
naują nūdienę lietuvių au
toriaus pjesę.” Vilniuje šiuo 
atveju esą geriau. Dramos 
teatras statąs šį sezoną tri
jų lietuvių dramaturgų kū
rinius. Autorė užgiria re- 
žisorę K. Kymantaitę už Sa
jos “Nerimo” pastatymą. Ta 
pati režisierė šiuo metu sta
tanti Augustino. Gricąųs ko
mediją “Ir atėjo diena.’* Re
žisierė planavusi statyti už
sienine drama, bet dabar 
tai atidėjo tolimesnei atei
čiai. Jaunas režisierius V. 
Čibiras netrukus pamosiąs 
V. Rimkevičiaus pjesę “Ra
tas.”

Prikiša ir Kauno Dramos 
teatrui

“Ne visai gerai pasielgė,” 
rašo toliau Mikalauskaitė, 
“Kauno dramos teatras su 
J. Grušu ir K. Inčiūra, ku
rie savo pjeses “Zigmas Sie- 
rakauskas’ ’ir “Mūšis prie 
Nemuno” taisė pagal (pa
teiktus (teatro) pageidavi
mus, pjesės buvo laikomos 
teatre, žadama statyti, o 
paskui be pagrįstų priežas
čių jų buvo atsisakyta. Tai 
įvyko senokai..

Pjesės rašomos visokia te
matika, bet Mikalauskaitė 
norėtų, kad teatras rastų 
galima dramos veikalus 
“užsakyti.” Jos nuomone 
trūksta veikalų anti-religi- 
ne tema, apie kolūkinį kai
mą, vaikams. Autorė pasi
genda buvusių dramos kūri
nių temomis pasikalbėjimų 
Rašytojų sąjungoj. Rašo: 
“Susirinkimai neša ūkiami, 
komisija neberodo veiklos 
žymių. Žinoma, tuščioms 
kalboms laiko nėra, bet pa
sidalinti mintimis būtų la
bai sveika.” Reikalingos 
dramos, kurios “teisingai 
pavaizduotų, kaip nugali ir 
įsitvirtina nauji, komunisti
niai santykiai mūsų gyveni-

* me.”

Giria bosą Zabulėną
Muzikos kritikas Vyt. Ma

žeika paskutiniame “Litera
tūra ir menas” numeryje 
aukštai vertina jauno daini- 
ninko-boso Henriko Zabulė- 
no pažangą.

Siekia įruošti Amerikos 
knygos skyrių

Pasikeitimas kultūrinėmis 
vertybėmis — knygomis — 
vyksta tiek sėkmingai, jog 
“The American Lithuanian 
Foundation” — kultūriniam 
ryšiui su Lietuva sustiprin
ti institucija—aiškinasi ga
limybes naujoje Vilniaus di
džiulėje Lietuvos Respubli
kinėje bibliotekoje įrengti 
Amerikos literatūros, muzi
kos ir meno skyrių. Ame
rikiečiai kultūrininkai šiai 
minčiai labai pritaria. Juos 
“stebina lietuvių tautos di
namiškumas,” “noras pažin
ti ir suprasti.” Jei projektas 
pasisektų, tai amerikoniš
kosios kultūros centras Vil
niuje būtų didžiausias visa
me Pabaltijyje. Šiai minčiai 
pikčiausiais priešais yra A- 
merikos federalinėse įstai
gose įsitaisę siaurakakliai 
lietuvių krikdemų ir kitokių 
“buvusių” partijų žmonės.
Jiems rūpi ne Amerikos, ne 
lietuvių tautos, ne žmonijos, 
bet jų siaurų grupelių inte
resai.

Atremia priekaištus
Nuolatinis “veiksnių” alar- 

mas dėl “tų kelių,” kurie 
pasisako už kultūrinius ry
šius su savo tauta, rodo, kad 
naujoji lietuvių išeivija, 
ypač jos inteligentija, vis 
labiau patiki didelėms per
mainoms, vykstančioms tė
vynėje. “Veiksnių” šauks
mai apie “išdavikus,” “par- 
s i d a v ėlius,” “perbėgėlius” 
visai nebedard įspūdžio. Net 
Katalikų bažnyčios noras 
rasti su Tarybų Sąjunga 
bendrą kalbą rodo, kiek rim
tas buvo “kultūrinio ryšio 
su tėvyne” iššaukis. Būdin
gas yra nesenas aiškinimas 
ir “New York Times’o” pub
licisto Arthuro Krocko: “Vi
si žmonės, ypatingai valsty
bininkai, politikai ir spau
dos orakulai, kurie pakeičia 
savo poizcijas, kada pasi
keičia byla., būna apkaltina
mi nepastovumu. Tačiau ne
bent šitokia jų permaina lie
čia pagrindinius principus, 
žmonių daugumą, atrodo, 
yra linkusi sutikti su Emer- 
sono išsireiškimu, kad 
“kvailas pastovumas yra 
siaurapročių serumas”.”

Džiaugiasi Jokūbonio 
premija

Net naujuose pokario at
eiviuose atvirai reiškiamas 
džiaugsmas Gedimino Jokū- 
bonio gauta Leninine pre
miją už “Pirčiupio Motinos” 
skulptūrą. Būdinga betgi, 
kad Amerikos spauda, tam 
tikrų Amerikos įstaigų no
ru ir įsakymu, ne tik dau
gumoje nepaskelbė šio fak
to, bet dargi nerado reika
lo priimti pasiūlytą skulptū
ros nuotrauką. Ame r i c a n 
Lithuanian Foundation da
ro žygių šį lietuvių kultūri
ninkų boikotą apeiti. Ši kul
tūrinė organizacija lygiai 
taip pat protestavo “New 
York Times’ui,” kai jame 
nepasirodė pianisto Kupre
vičiaus koncerto recenzija. 
Ji tada tilpo sekančią dieną.

PARDAVIMUI 
SALDAINIŲ KRAUTUVU:

Gerai ištaisytas biznis, tinkantis 
kad ir pensininkų porai. Neša gry
no pelno $9,000 i metus, norint dar 
galima pagerinti bizni. Yra 3 kam
barių apartments gyvenimui.

Jei pirktų nemokantys to biznio, 
galėčiau pabūti su juo ir išmokyti 
bizniavoti. Jei būtų reikalas, galė
čiau duoti 5 metams ant išmokesčių, 
nes žinau, kad tas biznis puikiai at
mokės skolą. Dėl informacijų pra
šau telefonuoti: Jamaieę, 9-9724.

- (36-39)

Laiškas iš Lietuvos
/

Brooklyniečiai W. ir B. 
Keršuliai gavo laišką iš mo
kytojo A. Brilingo (Dau- 
mantiškių kaimas, Ukmer
gės rajonas). Praleidę as
meninius dalykėlius, spaus
diname čia tuos, kurie lie
čia visuomeninę buitį.—Re
dakcija.
Gerbiamieji.

... Pas mus tai jau prasi
dėjo tikras pavasaris. Oras 
kasdien darosi šiltesnis, 
sniegas baigia tirpti, visi 
upeliai pilni vandens. Kas
dien saulutė kyla aukštyn ir 
vilioja visus iš namų į lau
ką. Greit prasidės ir pir
mieji pavasario darbai lau
kuose. Artėja ir pavasario 
šventės. Iš jų didžiausia tai 
Gegužės Pirmosios šventė. 
Prieš šią šventę tenka daug 
padirbėti tvarkant ir graži
nant kiemus, darželius ir 
visą aplinką. Ir pas mus da
bar smarkiai darbuojamasi. 
Namas, kur mes gyvenam, 
dabar tvarkomas iš pagrin
dų. Jame iki šios šventės
numatoma įrengti didelę sa
lę su kambariais artistams. 
Kai tik bus sutvarkyti, tai 
ne tik mes ruošime progra
mas, bet galės atvažiuoti su į 
koncertais ir vaidinimais iš 
kitur.

Pradžiai galvojame pasi
kviesti porą rašytojų, o vė
liau ir kitų menininkų. Tai 
matote, kaip keičiasi greit 
lietuviškas kaimas. Dabar 
retai pas kurį kaimietį ne
rasi radijo, beveik kiekvie
noje šeimoje rasime dvira
tį, siuvamą mašiną, dauge
lis jau turi automobilius, te
levizorius, laikraštį gauna 
kiekviena šeima.

> Pavyzdžiui, mūsų kolūky
je/ kuris vadinasi “Drau
gystė,” kiekviena šeima gau
na po vieną laikraštį ir vie
ną žurnalą nemokamai. Už 
laikraščius ir žurnalus, ap
moka kolūkis. Taigi, lietu
viškas kaimas kasdien la
biau kultūrėja. Po 5-10 me* 
tų Tarybų Lietuva neatpa
žįstamai pasikeis. Į laukus 
ateina vis daugiau žmones 
pavaduojančių mašinų, o 
elektra palengvina darbą.

Didžiausias mūsų ir visų 
dirbančiųjų troškimas yra 
taika. Už taiką kovoja vi
sos taikingoh tautos. Bet 
mus pasiekia neramios ži
nios, kad kapitalistai vis 
ruošiasi karui, kursto atski
ras tautas, bando atominį 
ginklą. Tai nelinksmos ži
nios. v Ir kada visa tai baig
sis, kada pasaulis galės lais
vai atsikvėpti ir ramiai il
sėtis? Šie klausimai rūpi 
ne tik man, bet tikriausiai 
ir Jums.

Washingtonas. — JAV 
pasiuntė grasinančią notą 
Haiti respublikai.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
1963 m. balandžio 11 d.
J. Tautų komisija išvyko į 
Jameno respubliką.

New Yorkas. — Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė ast
ronomas Henry M. Neely.

New Yorkas. — 11963 m. 
per pirmus tris mėnesius 
Royal Dutch-Shell gazolino 
kompanija turėjo $134,130,- 
000 pelno.

New Yorkas. — 1962 me
tais iš International (Idle- 
wild) orlaukio automobi
liams pastatymo vietų bu
vo pavogta 97 automobiliai.

New Yorkas.—New Yor- 
ko gubernatorius Nelsonas 
Rockefelleris vedė buvusią 
Margaretą Fintler Murphy.

Mirė Povilas Rainys--- 
“Laisves” ekspeditorius

Po operacijos, išbuvęs' trečiadienį, gegužės 8 die-
King’s County ligoninėje,Iną, 10:30 vai. ryto. Bus pa- 
Brooklyne, arti dviejų sa
vaičių, mirė Povilas Rainys, 
sulaukęs apie 70 metų am
žiaus. Povilas buvo “Lais
vės” direktorių tarybos na
rys, a i d i e t i s, dvi dienas 
“Laisvėje” dirbdavo ekspe
ditorium; priklausė prie pa
žangių organizacijų.

Lygiai prieš dvi savaites 
velionis išvyko į ligoninę, 
kur jam buvo padaryta vi
durių operacija.

Velionio palaikai pašarvo- kiame nuoširdžią užuojautą 
ti Shalins šermeninėje, 8402, velionio žmonai Adelei, vi- 
Jamaica. Ave., Woodhavene,1 stems giminėms, artimie- 
iš šermeninės bus išvežti' siems ir draugams.

Sekmadienį susitiksime su 
svečiais iš Lietuvos

Sekamą sekmadienį, ge
gužės 12 d., “Laisvės” salė
je, Ozone Parke, Niujorko
lietuviai susitiks su svečiais 
iš Lietuvos — su poetu Jus
tinu Marcinkevičium ir do
centu Sigitu Kregžde, ku- 

į riuodu šiuo metu svečiuoja
si Amerikoje. Pradžia suei
gos 2:30 vai. popiet.

Kaip žinia, jiedu su kitais 
25 tarybiniais turistais va
žinėja po JAV. Rašant šiuos 
žodžius, jie yra Wąshingto-

MIRĖ
Petras Juškauskas mirė 

balandžio 30 d. Palaidotas 
Šv. Jono kapinėse.’

Liūdesyjef liko sesuo Ve
ronika Urbonas ir .4 vai
kai:., sūnus Udwardas, gyv. 
Woodhavene; Alice Carter, 
Massapequa^ L. L; Lucįlle 
Kučkęns, ĘJushįhg, ,Nį.; Y., 
ir Josephinę - Pedersen, 
Northport, į.. I. Taipgi pa
liko 5 anūkus. ir 6 proanū
kius. Mirė sulaukęs 87 m.

Iš savo gimtosios Kauno 
apylinkės į JAV Petras at
vyko 13 metų tebebūdamas. 
Jam pasisėmė -greit ir gerai 
įsisavinti anglų kalbą gre
ta lietuvių, lenkų ir rusų 
kalbų, kurių pradus buvo 
atsivežęs iš’ Lietuvos ir ku
rių pažinimą tebeugdė au
gimas sykiu su tų tautų 
vaikais darbininkų ankštai 
apgyventuose kvartaluose. 
Tai padėjo jam įdomiai 
leisti jaunuolio metus, daly
vauti prasilavinusio jauni
mo užsiėmimuose, groti or
kestre.

Nežiūrint gabumų muzi
kai, sportams, pragyvenimo 
šaltiniu sau Petras pasirin
ko siuvėjo profesiją. Dirbo 
prie kitų siuvyklų savinin
kų, buvo kontraktoriumi, 
siuvyklos daVininku ir pats. 
Ilgus metus gyveno buvu
siame lietuvišku Williams- 
burge ir ateidavo į Lituani
kos skveruką pasėdėti, su 
siuvėjais ir kitais savo bi
čiuliais pasikalbėti, padis- 
kusuoti, iki-:

Prieš keletą metų koks 
žiaurūnas piktadaris dienos 
metu iš pasalų smogė jam 
į galvą, apiplėšė ir sužalotą 
paliko. Nuo to laiko mažai 
jis iš ligoninės beišeidavo, 
nebepasveiko. Tačiau prisi
minęs laimingesnę praeitį 
ir draugus, jis dukters Jo- 
sephinos prašydavo:

—Kai numirsiu, praneš
kite “Laisvėje,” kad mano 
draugai žinotų, jog pas 
juos niekad nebeateisiu.

Duktė tėvo valią išpildė, 
asmeniškai atnešdama ži
nelę apie tėvo mirtį. Ir nors 
ji pasiskundė, kad, ištekė
jus už kitataučio ir gyven- 

laidoti Cypres kapinėse.
Kadangi velionis buvo ai- 

dietis, tai Aido choras, jam 
pagerbti, sugiedos keletą 
giesmių. Tai bus antradie
nį, gegužės 7 d., vakare.

Labai gaila Povilo, visuo
met stovėjusio pažangiosio
se pozicijose, veikusio sulyg 
išgale.

Plačiau apie velionį bus 
parašyta vėliau. O šiuo tar
pu liūdesio valandoje, reiš-

ne, paskui vyks į Philadel- 
priją, o šeštadienį žada par
vykti Niujorkan .

Dėl to Niujorko lietuviai 
ir mano su jais susitikti. 
Poetas J. Marcinkevičius 
paskaitys iš savo poezijos, o 
S. Kregždė gal papasakos 
mums apie tai, kaip šiuo 
metu Lietuvoje ruošiami 
mokytojai, kadangi jis yra 
Vilniaus Pedagoginio insti
tuto docentas, psichologijos 
katedros vedėjas. Ns.

J. Valentis tebeserga
Jau penktas mėnuo, kai 

įžymiajam mūsų teatrinin
kui Jonui Valenčiui buvo 
padaryta operacija. Iš li
goninės namo sugrįžo po 
visai trumpo laiko, ir jo 
sveikata pradėjo1 sparčiai 
stiprėti. ' Bet... ' neilgiam. 
Apetitas ėjo vis btikyn, svo
ris ėmė kristi. Ir dabar mū
šų' Jonas randasi laba'i rim
toje ligonio padėtyje. Lan
kytojais džiaugiasi, bet il
gesnių pokalbių su jais tęs
ti negali.

Visi jo liga esame giliai 
susirūpinę, ypatingai — te
atrininkai. . Jis buvo pasi
žadėjęs surežisuoti ateinan
čiam sezonui komediją, bet 
dabar tam pasižadėjimui 
ištesėti vilties nebeturi.

Jo namų adresas: 91-49 
115 St., Richmond Hill 18, 
L. L, N. Y. V.

K. Steponavičių 
prisiminus

Š. m. birželio 6 d. sukan
ka 10 metų kai mirė Kazys 
Steponavičius. Velioniu bu
vo 8 metus LLD sekreto
rius ir “Laisvės”, “Vilnies”,» 
“Tiesos” bei žurnalo “Švie-. 
sos” nuolatinis bendradar
bis. Tai buvo pažangus vei
kėjas ir geras draugas.

A. P.

Dėkoja J. Kaškaičiui
Maspethietis Vladas Va- 

langevičius — “gerasis dzū
kas iš Trasninkų kaimo”— 
aidiečių koncerto metu 
mane pasigavęs įspaudė $5 
“Laisvei” dovanų ir sako:

—Noriu per “Laisvę” pa
sveikinti gerąjį mūsų drau
gą Joną Kaškaitį (Vilniu
je) ir padėkoti jam už pri
siminimą kalėdiniu atviru
ku ir apdovanojimą 4-omis 
knygomis. Geros jam svei
katos ir ilgiausių metų!

Aš gi to paties linkiu 
jiem abiem. V. S.

dama tarp kitų, baigia lie
tuvių kalbą primirštą ta
čiau jos žinelė buvo para
šyta lietuviškai. S.

Aidiečių parengimas 
buvo sėkmingas

Aido choro spektaklis, 
įvykęs preėjusį sekmadie
nį Brooklyne, buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais.

Apie tai smulkiau* bus 
parašyta sekamame “Lais
vės” numery.

Great Neck, N. Y.
širdinga padėka

Balandžio 17 d. mūsų 
mylima duktė Olga išsisky
rė iš gyvųjų tarpo. Reikėjo 
pergyventi didelį širdies 
skausmą. Dėkui giminėms 
ir geriems draugams, kurie 
šioje liūdesio valandoje 
teikė užuojautą ne tiktai 
gyvu žodžiu, per laiškus ir 
spaudą. Papuošė dukters 
karstą puikiomis gėlėmis. 
Skaitlingan atsilankė šer
menyse ir laidotuvėse.

Taipgi širdingai dėkoja
me už užuojautą garbingos 
L.L.D. Centro komitetui, 
K. Petrikienei už parašy
mą į spaudą, draugui A. 
Bimbai už pasakymą kal
bos, Aido Chorui už širdin
gą užuojautą, o “Laisvei” 
už taip malonų patarnavi
mą. Jūsų visų. širdinga 
užuojauta dėl mūs pasiliks 
atmintyje ant visados.

P. A. Beeis, Zenonas 
brolis, broliene Ona ir 

duktė Genovaite

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

Mirus

Martai Juškevičienei
Balandžio 10 d.—Osceola Hills, Pa.

/Rėišklame gilią užuojautą stamfordiečiui 
Walteriui Juškevičiui ir jo šeimai, netekus 

' mylimės motinos. Nuo newyorktečių—
■ y » , i

A. Baretela šeima J. Siurba
J. Gasiūnas F. ir A. Yakštis
L. Kavaliauskaite : S. V. 5 '
Jonas Gužas M. Grigas
S. Sasna

MIAMI, FLORIDA

A. ir S. Mason J. M. Paukštaitis
N. ir J. Benikaičiai M. Saimonas
George Suwak Anna Makarevičia
S. J. Šukaičiai A. Paukštienė
Mr. & Mrs. Aleksandrai M. R. Chuladai
Al. Shmagorius J. Krupp
N? Sireika Ig. Urbonas .
J. E. Miller H. Žekonienė
S. Šulinskas Mary A. Balzar
J. S. Thbmsonai Geo. Denis
A. Petraitis M. Al. Valilioniai
M. Cvirkienė S. Zavis
J. Degutis J. Giraitis
V. Bovinas J. M. Koch
N. K. Tamošiūnai J. H. Mikitai
S. J. Jurevičiai K. Sunar
J. Smalenskas K. Bendoraitis
P. Urbon F. Chwirut
J. A. Birštonai Mrs. A. Lack
K. Kriaučiūnas

I Mirus

I Olgai Jean Bečytei
I Ir vėl viena jauna graži žvaigždutė užgeso, šiuoI tarpu Olga Bečytė mus amžinai apleido. Dar tik va;y I kar viešėjo Miamėje pas motulę, dar norėjo atgauti? I sveikatą. Mes Olgą sutikome LSK piknikuose, ku-^ 
I riuose taip uoliai, taip,širdingai darbuojasi jos mo’ I tūlė A. Bečienė. Olga grįžo pas savo mylimą tėvelį I Pov. Bečį, ir ilgai, netrukus, motina gauna nemalo- I nią žinią,—“Olga mirė.” Ši žinia taip sukrėtė mūsų I darbuotojos Bečienės sveikatą, kad ji neturėjo jėgų I ir sveikatos vykti į savo dukrelės laidotuves.?
I Mes, miamiečiai, reiškiame širdingiausią užjautą I mūsų darbuotojai, Olgos motinėlei Bečienei, jos tė- 
I vūi ir broliui Bečiams ir visiems giminėms ir drau- 
I gams.

6 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., gegužes (May) 7, 1963

Aidas dainuos estų 
koncerte - bazare

f

Aido Choras dainuos es
tų, latvių ir suomių bend
rai rengiamame pobūvy-/ 
je šį šeštadienį, gegužės 
11-tos vakarą, estų klube, 
kampas 125th St. ir Lexing-c 
ton Ave., New Yorko mies
te. Tai bus bazaras su kon-
certine programa. Tikriau
sia, kaip ir anais metais, 
jie ten gausiai turės dailia- 
daikčių iš jų gimtojo kraš
to, o taip pat ir vietinių var
tojimui tinkamų daiktų. 
Kviečia visus. Sį?——— L
Lotynų Amerikoje žmonių* 
ekonominis gyvenimas yra| 
skurdus. Ši organizacija^ 
siunčia komisiją tyrimui?' 
priežasčių.

i-
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(Lith-„.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės
uanian Bulg. Corp.) direktorių susi
rinkimas įvyks sekmadieni, gegužės 
12, savame name. Pradžia 1 vai. 
popiet. J. G.

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

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. Vis* 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtoš, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (35-36)

3




