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* KRISLAI
Motiejus Kazlauskas
Jis tai jautė
J. Kardelis klajoja 
Nauja J. Jurginio knyga

— Rašo R. Mizara —

—Jaučiu, kad aš tuoj mir
siu . . .

Tai Motiejaus Kazlausko 
žodžiai, pasakyti man liepos 
4 d. “Laisvės” piknike Brock- 
tone.

Susėdę po medžiu, mudu 
šnekėjomės apie dvidešimt 
minučių — šnekėjome apie 
dalykus, kuriuos šiuo metu 
spaudoje skelbti neišpuola.

Ant rytojaus, liepos 5d., 
Motiejus Kazlauskas mirė sa
vo namuose South Bostone.

M. Kazlauskas — ilgametis 
Bostono gyventojas, įžymus 
pažangiųjų lietuvių eilėse vei
kėjas. Pastaruoju metu jis ką 
nors aktyviai veikti jau nebe
galėjo — palaipsniui temo jo 
regėjimas, nebegalėjo skaity
ti; jo žmona Karolina jam pa
skaitydavo “Laisvę” bei kny
gių. Bet jis visuomet turėjo 
blaivų protą, ir jo tartas žo- 
cPts turėjo didžiulę reikšmę.

—Laiko turiu, atsisėdu prie 
radijo klausytuvo ir klausau
si žinių, komentarų, muzikos 
—pasakojo jis.—Klausau ra
dijo programų iš Lietuvos ir 
iš Maskvos — tai didelis man 
susiraminimas I

Velionis buvo ilgametis 
“Laisvės” bendradarbis.

Draugę Karoliną Kazlaus
kienę - Mironaitę pažįstu per 
daug metų. Visą subrendusį 
savo gyvenimą ji, kaip ir mi- 
rusis jos vyras, susiejo su pa
žangiuoju judėjimu. Ji— dar 
greita, energinga, žinau, mi
rus Motiejui, jai nebus lengva 
verstis, bet nieko nepadary- 
sim!

Dėl Motiejaus mirties lais- 
viečių vardu reiškiu nuošir
džią užuojautą draugei Kaz
lauskienei. O jam pačiam— 
ramiai ilsėtis!..

Montreališkis J. Kardelis 
paskelbė, būk Leninas buvęs 
žydas. Krupskaja taip pat 
buvusi žydė.

O socialdmokratų lyderis S. 
l^hiirys-Kaminskas andai skel
bė, būk Leninas buvęs mongo- 
1B.

Kadaise amerinkiniai reak
cionieriai skelbė, būk F. D. 
Rooseveltas buvo žydas — “jo 
tikroji pavardė” esanti “Ro- 
senfelt.”

Dėl J. Kardelio kliedėjimo 
net ir Čikagos menševikų laik
raštis neiškentęs pasakė: 
“Skelbti netiesą, nežiūrint ko
kiais sumetimais tai daroma, 
yra nedora.”

Būtų gerai, kad “Naujie
nos’’ laikytųsi šio savo posa
kio, kad niekad nerašytų ne
tiesos. Bet abejojame, ar taip 
kada nors bus.

Na, o kai dėl J. Kardelio ir 
kitų “veiksnių” klajojimų: 
“vadavimo” biznis nevyksta, 
tai, įpuolę į desperaciją, jie 
plepa patys nežinodami ką.

Leninas buvo rusas, K. 
Marksas — žydų kilmės, o 
Engelsas — vokietis — ir 
šiandien jie visi trys statomi 
greta kaip įžymiausi žmonijos 
istorijoje mokslo vyrai, darbi
ninkų klasės vadovai, naujo, 
komunistinio pasaulio archi
tektai.

Gavau istoriko Juozo Jur
ginio knygą-studiją apie Mi
kalojų Katkų, “Balanos gady
nės” autorių.

Knygą “Mikalojus Katkus” 
išleido Lietuvos Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla 
Vilniuje.

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

Ką sako rašytojas 
apie Kiniją

Londonas. — Anglų ra
šytojas Ričardas P. Liste
ns tik grįžo iš Kinijos. Jis 
pateikė penkis straipsnius 
apie dabartinę padėtį toje 
šalyje.

Prieš 14 metų, pirm Kini
joje liaudis iškovojo laisvę 
ir įsteigė savo valdžią, Ki
nijos žmonės daugumoje 
buvo nemokyti ir atsilikę. 
Dabar tą jie nugali. Moko
si jaunimas, mokosi ir su
augę. Virš 85 procentai 
vaikų ir jaunuolių lankosi 
į mokyklas. Apie 90,000,000 
vaikų lanko pradines mo
kyklas, o apie 9,000,000 
aukštesnio ir aukštojo 
mokslo įstaigas, pastarųjų 
yra 745. Apie 10 procentų 
studentų lankosi į univer
sitetus, 33 procentai moko
si technikinėse įstaigose, 37 
procentai pedagogikos, me
dicinos, žemdirbystės ir ki
tokiose mokyklose.

Technikoje Kinija toli 
nužengė pirmyn, bet ji dar 
yra pasilikus nuo kitų so
cialistinių šalių, nors daro 
dideli progreso.

Listens rašo, kad jį nu
stebino Kinijos jaunimas ir 
vaikai, kurie su didžiausiu 
pasišventimu mokosi rašto 
ir politinio supratimo.

Gyvenimo namų — apar
tamentų statoma visoje ša

IŠ VISO PASAULIO
Jakarta. — Indonezijos Kairas. — Eilėje Afrikos 

prezidentas Sukamo smer- šalių degina Portugalijos 
kia Anglijos imperialistus vėliavas, protest u o d a m i 
už suorganizavimą Malazi- prieš portugalų kolonializ- 
jos. Jis sako: tų kraštų mą Angoloje ir Mozambi- 
žmonėms turėjo būti leista koje.
nusibalsuoti, bet to nebuvo 
padaryta.

Vakarinis Berlynas. — 
Civiliniu lėktuvu pabėgo 
Lenkijos karini n k a s R. 
Obačas su savo žmona ir 
dviemis vaikais į Vakarinę 
Vokietiją.

Maskva. — Rugsėjo 1 
dieną jau bus įsteigtas tie
sus telefono pasikalbėji
mas tarp Maskvos ir Wash- 
ingtono.

Washingtonas. — Kon
gresinis komitetas reikalais 
pagalbos užsienio valsty
bėms numušė pagalbai 
$430,000,000. Jos bus duo
dama už $4,100,000,000.

Juozas Jurginis — neseniai 
gavęs Istorijos mokslų dakta
ro laipsnį — darbštus žmogus. 
Kiek jis svarbiais klausimais 
veikalų paraše! O jis moka 
populiariai, suprantamai ra
šyti. , ,

M. Katkaus knygą “Balanos 
gadynę” skaičiau jau senokai 
—tai įdomus dokumentas apie 
tai, kaip Lietuvos valstiečiai 
gyveno praėjusiame amžiuje.

Liepos 21 d. niujorkiečiai 
prašomi dalyvauti “Laisvės” 
piknike Cliffside, N. J. Už
sisakykite vietas autobuse.

lyje, bet jų dar stoka. Gy
venimo namai darbinin
kams labai pigūs, tik apie 
5 janai ($2 amerikiniais pi
nigais) per mėnesį, arba 
nuo 3 iki 7 procentų jų al
gos. Šviesa ir vanduo dar į 
mėnesį kainuoja apie 25 
centus.

Uždarbiai darbi n inkų 
nuo $30 iki 50 dolerių per 
mėneiį. Algos, lyginant su 
Amerikos darbininu, tai 
mažos, bet jeigu jas lygin
ti su kinų buvusiais uždar
biais prie kapitalizmo sąly
gų, tai labai didelės. Reikia 
atminti, kad JAV darbi
ninkas gyvenimo namui ar 
apartamentui išleidžia arti 
40 procentų savo algos, o 
Kinijoje nedaugiau 7 pro
centų. Taipgi jam mokslas, 
medicina ir ligoninė yra 
veltui.

Rašytojas nematė alka
nų, suvargusių ir apdrisku
sių žmonių. Tiesa, jų dra
bužiai nėra brangūs ir gra
žūs, bet žmonės jų turi. Tu
ri daugelis radijo imtuvus, 
dviračius, paveikslų trau
kimo aparatus. Bet svar
biausia tas, kad kinai jau
čiasi žmonėmis, kad jiems 

' nereikia lenktis prieš už
sienio atėjūnus, kaip būda
vo senaisiais laikais.

Viena. — Austrijos par
lamentas patvarkė, kad 
Antrojo pasaulinio karo 
kriminalistai bus teisiami 
iki 1965 metų pabaigos.

Londonas. — Polici j a 
areštavo 75 demonstrantus. 
Virš 1,000 Žmonių demon
stravo prieš atsilankiusius 
Graikijos karalių ir kara
lienę.

Kingston, N. Y. — Grey- 
houndo kompanijos busas 
nusivertė į pakalnę. Nelai
mėje žuvo vairuotojas, o 
šeši keleiviai buvo sužeistti

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia tvirtina, kad 
11962 metais užmušė virš 
9,000 partizanų.

Georgetown. — Gvianos 
premjeras Jaganas pasipik
tino JAV politika, kuri ve
dama nuvertimui jo val
džios.

Atėnai. —Graikija atme
tė TSRS pasiūlymą pada
ryti Viduržemio jūros sritį 
laisva nuo atominių ginklų.

Roma. — Parlamentas 
255 balsais prieš 225 užgy- 
rė G. Leone valdžią.
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Vakarti vokiečiai 
ginkluojasi

i

Bona. — Vakarų Vokie
tijos karo industrija dirba 
dieną ir naktį gamindama 
naujus moderninius gink
lus. Dabar Vakarų Vokieti
jos valdžia užsakė skubiai 
pagaminti virš 1,500 mo
derniškiausių tankų.

Pirmieji jų jau buvo iš
bandyti. Jie sveria po 40 to
nų, važiuoja po 43 mylias 
per valandą, ginkluoti pa
trankomis, kurių žiotys 
skersminiai yra po 105 mi
limetrus (virš 4 colių). Iš 
jų už 3,000 pėdų pramušė 
15-kos colių plieno sieną.

Daugiau užaugino 
ryžiy

Washingtonas. — Per 
metus laiko, iki 1963 m. lie
pos 1 dienos, kapitalistinia
me pasaulyje buvo suimta 
152,000,000 tonų ryžių.1' Tai 
virš du milijonai tonų dau
giau kaip pirmesniais me
tais.

Į Šią skaitlinę neįeina so
cialistinių šalių ryžių suė
mimas, nes nėl Kinija, nei 
Šiaurės Vietnamas, kur la
bai daug užaugina ryžių, 
nepriklauso prie Jungtinių 
Tautų, tai ir nėra žinių apie 
jų suėmimą.

JAV SLOPINA PIETŲ 
VIETNAME! SUKILIMĄ
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis pasiuntė 
užtikrinimą Pietų Vietna
mo prezidentui Ngo Dinh 
Diemui, kad Jungtinės Val
stijos ir ateityje padės jam 
kariauti prieš partizanus.

Užtikrinimas pasiųstas 
todėl, kad vėlesniu metu 
tarp JAV karininkų ir P. 
Vietnamo militaristų pasi
reiškė nesutikimų.

VIS STOJA Už 
SLĖPTUVES

Washingtonas. — Kon
gresinis komitetas baigė 
tyrinėjimus: ,ar reikalinga 
statyti slėptuves apsisaugo- 

1 jimui nuo atominių bombų. 
Komitetas išklausinėjo apie 
90 žmonių. Jis daro išvadą, 
kad slėptuvėse galėtų išsi
gelbėti apie 65,000,000 žmo
nių, iš 180,000,000 gyvento
ju.

MIRĖ SPALVINIŲ 
FILMŲ “TĖVAS”

Los Angeles, Calif. — Su
laukęs 82 metų amžiaus mi
rė Dr. Herbertas T. Kai
mus. 1935 metais jis išrado 
būdą gaminimui spalvinių 
filmų. Pirmosios buvo žino
mos vardais “Becky Sharp” 
ir “Vanity Fair”.

Už UŽDRAUDIMĄ 
A-BOMBŲ 

Washingtonas. — Išvy
kus Harrimanui į Maskvą 
tartis, JAV valdžia gauna 
daug telegramų ir rezoliu
cijų, reikalaujančių tuojau 
uždrausti atominius gink
lus.

Karininkai nuvertė 
Ekvadoro valdžią

Quito. — Liepos 11 dieną 
Ekvadoro karininkai nu
vertė prezidento Carloso 
Arosemenos Monrojo val
džią. Karininkams pareika
lavus buvęs prezidentas

1 Moronjus išskrido į Pana- 
■ mos respubliką.

Ekvadoro valstybė yra 
1 šiaurvakarinėje pietų Ame- 
i rikos dalyje, prie Ramiojo 
j didjūrio. Ji užima 104,500 
i kvadratinių mylių plotą ir 
1 turi apie 5,000,000 gyvento- 
■

įvyko vienybė tarp 
an^o liečiu

Leopoldville, Kongo. — 
Pastangomis Demokratinio 
fronto kovai už Angolos 
laisvę jau sudarytas bend
rasis frontas tarp keturių 
buvusių atskirų gru p i ų, 
kurios kovoja už Angolos 
nepriklausomybę. Dar yra 
pora mažesnių grupių, bet 
manoma ir jas įtraukti.

Įvykus vienybei tarp at
skirų grupių — jos galės 
sėkmingiau kovoti už ša
lies laisvę prieš Portugali
jos imperialistus.

Angola yra pietvakarinė
je Afrikos dalyje. Ji užima 
481,350 kvadratinių mylių 
plotą ir turi virš 5,000,000 
gyventojų.

SAKO: ISPANIJA NORI 
PREKYBOS SU KUBA

Washingtonas. — Ispani
jos laivų Compania Trans- 
atlantica informavo JAV 
Valstybės departamentą, 
kad jos laivai pradėjo dau
giau plaukioti į Kubą. 
Kompanijos viršininkai sa
kė, kad ispanai daug pre
kiavo su Kuba pirmiau, tai 
jie nenori atsisakyti nuo 
tos tradicijos.

PRATIMUOSE RAKETA
UŽMUŠĖ 2 KARIUS

Fort Walton Beach, Fla. 
—Karo lėktuvai “F-100” 
darė pratimus šaudydami 
raketomis. Viena iš jų pa
taikė į įtvirtinimą (“bun
kerį”), pramušė plieno sto
gą ir viduje 2 karininkus 
užmušė, o 14 sužeidė. Sako, 
kad ji nesprogo, tai tik to
dėl 14 išliko gyvų.

IŠVYKO TARTIS, BET 
NETURI VILTIES

Londonas. — Į Maskvą 
išvyko tartis uždraudimui 
atominių ginklų JAV am
basadorius A. Harrimanas 
ir Anglijos diplomatai. Bet 
jie kalbėjo, kad mažai tu
ri vilties susitarti, jeigu 
TSRS nepriims Vakarų 
plano.

LAIVO NELAIMĖJE
ŽUVO 60 ŽMONIŲ

Buenos Aires. — La Pla
ta upėje užsidegė ir nu
skendo Argentinos “Ciudad 
de Asunsion” laivas. Ke
liavo 420 žmonių. Iš jų 355 
išgelbėti, o 60 žmonių žuvo.

Rasistai fan įsftsmė 
šalį į neramumą

/Washingtonas. — Šimtas 
metų po negrų rasės iš ver
gijos paliuosavimo, m ūsų 
šalis ir vėl įstumta į rasinį 
neramumą. Už tai atsako
mybė puola ant pietinių 
valstijų baltųjų šovinistų— 

i rasistų. Jų prieštaravimas 
suteikti žmonių teises neg
rams, paneigimas Jungti- 

: :iių Valstijų Konstitucijos, 
nesiskaitymas su JAV vy
riausybės ir Aukščiausiojo 
Teismo sprendimais — su
kėlė tuos neramumus.

Cambridge, Md. — Čionai 
i negrai buvo surengę prie 
teismą b u č i o demonstra
ciją. Baltieji užpuolė de
monstrantus ir prasidėjo 
riaušės. Valstijos policija, 
vartodama gazų bombas ir 
šunis, demonstrantus ir 
baltuosius išvaikė. Nacio- 
nalės gvardijos daliniai vėl 
atvyko į miestą. Riaušių 
metu du baltieji vyrai buvo 
pašauti. Kas šaudė—nėra 
nustatyta.

Washingtonas. — Visoje 
šalyje negrų organizacijos 
organizuoja masinį marša- 
vimą į JAV sostinę. Jis 
įvyks rugpiūčio 28 dieną. 
Organizatoriai sako, kad 
sumaršuos ir suvažiuos 
apie. 100,000 negrų reika
lauti lygių civilinių teisių 
su baltaisiais. Washingtone

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas. — šešta

dienį, liepos 20 d., bus sau
les užtemimas. Jis prasidės 
4:13 vai. po pietų Kanado
je, ties JAV Washingtono 
valstija, ir baigsis 5:40 va
landa Rytiniu taupas švie
sos laiku (Eastern Day
light Time).

Kanadoje bus pilnas už
temimas, o Jungtinėse Val
stijose nuo 40 iki 75 procen
tų. Sveikatos departamen
tas pataria nežiūrėti pliko
mis akimis į saulę, nes la
bai kenksminga akims.

Varšuva. — Lenki j o s 
spauda įspėjo piliečius, kad 
jie būtų atsargūs su Va
karų turistais, nes pastarų
jų tarpe yra daug šnipų.

Washingtonas. — Kon- 
gresnis komitetas nutarė 
sumažinti $95,000,000 lėšų 
erdvių užkariavimui

Londonas. —■ Čionai eina 
gandai, būk TSRS ištraukė 
savo atominius specialistus 
iš Kinijos.

Miami, Fla. — JAV lakū
nas Roberto Ramos Miche- 
lena mažu lėktuvu pabėgo į 
Kubą.

Lake Success, N. Y. — 
Sperry Gyroscope Co. atlei
do iš darbo virš 1,000 dar
bininkų.

Colombo. —Ceilonas pra
šo iš Jungtinių Tautų geo
loginių specialistų pagalbos. 

bus ruošiamos masinės de
monstracijos, sakomos pra
kalbos, įteikta rezoliucijos 
Kongreso ir valdžios na
riams. Washington© polici
ja užtikrino, kad ji pilnai 
kooperuos palaikymui tvar
kos.

Dudham, N. C. — Fede
ralinis teisėjas E. M. Stan- 

I ley patvarkė, kad pradinė
se ir jaunuolių aukštesnio 
mokslo (“junior high’) mo- 

i kyklose negrų vaikai turė
tų lygias teises su baltųjų.

Oklahoma City. — Fede
ralinis teisėjas pareiškė, 
kad šio miesto mokyklų ta
rybos laužo 1954 m. JAV 
Aukščiausiojo Teismo pa
tvarkymą. Teisėjas reika
lauja, kad ne tik negrų vai- 

I kai privalo būti lygiai su 
baltųjų priimami į mokyk
las, bet ir negrai priimami 
už mokytojus.

Garden City, N. Y.—Ap- 
Į švietos taryba reikalauja, 
I kad šiame miestelyje ir 
■ apylinkėje nebūtų daroma 
skirtumų tarp baltųjų ir 

' negrų vaikų, kad visi gautų 
j progą mokytis. 

_____
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis paskyrė ad
mirolą U. S. Sharp koman- 
dieriumi JAV karo laivyno 
Ramiajame vandenyne.

Maskva. — Liepos 15 die
ną prasidėjo pasitarimai 
tarp Tarybų Sąjungos, 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų uždraudimui atominių 
ginklų ir nusiginklavimo 
reikalais.

Washingtonas. — JAV 
politiniai vadai pasitenki
nę, kad TSRS ir Kinijos 
komunistų pasitarimai dar 
nepašalino skirtumų.

Washingtonas. — JAV 
valdžia pareikalavo Angli
jos, kad ji uždraustų Ku
bos lėktuvams skrajoti į jos 
Grand Caymano salą, kuri 
yra 190 mylių nuo Kubos.

Havana. — Kubos prezi
dentas Osvaldo Dorticos 
Torrado sako, kad visi 
TSRS militariniai žmonės 
jau išvažiavo iš Kubos.

Saigonas. — JAV amba
sadorius F. E. Noltingas 
sako, kad Ngo Dinh Diemo 
valdžia su amerikiečių pa
galba nugalės partizanus.

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 66 metų amžiaus mi
rė Respublikonų partijos 
vadas Jay Cooke.

Tokio. —Šiaurinė Korėja 
prisiuntė $563,000 pagalbai 
čia gyvenančių korėjiečių 
mokykloms.

Lima, Peru. — Arequipa 
srityje buvo jaučiamas Že
mės drebėjimas.
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Sarmata Niujorkui
NIUJORKO MIESTAS—pilna to žodžio prasme— 

tarptautinis miestas. Čia gyvena visokių tautų žmonių: 
daugiausiai, atrodo, bus žydų, paskui italų, daug šim
tų tūkstančių negrų, daugiau kaip pusė milijono puer- 
torikiečių, ir t.t.

Taigi, visa tai turint prieš akis, rodosi, čia neturė
tų būti jokios diskriminacijos prieš jokią tautybę bei 
rasę. Deja, taip nėra!

Šiandien mes matome, kad Niujorko mieste vyksta 
didžiulės kovos—negrų ir puertorikiečių kovos už ly
gias teises.

Pavyzdėlis: Niujorko mieste yra daug t. v. užkan
dinių, žinomų “White Castle” pavadinimu. Užeikite j 
jas. Užėję pamatysite, kad ten tarnautojai tik baltieji. 
Kur negrai? Kur puertorikiečiai, nors jie yra baltosios 
rasės žmonės?

Štai statomi nauji pastatai—didžiuliai, gražūs. Pa
žiūrėkite, kas juos stato? Kokie mechanikai-darbinin- 
kai ten dirba? Baltieji! Kur negrai, kurie sudaro apie 
9-tąją dalį miesto gyventojų?..

Tarp negrų ir puertorikiečių vyrauja didžiausias ne
darbas. Jie kenčia skurdą.

Dėl to, štai, negrai ir puertorikiečiai ir suruošė di
džiules demonstracijas ties White Castle restoranu 
Bronkse. Jie reikalauja, kad tų restoranų-užkandinių 
savininkai samdytų daugiau negrų ir puertorikiečių. 
Kitais žodžiais: jie reikalauja lygybės, jie reikalauja 
darbu!

Prie Niujorko miesto rotušės vyksta sėdinčiųjų 
reikalavimas, kad miesto, valdžia, vykdydama statybą, 
samdytų daugiau negrų ir puertorikiečių darbininkų.

Miesto valdžios pareigūnė, Anne Kelly, andai, sam
dydama per valdinę įstaigą saų( sekretorę, pąsajtę agen
tūrai, kad ji prisiųstų sekretorė tiktai baltą /.moterį; 
Puertorikiečius ji jau neskaito baltaisiais. Į negrę sek
retorę, matyt, panelė nė pažiūrėti nebenori. O Miss KeL 
ly gauna algą iš miesto, iš žmonių sudėtų pinigų—apie 
14,000 dolerių per metus. '

Taigi, kas čia darosi?! • 1
Sarmata Niujorko miestui! Sarmata darbo uni

joms! Sarmata mums visiems, kurie mokame taksus, 
kurie toleruojame tokią nelygybę!

Mes reikalaujame, kad būtų panaikinta segregaci
ja Birminghame, Alabamos valstijoje. Reikalaujame, 
kad rasistams sparnai būtų apkarpyti Jacksono mieste, 
Mississippi valstijoje, bet kaip pačiame Niujorko mies
te?!.

Svekiname anglus!
KIEKVIENAM GALVOJANČIAM žmogui patin- 

ka, kad Londono gyventojai masiniai protestavo ir pa
smerkė Graikijos karalių Povilą ir jo pačią Frederiką. 
Jiedu, kaip žinia, buvo atvykę į Angliją “oficialiam vi
zitui’”

Kas gi tie Graikijos valdovai? Jiedu yra pronaciai. 
Jiedu palaiko Graikijoje baisią liaudies priespaudą. 
Graikijoje šiandien dar vis tebėra apie 1,000 politinių 
kalinių, kankinamų nuo 1947 metų. Karalius Povilas 
naudoja visokias klastas, kad tik galėtų išsilaikyti soste.

Na, ir anglai pasitiko šią porą taip, kaip turi būti 
pasitikta: demonstracijomis, protestais. Tūkstančiai 
anglų tarė protesto žodį neprašytiems svečiams.

Tiesa, buržuazinė spauda sako, kad protestavo tik 
“komunistai ir anarchistai”. Nuo kada gi Anglijoje pri
viso tiek daug anarchistų?

Ne, prieš Graikijos liaudies priešus protestavo 
kiekvienas savigarbus anglas, bus jis komunistas, socia
listas ar nepartinis.

Už tai tenka anglus tik pasveikinti!

Argi “per daug sentimentalus”?..
MES DAR IR DAR KARTĄ, perskaitėme Pasauli

nio Moterų Kongreso Kreipimąsi į visas pasaulio mote
ris (tilpo praėjusiame “Laisvės” numery). Mums rodo
si, jis toks svarbus, taip meistriškai suredaguotas, pa
rašytas, kad kitą įdomesnį dokumentą šiandien būtų 
sunku surasti.

Bet prieš šį Kreipimąsi, žinote, balsavo Kinijos de
legacija, dalyvavusi Pasauliniame moterų kongrese bir
želio 24—29 dienomis Maskvoje.

Šiaurės Korėjos moterų delegacija susilaikė nuo 
balsavimo. Tačiau, grįžusi namo, kaip rašo buržuazine 
spauda, pareiškė, jog Kreipimąsis — “per daug senti
mentalus”.

Ne, mielos draugės iš Šiaurės Korėjos: jis nėra 
“per daug sentimentalus”. Jis atitinka visoms mote
rims, visiems žmonėms, nežiūrint, kur jie begyventų. 
Jis taikytas ne tik žmonėms, kurie klasiniai sąmoningi, 
kurie įsitikinę socialistiškai ar komunistiškai; jis taiko
mas šimtams milijonų moterų (ir vyrų), raginant, kad 
jie kovotų už taiką ir gerbūvį liaudžiai,

JULIUI JANONIUI 
PAMINKLAS 
LENINGRADE

Spalio revoliucijos metu 
Leningrade atsiėmė sau gy
vybę jaunaš įžymusis lietu
vių proletarinis poetas Ju
lius Janonis. Jis tai pada
rė, patyręs, kad nebegalės 
išsigydyti iš džiovos. Jo 
palaikai buvo palaidoti vie
nose Leningrado kapinėse.

Dabar, kaip praneša (š. 
m. liepos 4 d.) TASSas, “iš 
ankstesnės laidojimo vietos 
jo palaikai perkelti... prie 
centrinio tako, aikšt e 1 ė j e 
tarp šimtamečių medžių.” 
Toliau tarybinė žinių agen
tūra sako:

Poeto revoliucionieriaus at
minimas įamžintas did i n g u 
monumentu. Aukštame raus
vo granito obeliske viršutinis 
kraštas savo blizgančiu poli
ruotu paviršiumi primena 
strėlę, paleistą iš smarkiai 
įtempto lanko į padangių to
lius. žemiau — bronzinis ba
reljefas— skulptorinis Juliaus 
Janonio portretas profiliu. Į 
dešinę nuo obelisko ant že
mos granito sieneles bronzi
nėmis raidėmis lietuvių ir ru
sų kalbomis parašyta ištrau
ka iš eilėraščio “Poetas”:
Tu ne žinys, kuždąs maldas senas, 
Tyloj smilkąs kodylą mūzų šlovei. 
Tu būk šauklys, kviečiąs karius

į kovą, 
Ir pats kovon jų priekyje einąs.

Čia pat reljefinis užrašass: 
“Lietuvių proletarinis poetas 
Julius Janonis. 1896—1917.”

Paminklo papėdėje—grani
to plokštės. Šioje pakyloje 
viršąm kapp įręųgtąs, gęlyi^as, 
o ‘ netoli" jo pasodintas ’ jaūn^s 
medelis. • • -V'".T

J iškilmingą paminklo ati
dengimą atvyko Vilniaus uni
versiteto profesorius rašytojas 
Bronius Pranskuis - žalioms, 
Lietuvos 'Rašytojų,, sąjungos 
pirmininko pavaduotojas Jus
tinas Marcinkevičius, poetas 
Eugenijus Matuzevičiūs'ir Lie
tuvos Komunistų partijos Cen-j 
tro Komiteto ideologijos sky
riaus vedėjo pavaduotojas Vy
tautas Baniulis, šiame reikš
mingame įvykyje taip pat da
lyvavo RTFSR Rašytojų są
jungos Leningrado skyriaus 
valdybos sekretorius Anatoli
jus Čepurovas, poetai Vsevo
lodas Azarovas, Galina Novic- 
kaja, Piotras Oifa ir Glebas 
Semionovas, dramaturgas Ar
kadijus Minčkovskis, partijos 
Puškino rajono komiteto pir
moji sekretorė M. Belova, 
TSKP Leningrado miesto ko
miteto mokyklų, mokslo ir 
kultūros skyriaus vedėjo pa
vaduotoja T. Petrova, Puškino 
miesto darbo žmonės ir spau
dos atstovai.

Pasakęs susirinkusiems kal
bą profesorius Pranskus-žalio- 
nis kalbėjo apie Juliaus Jano
nio gyvenimą ir kūrybą, taip 
pat papasakojo prisiminimus 
apie jį.

—Esu labai dėkingas Jano
niui už tai, kad jis mane su
siejo su revoliuciniu rateliu,— 
pareiškė mokslininkas rašyto
jas. — Eilėraščio eilutės, pa
rašytos šiame paminkle, gali 
būti visos Janonio kūrybos ir 
viso jo gyvenimo epigrafu, de
vizu. Jo kūryba—tai ištisa lie
tuvių revoliucinės po e z i j o s 
epocha.

Prisiminęs, kaip Tarybų Są
jungoje buvusių lietuvių lėšo
mis prieš 40 metų buvo pasta
tytas pirmasis antkapis ant 
lietuvių poeto revoliucionie
riaus kapo, profesorius Prans- 
kus-žalionis pasakė:

—Šis paminklas įkūnija tai, 
ką Julius Janonis paliko žmo
nių širdyse.

Po to kalbėjo leningradietis 
poetas Vsevolodas Azarovas. 
Jis pasakė:

—Šiandien mes kartu su sa
vo broliais lietuviais pagerbia
me pirmąjį proletarinį lietu
vių poetą. Juliaus Janonio kū
ryba artima visiems tarybi
niams žmonėms. Labai simbo
liška, kad jo palaikai ilsisi 
šioje žemėje — Puškino var
du pavadintame mieste. Tik 
21 metus gyveno šis nu j sta
bus jaunuolis, bet kiek daug 
jis suspėjo nuveikti, Lenin-.

gradiečiai visuomet ypač glo
bojo Juliaus Janonio kapą. 
Daug metų juo rūpinosi žur
nalistė Milica Dobrotvorskaja. 
Ir ateityje žmonės, kurie at
vyksta į šį miestą pas Puški
ną, lankys ir šiandien ati
dengtą paminklą pirmajam 
revoliuciniam lietuviui poe
tui.

Baigdamas Vsevolodas Aza
rovas perskaitė Juliaus Jano
nio eilėraščius.

Paminklo papėdėje 
padėti vainikai.

buvo

Vil-

, Didelį, naują įspūdį paliko 
sąskrydžio dalyvių apsilanky
mas Karių kapinėse, čia la
bai nuotaikingai nuskambėjo 
V. Laurušio “Oriolo ir Nemu
no žemėj” bei M. Petrausko 
“Neverkit pas kapą”; pasta
roji daina, • prisimenu, dar 
buržuaziniais -metais būdavo 
dainuo j amba per paž angių 
žmonių laidotuves Biržų ir ki
tose apylinkėse. Ir štai dabar, 
girdint šias dainas tokioje iš
kilmingoje aplinkoje, kilo 
mintis, kad mes — kompozi
toriai ir poetai, turėtume su
kurti daugiau masinio pobū
džio dainų, atitinkančių nau
jus papročius ir tradicijas, 
skirtų susikaupimo minutei.

TAI BUVO 
KAS TOKIO NAUJO!

Š. m. birželio 29 d. 
niaus Vingio parke įvyko
kas tokio naujo, ko niekad 
Tarybų Lietuvoje nėra bu
vę: iš visos Lietuvos kam
pų suvyko rinktiniai vyrų 
chorai ir jie davė koncertą, 
kokio Lietuvos sostinė ne
buvo mačiusi ir girdėjusi. 
Dainavo ir didžiulis vaikų 
choras. Būdingai savait
raštis “Literatūra ir me
nas,” aprašydamas tą kon
certą, pasakė: “Dainuoja 
ąžuolai ir ąžuoliukai.” Ke
letas tūkstančių vyrų ir tik 
vyrų galingais balsais trau
kė lietuvių liaudies dainas 
ir rinktines tarybinių kom
pozitorių dainas .

Prof. A. B u d r i ū n a s, 
LTSR liaudies artistas, ap
rašydamas šį koncertą, pa
stebi:

Apie sąskrydžio pasisekimą 
geriausiai byloja ir tai, k a d 
koncerto Vingyje programos 
laikas, kuris tęsėsi apie tris 
v^Įąndajs,-. prabėgo tiesiog - ne- 
pastebimai, nors, čia, mes ir 
nematėme šokių, o žiūrėjome 
tiktai į estradą. Tai rodo, ka'd 
vyrai ne tik darniai dainavo, 
bet ir pati jų šventė buvo ge
rai suorganizuota,) sumaniai 
surežisuota, čia turįu galvoje 
chorą, keičiantį savo rūbų 
spalvas, karių ' ir berniukų iš
ėjimą į estradą, tikrai “kos- 
mišką“ E. Balsio “Kosmonau
tų dainos“ šviesinį palydėji
mą. Apskritai, programa vy
ko labai sklandžiai. Tiesa, 
pradžioje nebuvo pakanka
mai galingo choro skambesio, 
bet vėliau —- saulėlydyje ir 
temstant, choras girdėjosi pla
čia garso jūra. Mikrofonai bu
vo įjungti dainuojant berniu
kų chorams. Jų pasirodymas 

■— labai mielas širdžiai ir 
akiai (juk auga šauni pamai
na), tačiau tembriniu atžvil
giu jis buvo mažiau įdomus, 
nes minėtieji mikrofonai pa
darė taip, kad mes nebegirdė- 
jome natūralaus, skai draus 
vaikų balsų skambesio, jie ne
teko žymios savo -grožio da
lies. Busimojoje Jubiliejinėje 
dainų šventėje norėtųsi pama
tyti žymiai gausingeSnį vaikų 
chorą, kad išgirstume jį visa
me skaidrume be niveliuojan
čių mikrofonų, nes, girdint na
tūralų balsą, susidaro visai ki
toks įspūdis.

Toliau:
Vyrų chorų sąskrydis—nau

jas reiškinys Tarybų Lietuvos 
meniniame - kultūriniame gy
venime, parodė, kaip išaugo 
mūsų krašto muzikinė kultū
ra, nudžiugino ne tik daini
ninkų gausumu, bet ir tuo, 
kad jiems vadovauja dažniau
siai jau t a r y b i niais metais 
LTSR Valstybinę konservato
riją baigę muzikai - specialis
tai. Jie daugiausia dirigavo ir 
jungtiniam chorui. Puiku, kad 
turime tokį gražų jaunųjų bū
rį, įnešantį svarų indėlį į mu
zikinę kultūrą (ta pačia proga 
pastebėsiu, kad šiais metais 
Konservatorijos choro diriga
vimo katedrai jau išleido 150 
pokario metų absolventų. Jos 
auklėtiniai sėkmingai dirba 
ne tik Lietuvoje, bet ir Mask
voje, RTFSR, Baltarusijoje, 
Kazachstane). Jaunimas dir
ba labai atkakliai. Ir, jei kai

• kurie anksčiau žinomi chorų
• dirigentai sąskrydžio konkur

se neužėmė pirmųjų vietų, tai 
atsitiko ne todėl, kad jų ve
dami chorai būtų susilpnėję, 
bpt t'‘doi kad jaunieji įdeda į 
darbą daugiau savo energijos. 
Ta i—gerai, tai—d žiugina.

APIE ANTANĄ 
GUKĄ-GUTAUSKĄ

Š. m. liepos 1 d. Čikagoje 
mirė Antanas Gukas - Gu
tauskas. Velionis buvo 
ALDLD ir LDS narys, bet 
svarbiausia: jis gausiai rė
mė pažangiąją spaudą, ypa
tingai “Vilnį,” taipgi visaip 
padėjo visam pažangiajam 
lietuvių judėjimui. Jis bu
vo geras, susipratęs žmo
gus. Jo palaikai buvo pa
laidoti liepos 6 d.

S. J. Jokubka “Vilnyje” 
trumpai pateikia tokią pa
stabą apie A. Guko laidotu
ves:

Praeitą šeštadienį palaidojo
me Antaną G ūką - G utauską. 
Kaip jis buvo brangus pažan
giam Čikagos lietuvių judėji
mui ir laikraščiui “Vilniai“ 
žmogus, nereikia nė kalbėti, 
žinome visi. Ir jeigu jis bū
tų galėjęs iš karsto nors vie
na akimi žvilgterėti, kaip mes 
jį. įvertinom,, gausiai susirink
dami atidupti j'am; 1 pūsk utinį 
patarnavimą,

Jaunimas didina bedarbių 
skaičių

Birželio pabaigoje, kai iš 
mokyklų buvo paleisti mo
kiniai, greitai bedarbių skai
čius padidėjo, nes arti dvie
jų milijonų jaunuolių tarp 
14 ir 19 metų amžiaus išėjo 
darbo ieškoti.

Tiesa, vasaros metu se
zoninių darbų šiek tiek dau
giau atsiranda, bet tie dar
bai visų darbo ieškančių 
jauonuolių negali sugerti. 
Tokiu būdu nemažas jau
nuolių skaičius nueina į be
darbių eiles.

Iki šiol bedarbiai sudarė 
5.4% visos darbo jėgos, o 
dabar jau pakilo iki 5.7% 
visos darbo jėgos. Tačiau 
jaunuolių1 bedarbių skaičius 
jau siekia 16% visos darbo 
jėgos. Reiškia, jaunimas 
yra daug daugiau nedarbo 
paliestas. Negrų jaunuolių 
padėtis yra dar sunkesnė, 
nes negrai jaunuooliai su
daro net 50% visų jaunuo
liu bedarbiu. C c-

Kadangi darbdavių nusi
statymas, abelnai imant, 
.negru paskiausia imti į 
darbus ir pirmiausia juos 
iš darbo paleisti, tai tokiu 
būdu ir bedarbių eilėse vi
sada negrų skaičius sudaro 
daug didesnį procentą. Kuo
met bendras bedarbių skai
čius sudaro 5.7% visos dar
bo jėgos, tai negrai bedar
biai sudaro 11%. Tai dide
lis skirtumas, kuris neša 
negrams sunkesnę ekono
minę naštą.

Nie?kų; negalima. pąteisin-
jis būtų matęs,Įti !$iub‘\meiu;’Jurig-f inese 

jog ne veltui buvo_ jo gyventa Valstijose laikymą bedar- 
remiant mūsų judėjimą, s.pau- eilėse apie penkis mili- 
'-‘v* ' innnc rlavhn iaelzn npin vnm.jonus darbo ieškančių žmo-

. • i < . > i j . s. •mų.
Tačiau, jeigu Antanas būtų, 

žvilgterėjęs į už karsto pa
statytą kryžių, aš neįsivaiz
duoju, ką jis būtų pagalvojęs 
apie mus. Labai galimas daik
tas, jis būtų pagalvojęs, jog 
neverta buvo remti nei mūsų 
judėjimas, nei spauda, jeigu 
nepajėgiame apginti, jam mi
rus jo garbės, įsitikinimų.

Atsiprašau, kad taip aštriai 
rašau, bet tokiuose atvejuose 
negalima tylėti. Jaučiu parei
gą mano asmeninio draugo bų Sąjungą parodė tai, kad 
garbę ir įsitikinimus ginti .

Negrų giesmės vaizduoja 
jų gyvenimą ir kovas

Miles Mark Fisher parašė 
knygą “Negro Slave Songs 
in the United States.” Toje 
knygoje jis nurodo, kad 
negrų vergų giesmės buvo 
atvežtos iš Afrikos kartu 
su milijonais negrų. Tai vis 
spiritualinės (religinės) 
dainos, įvairios giesmės, 
himnai.

Kaip afrikiečiai į Ameri
ką atvežti buvo apkrikštyti^ 
krikščionimis padaryti, tai\> 
ir jų religinės giesmės, himT 
nai buvo reformuoti, su
krikščioninti. Negrai ver
gai taipgi į savo giesmes 
įterpė daug naujų žodžių, 
susijusių su jų gyvenimu ir 
kovomis.

Autorius Fisher paduoda 
vieną pavyzdį, kuris paro
do, kaip viena negrų religi
nė giesmė buvo reformuo
ta. “Stand up for Jesus” 
giesmėn buvo įterpti žo
džiai “Join the Jerusalem 
band,” kurie reiškia ne bib
lijoje minimą Jeruzalę, bet 
Virginijos miestą Jerusa
lem, kur Nato Turnerio va
dovaujami negrai vergai 
1830 metais buvo sukilę. 
Vadinasi, ši religinė giesmė 
šaukė negrus stoti į suki

lėlių būrius.
Jeigu šiuo metu paimsime 

negrų religines giesmes ir 
liaudiškas dainas, tai jose 
rasime daugiausia nusi
skundimą vargingu gyveni
mu, nesvietišku išnaudoji
mu, taipgi raginimą priįfc 
tai kovoti. Šiuo metu, kai 
negrų kova prieš rasinę 
diskriminaciją apėmė visą 
kraštą, tai religinės gies
mės, apvilktos kovinga dva
sia, naudojamos užsibrėž
tam tikslui atsiekti.

Kastro apie Lotynų 
Amerikos padėtį

Meksikos žurnalo “Siem- 
pre” korespondentas nese
niai turėjo pasikalbėjimą 
su premjeru Kastro.

Kastro pirmiausia pasa
kė, jog jo kelionė po Tary-

Bridgeport, Conn.
Užkvietimas į prengimą
Liepos 7 d. LDS 7-os kp. 

susirinkime plačiai apkal
bėta LDS 5-os apskrities 
suvažiavimo nutarimas, kad 
kuopos rengtų parengimus 
ir kviestų'iš Centro vieną 
valdybos narį, kuris pakal
bėtų apie LDS. Taip gal bus 
galima gauti naujų narių.

Birželio 30 d. 31 kp. tu
rėjo parengimą. Jis pavy
ko labai gerai. Žmonių bu
vo prisirinkusių iš plačios 
apylinkės, net buvo dvi vieš
nios iš Argentinos miesto 
Buenos Aires. Dabar iš ei
lės 74-a kuopa rengia pa
rengimą, kuris įvyks liepos 
28 d. draugų Mureikų ūky
je, 259 Rose Mill Rd., Mil
ford, Conn. Pietūs bus duo
dami 2 valandą už $2.50. 
Bridgeporto ir kitų miestų 
draugai įsitėmykite dieną 
ir vietą. Visi prašomi daly
vauti.

LDS 74 kp. ir
5-os apskr. valdybos

New Yorkas. — Multibi- 
lijonierius Allan P. Kirby 
supirko daugumą Šerų Al
leghany korparacijos, kuri 
kontroliuoja didįjį New 
York Central geležinkelį, 
kurio vertė $2,500,000,000. 
Jis taipgi kontroliuos In
vestors Diversified Servi
ces, Inc., kurios verto •• 
000,000,000!

socializmas sudarė naujas 
sąlygas, kurios 1 a i du o j a 
(garantuoja) pilniausią ly
gybę tarp didžiųjų ir ma- 
žųjų valstybių.

Lotynų Amerikos respub
likos, sako Kastro, kenčia 
ekonominę nelygybę, kuo
met jos savo agrikultūri- 
nius produktus priverstos 
parduoti užsieniui už žemas 
kainas, o už iš Jungtinių 
Valstijų ir kitų kapitalisti
nių šalių įvežamus produk
tus turi brangiai sumokėti. 
Tokia nelygi prekyba smau
gia Lotynų Ameriką.

Bet Kuba dabar randasi 
kitokioje padėtyje. Ji gau
na už cukrų ir tabaką iš 
Tarybų Sąjungds ir kitų so
cialistinių šalių aukštesnes 
kainas, negu kapitalisti
niuose kraštuose. Kai pa
saulinėje rinkoje cukraus 
kainos pakilo, Tarybų Są
junga tuoj pradėjo Kubai 
mokėti už cukrų aukštesnę 
kainą, nors bendra tarp Ta
rybų Sąjungos ir Kubos su
tartis to nereikalavo. .

Apie karo pavojų Kastro 
pasakė, kad kol imperializ
mas gyvuoja, kartu ir karo 
pavojus gyvuoja. Tačiau 
jis užakcentavo, kad Tary
bų Sąjunga, griežtai palai
kanti taiką, nustelbia impe
rialistinius užmojus. Impe
rialistai taipgi prisibijo, kad 
jų pradėtame atominiame 
kare gali jie susilaukti hit
lerinio likimo.

Apsivesti apsimoka (
Apdraudos kompanijų ra

portas rodo, kad vedusieji 
vyrai ir moterys yra svei
kesni ir ilgiau gyvena, kaip 
viengungiai.

Susirgę vedusieji taipgi 
trumpesnį laiką serga, ne
gu viengungiai, našliai ar 
gyvanašliai.

Reiškia, apsivesti apsimo
ka ir tuo sumetimu, kad 
gali prailginti savo gyveni
mą.

Atminčiai pagerinti
Norėdama suėsti gabaliu

ką lašinių, pelė turi suras
ti labirinte kelią. Praėjus 
“trąšą” apie 10 kartų, gy
vūnėlis ją įsimena. Dabar, 
kai tik pelė išleidžiama iš 
narvelio, ji tiesiog bėga 
prie masalo.

Į labirintą ruošiamasi 
įleisti antrąją pelę, tačiau 
prieš tai jai daroma injek
cija: įjos kraują įšvirkščia- 
ma ypatingo hormono-sero- 
tonino. Ir štai atsitinka 
keistas dalykas: pelė vieną 
kartą suradusi prie lašinių 
kelią, iš karto jį įsimena!

Taip aprašo savo bandy
mus amerikiečių biochemi
kas Vulis. Tirdamas me
džiagų apykaitą organizme 
įvairių ligų atvejais, jis pa
stebėjo, kad, esant atmin
ties sutrikimams, smegenų 
audiniuose sumažėja sero
tonino kiekis. Tai davė 
mokslininkui mintį, kad se
rotoninas atlieka svarbų 
vaidmenį atminties ir mo
kymosi procesuose. Bandy
mai parodė, kad mokslinin
kas neklydo. Vulio nuomo
ne, įvedant j organizmą 4b- 
rotonino, galima pagerinti 
ir sveiko žmogaus atmintį.

Antrad., Liepos (July) 16, 1963
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* Su T. Lietuvos studentais, 
baigusiais aukštąjį mokslą

lis ir mažaraščiais piemeni
mis, bernais ar besibastan
čiais bedarbiais.

Sekančią dieną teko būti 
ir kitos aukštosios mokyk
los — Kauno Medicinos In
stituto išleistuvėse, kurios 
vyko toje pačioje salėje. 
Buvo išleidžiama Institutą 
baigusieji 202 gydytojai ir 
65 stomatologai (dantų gy
dytojai) bei farmacininkai. 
Tai vėl gražus būrys jau
nimo, kuris įsilies i mūsų 
medicinos įstaigas ir tar
naus liaudies sveikatos rei- 

i kalams. Jei Politechnikos 
j Institute apie 70 procentų 
I buvo vyrai, tai medikų tar
pe apie 75 procentai išlei
džiamųjų buvo moterys, i 
Šiam išleistuvių aktui pir-1 
mininkavo irgi jūsų geras J 
pažįstamas prof. Januške- 

; kevičius.
Vilniaus universitete

Grįžęs į Vilnių, birželio 
29 d. turėjau proga būti ir 
Vilniaus Vinco Kapsuko 
vardo Universitete, kurio 
Garbės Daktaru Jūs esate 
išrinktas. Ir čia pilnutėlė 
didžiulė aktu salė, esanti 
Medicinos fakulteto rūmuo
se, Čiurlionio gatvėje. Uni
versitetas išleido šiemet di
džiausią būrį absolventų— 
apie 800 baigusių aukštąjį 
mokslą įvairių sričių speci
alistų — kalbininkų, isto
rikų, fizikų - matematikų, 
chemikų, medikų, gamti
ninkų, juristų, žurnalistų 
ir k. Visiems diplomą ga
vusiems spaudė rankas šios 
įžymios mūsų mokslo įstai
gos vadovas rektorius prof. 
Kubilius.

Žinoma, tai tik dalis mū
sų aukštųjų mokyklų. Negi 
galėjau visas išleistuves 
aplankyti.

Pasirodo, tose stambiau
siose aukštosiose mokyklo
se, kuriose baigusių skai
čius siekė apie 1,800 žmo
nių, buvo tik mažesnioji da
lis absolventu. Iš viso šie
met Tarybų Lietuvos aukš
tąsias mokyklas baigė apie 
3,400 žmonių.

Ir kaip tik dabar žvilgte
rėjau i paskutinį buržuazi
nių laikų Lietuvos statisti
kos metraštį, kurs parodo, 
kad 11939 metais viso Lietu
vos aukštosiose mokyklose 
studentų buvo tik 3,990. 
Na, o šiemet mūsų bend
ras studentų skaičius pa
siekė arti 34,000, t a i 
reiškia beveik 9 kartus | 
tus daugiau, negu anais 
metais, kada valdančiųjų 
klasių pastangos buvo nu
kreiptos į tai, kad darbo 
žmonių Lietuva būtų ir 
tamsi ir juoda, kada Lietu
va faktinai buvo kapitalis
tinių valstybių kolonija.

Ir dar vis trūksta 
specialistų

Kaip niekingi ir juokingi 
atrodo dabar anų laikų lie
tuviškos buržuazijos vapa
liojimai apie “inteligentijos 
perteklių”, apie tai, kad 
švietimo srityje Lietuva 
jau pasiekusi ribą. Tuo tar
pu dabar taip daug žmonių 
baigia aukštąjį ir vidurinį 
mokslą, o vis dar girdėti 
apie tai, kad dar permažai 
inžinierių, gydytojų, agro
nomų ir įvairių kitų specia
listų. O jų skaičius tarybi
niais metais išaugo daugiau 
kaip 5 kartus palyginti su 
prieškariniais laikais. Sta
tistika rodo, kad 1941 m. 
specialistų su aukštuoju 
ir specialiu viduriniu moks
lu buvo 21,000, o šių metų 
sausio 1 d. jų buvo jau 106,- 
000.

Gi be jau minėto skai

(Laiškas iš Vilniaus)
Mielas drauge ANTANAI!

Dabar pas mus pats iš
leistuvių sezonas. Būtent, 
egzaminams pasibaigus, vi
sose mokvklose vyko išleis
tuvių iškilmės. Kadangi ke
liose jų teko dalyvauti, tu
rėjau progos susitikti su di
deliu būriu mūsų gražaus 
jaunimo, išeinančio į gyve
nimą ir darbą su aukštuju 

.arba viduriniu mokslų bai- 
’gimo diplomais.
T Džiaugsmo valandos

Pirmiausias toks susitiki
mas buvo, tain sakant, šei
myniško pobūdžio. Tai abi
turientų išleistuvių aktas 
Vilniaus II Salomėjos Nė
ries vardo vidurinėje mo- 
kvkloie. kuria baigė apie 
60 mokiniu, išėjusiu 11 me
tu mokslą. Kadangi ju tar
ne ir mūsų dukrelė Vita, 
buvau ten kaip tėvas.

Beje. Vitelė gimė kain 
tik tais metais, kada Svei
kas lankeisi Lietuvoje, bū
tent 1945 metais. Matai, jau 
ištisa karta išaugo nuo to 
laiko. Kartu ta pačia mo
kyklą baigė drg. Antano 
sūnus Vladas, ir kelių ki
tų Jūsų pažįstamų vai
kai (A. Drobnio. V. Vaza- 
linsko ir k.).

Kitas susitikimas buvo 
platesnio pobūdžio — Kau
no Politechnikos Instituto 
absolventu išleistuvės. Jos 
įvyko visai naujuose rū
muose Kauno Žaliakalny, 
$>rie Jankaus ir K. Petraus
ko gatvių. Tie rūmai pa
statyti pernai Medicinos In
stituto bendrabučiui, kartu 
ten yra didžiulė aktų salė, 
o greta jos erdvi sporto sa
lė. Aktų salėje telpa apie 
800 žmonių, ir ji buvo pil
nutėlė, nes politechnikos 
Institutą baigusių šiemet 
buvo 691 inžinierius. Ką 
reiškia toks skaičius, gali
ma suprasti iš tokio paly
ginimo, kad per visą buržu
azinės santvarkos gyvavi
mo laika Lietuvoje buvo iš
leista tik 303 inžinieriai.

Diplomu iteikim a s to
kiam skaičiui būtų užėmęs 
kelias valandas, todėl per 
bendrąjį išleistuvių aktą 
diplomus įteikė baigusiems 
su pasižymėjimu ir dova
nomis. O tokiu buvo apie 
70.

Jaudinantis buvo vaiz
das kaip diplomantus svei
kino jų kolegos, daugeliui 
fėlių bukietus įteikinėjo jų 

rtimieji, o kai kada ir jų 
mažučiai vaikučiai, nes bai
gusiųjų vakarinį skyrių 
buvo ir vyresnio amžiaus 
žmonių.

Kitiems absolventams di
plomai buvo įteikti jų de
kanų išleistuvių vakaruose, 
kuriuos po bendrųjų iškil
mių ruošė kiekvieno fa
kulteto patalpose ar kitose 
svetainėse. Bendrąjam iš
leistuvių aktui vadovavo 
šio Instituto rektorius, ži
nomasis mokslininkas prof. 
Baršauskas, kurį jūs pa
žįstate.

Naujos jaunos jėgos
Malonu buvo pasveikinti 

tokį gražų būrį naujų mū
sų inžinierių, kurie ateis į 
respublikos išaugusią pra
monę, į jos statybas, į la
boratorijas ir mokslo įstai
gas. Ir tie, taip kultūrin
gi, taip gražiai apsirengę 
jaunuoliai, tai ne kokie 
privilegijuotų klasių vaikai, 
bet darbo žmonių vaikai, 
Se, kurie anais laikais jo
kiu būdu nebūtų galėję pa
siekti aukštojo mokslo, 
daugumoje būtų likę su 
pradžios mokslu, o dauge

čiaus baigusių aukštuosius 
mokslus, šiemet baigė tech
nikumus ir įvairių specia
lybių vidurinį mokslą įgijo 
6,400 žmonių. Tuo būdu 
šiuo metu specialistų su 
aukštuoju ir vidų r i n i u 
mokslu bus jau daugiau 
kaip 116,000 žmonių.

Darbas ir mokslas
Tai tik kalbama apie spe

cialistus, neskaičiuojant tų, 
kurie baigė bendrojo lavi
nimo vidurini mokslą. O 
bendrojo lavinimo viduri
nes mokyklas baigė šie
met apie 13,000 abiturientų. 
Ir tai bus ne kokie “balta
rankiai” ponaičiai, bet ir gi 
ivairių sričių darbo žmonės, 
kurie igiio mokykloje ne 
tik mokslą, bet ir ta ar ki
tą darbininko kvalifikaciją.

Tai jau rezultatai naujo
sios tvarkos mūsų mokyklo
se, kur mokslas jungiamas 
su darbu, kad tarybines 
mokyklas išėjęs jaunimas 
nenutrauktų ryšio su darbi
ninkų klase. Pavyzdžiui, 
baigę Salomėjos Nėries vi
durine mokykla jaunuoliai 
vvrai kartu su diplomu apie 
vidurinio mokslo baigimą 
gavo liudijimus apie šalt
kalvio arba tekintojo kvali
fikacijos įgijimą, o mergi
nos įgijo darbo kvalifikaci
ją radijo ir televizijos ga
myboje.

šviesos ir kultūros keliu
Kadaise, buržuazijai val

dant, pažangioji inteligen
tija Lietuvoje galvojo, 
svarstė ir svajojo anie tai, 
kaip padaryti, kad lietuvių 
tauta išeitų į šviesos ir 
kultūros kelią, kad ji galė
tų pasivyti aukštos kultū
ros tautas. Ir ne be reika
lo tos inteligentijos pažan
giausioji dalis jau seniai 
suprato, kad buržuazinėje 
santvarkoje mūsų tauta ne- 
išklimps iš tamsos ir skur
do. Ir pasitikėjimas tarybi
nio kelio teisingumu bei di
dingumu neapvylė lietuvių 
tautos, kuri gyvena didelio 
pakilimo, nepaprastą jos 
visų jėgų suklestėjimo, šau
nių kūrybinių darbų laiko
tarpį.

Malonu pasidalinti šio
mis mintimis su jumis ir 
visais draugais, kurie su
pratote Lietuvos pažangos 
kelią ir visada jį nuošir
džiai rėmėte, būdami susi
rūpinę savo tautos gerove 
ir jos laime. Prašau priimti 
labas dienas ir geriausius 
linkėjimus.

Su pagarba,
Justas Paleckis 

Vilnius, 1963. VII. 1.

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ 
KIŠENĖJE

Šveicaras Marselis Freza- 
ras sukonstravo originalią 
rašomąją mašinėlę, kuri 
telpa portfelyje ar net... ap
siausto kišenėje. Ją galima 
sulankstyti į knygos didu
mo dėžutę. Įdomiausia tai, 
kad rašant mašinėlės klavi- 
tūra yra standartinio dy
džio.

Nuotraukoje: koncertuoja šešuolėlių tarybinio ūkio dai
nų ir šokių liaudies ansamblis.

S. Markelytė

Šis gerb. S. Markelytės 
straipsnis paimtas iš žur
nalo “Mokslas ir gyveni
mas.” Kadangi Lietuvos 
spauda Burma rašo “Bir
ma,” tai mes taip ir palie
kame, kaip Lietuvoj rašo
ma.—Redakcija

Tai dar viena Azijos ša
lis, atsisakiusi kapitalisti
nio vystymosi kelio.

Birmos valstybė yra 
Pietryčių Azijoje, šiaurva
karinėje Indokinijos pusia
salio dalyje. Jos plotas ■— 
678,000 kv. km. Gyventojų 
—24.5 mln. Sostinė—Ran- 
gunas—800,000 gyventojų.

Maža pasaulyje tokių ša
lių, kaip Birma, kuriose gy
ventų tiek daug tautinių 
mažumu. Birmiečiai suda
ro tris ketvirtadalius visų 
gyventojų (15 mln.). Apie 
3 mln. yra karenų, o rytinė
se Birmos plynaukštėse gy
vena daugiau kaip milijo
nas šanu. Kačinai užima 
kalnuotąją šiaurę, cinai — 
vakarines kalvas. Iš viso 
Birmoje šiuo metu priskai
čiuojama 126 rasinės, genti
nės ir etninės grupės. Tiek 
pat ir kalbų bei dialektų. 
Labiausiai paplitusi religija 
—budizmas.

Birma — senos kultūros 
šalis. Ypač ją puošia Bu
dos šventyklos — pagodos. 
Pagodų statybos aukso am
žius —XI šimtmetis, kara
liaus Anavrato viešpatavi
mo metais. Didingiausia yra 
Šve Dagono pagoda Rau
gtine. Iš Birmos liaudies 
kilę talentingi menininkai 
sukūrė puikias skulptūras, 
freskas, raižinius, įvairia
spalvę stiklo mozaiką.

Ilgą laiką Birma buvo 
Anglijos kolonija. Anglijai 
ją pavyko nukariauti XIX 
a. po pakartotinų pastangų. 
Kolonizatoriai naikino ša
lies gamybines jėgas, grobs
tė materialines ir gamtines 
jos vertybes. Buvo atimi
nėjamos žemės iš valstie
čių, gyventojai apkrauna
mi mokesčiais. Per trum
pa laika visa Žemutinioji 
Birma buvo paversta ry
žių monokultūros rajonų.

Anglijos kapitalistai ga
beno iš Birmos vertingą 
medieną, kaučiuką, naftą, 
įvairius metalus. Kad pa
togiau būtų šalį plėšti, ko
lonizatoriai nusitiesė gele
žinkelius. Birmoje buvo vys
toma tik pirminio žaliavų 
apdirbimo pramonė.

XX a. Birmoje jau buvo 
didelių kapitalistinių įmo
nių, susiformavusi naciona
linė buržuazija ir proleta
riatas. Prasidėjo naciona
liniai -išsivaduojamieji ju
dėjimai.

Didelę žalą Birmos ūkiui 
padarė antrasis pasaulinis 
karas ir japonų okupacija 
(1942-1945 m.) Japoniška
sis imperializmas sukėlė 
masinį pas i p r i e š i n i m ą. 
Prieš jį kovojo įvairios po
litinės partijos. 1943 m. 

pogrindyje susikūrė komu
nistų partija, kuri ėmė or
ganizuoti partizanų būrius. 
Tais pačiais metais visos 
antijaponinės organizacijos 
susivienijo i Antifašistinę 
liaudies išsivadavimo lygą. 
Vokietijai kapituliavus, ja
ponu imperializmui pasi
priešino ir Birmos armija.

Anglija, žinoma, negalėjo 
užmiršti didžiulių pelnų, 
gaunamų iš Birmos. Ji pa
siūlė Birmai dominijos tei
ses. Tačiau masinis vals
tiečių ir darbininku judėji
mas privertė anglus atsi
sakyti šio projekto. Birmos 
buržuazija, nusigandusi 
darbininkų ir valstiečių ju
dėjimo masto, pradėjo de
rybas su anglais. Antifa
šistinė lyga sutiko dalyvau
ti anglu gubernatoriaus vy
riausybėje. Tada komunis
tų partija pasitraukė iš 
Antifašistinės lygos. Pra
sidėjo komunistų ir aktyvių 
darbininku bei valstiečių 
judėjimo dalyvių persekio
jimas.

Komunistu partija reika
lavo pašalinti anglų kariuo
menę iš Birmos, sudaryti 
nacionalinę vyraus y be. 
Daugelyje šalies vietovių 
įsiliepsnojo sukilimai prieš 
anglus. Daugumai jų vado
vavo komunistai. Anglams 
teko trauktis. 1948 m. sau
sio 7 d. Birma išėjo iš Bri
tanijos imperijos sudėties 
ir buvo paskelbta nepri
klausoma federatyvine res
publika, pavadinta Birmos 
Saiunga.

Kolonizatorių ir karo pa
likimas buvo liūdnas: iš 
pramonės įmonių tel i k o 
griuvėsiai, naftos verslovės 
ir rūdynai užtvindyti, para
lyžiuotas geležinkeliu tink
las. Žemės ūkis, ypač ryžių 
gamyba, tapusi šalies eko
nomikos pagrindu, buvo 
smukęs.

Imperialistinis pasaulis 
tikėjosi, kad jauna respub
lika neišsilaikvs ir nulenks 
galva prieš imperializmą. 
Prasidėjo karinis ir politi
nis spaudimas. Imperialis
tai kurstė gomindanininkų 
provokacijos, reakcini šanų 
ir karenų feodalų judėjimą, 
siekiant suskaldyti Birmos 
valstvbę.

Tačiau Birma likvidavo 
sunkius karo padarinius. 
Pradėta vystyti nacionalinė 
ekonomika, kuriamos nau
jos pramonės šakos. Spar
čiais tempais buvo ruošiami 
nacionaliniai kadrai. Per 
15 nepriklausomybės metų 
mokinių skaičius Birmoje 
išaugo kelis kartus. Naujai 
kuriama sveikatos apsau
gos sistema.

1962 m. Birmoje buvo su
daryta Revoliucinė taryba 
ir vyriausybė su žymiu vals
tybės veikėju generolu Ne 
Vinu priešakyje. Revoliu
cinė taryba, tenkindama 
Birmos tautų lūkesčius, pa
skelbė dekretą “Birmos ke
lias į socializmą.”

Šiame dokumente išdėsty
ti pagrindiniai ekonominiai, 
politiniai ir socialiniai už
daviniai šiuo metu iškilę 
Birmai. Generolo Ne. Vi
no vyriausybės programo
je numatyta nacionalizuoti 
pagrindines ūkio šakas. 
Deklaracijoje pabrėžiama, 
kad valstybinė nuosavybė 
turi sudaryti ekonomikos 
pagrindą.

Šiais metais į valstybės 
rankas perėjo anglų akcijos 
naftos pramonėje, sukurta 
vyriausybinė korporaci j a 
naftos ir kalnų pramonėje. 
Planuojama 16 valstybinių 
tekstilės fabrikų statyba. 
Priimtas nutarimas nacio

nalizuoti 24 užsienio ii- bir- 
miečių privačius bankus. 
Uždraustos ameriki e č i ų 
“Fordo fondo” ir “Azijos 
fondo” organizacijos, kurių 
“labdara” Azijos ir Afrikos 
tautoms labai gerai žino
ma.

Išleistas įstatymas vals
tiečių teisėms apginti. Pa
gal jį, dvarininkas neturi 
teisės kelti valstiečiui dėl 
įsiskolinimo bylos, nebeturi 
teisės nuomoti valstiečiams 
žemės. Šį klausimą spręs 
vyriausybė per specialius 
kaimo ir miesto žemės ko
mitetus.

Žengti pažangos keliu 
Birmai daug padeda jos už
sienio politika. Birmos vy
riausybė laikosi neutralu
mo principų ir siekia vysty
ti draaugiškus ryšius su vi
somis šalimis.

Tarybų Sąjunga i]* kitos 
socialistinės šalys padeda 
jaunai respublikai jos sava
rankiškame gyvenime. Iš

Keletas trupinių
Jei prezidentas Kenedis 

pasistatė s,avė labai žymion 
vieton, pasakydamas pra
kalbą universiteto studen
tams, tai jis labai tamsion 
vieton atsistojo su savo pa
sakyta prakalba Vakarinėj 
Vokietijoj, kada jis prižadė
jo paaukoti savo šalies mies
tus dėl Berlyno. Tai labai 
neapgalvotas ir jo paties 
karjerai kenksmingas pasa
kymas.

Jei pravedimas vieškelio, 
Lincoln Highway, iš Niu
jorko iki San Francisco 
1913 metais, kainavo 10 mi
lijonų, tai šiandien tokio 
vieškelio pravedimas atsiei
tų 3 bilijonus ir 3 šimtus 
milijonų.

Voras labai mažas gyvū
nėlis, bet jis susuka labai 
tvirtą “siūlą,” iš kurio jis 
“snaudžia” tinklą gaudy
mui muselių. Bet jei iš to 
voro “siūlo” būtų galima 
susukti lyną vieno colio sto
rio, tai su tuo Ivnu galima 
būtų pakelti 74 tonų svorį.

Gi laike paskutiniojo pa
saulinio karo juodųjų vorų 
(black widow spiders') “siū
lus” naudojo gaminimui 
taikiklių mašininiams šau
tuvams (machine gun). Nė 
jokie pasaulio mokslininkai 
negali išrasti, kain paga
minti iš plieno tokią plony
tę vielą, kaip voro “siū
las,” ir taip tvirtą. 

• • •

Buvęs Pennsylvania gu
bernatorius David Law
rence, buvo įvedęs potvar
kį, kad visi automašinų 
operuotojai būtų peregza- 
minuoti . Na, ir buvo per- 
egzaminuota 169,000, iš ku
rių buvo sulaikyti operavi- 
mo leidimai tik 369 dėl su
silpnėjimo regėjimo ir gir
dėjimo ir kitokių silpnumų. 
O kokia iš to nauda? Per- 
egzaminuotiems atsiėjo $1,- 
400,000, nepriskaitant (dau
geliui) sugaišto laiko ir algų 
valstijos policistams, kurie 
peregzaminavimą turėjo 
pravesti. Gi nelaimių ant 
keliu dėl to nė kiek nesu
mažėjo. Daugiausia viso
kiu nelaimių, avarijų ant 
keliu, įvyksta ne iš senesnio 
amžiaus automainų operuo- 
toju, bet iš jaunuolių tarp 
16-20 metu amžiaus, kurie 
kaip patrakę švaistosi ke
liais ir gatvėmis, nepaisy
dami nė jokių potvarkių. O 
jaunuoliai, žinoma, visi iš
laiko gerus egzaminus. Tad 
dabartinis guberna torius 
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Tarybų Sąjungos ir Čeko
slovakijos pirktais trakto
riais birmiečiai aria savo 
laukus. TSRS ir Čekoslova
kija padės pastatyti Birmai 
dvi traktorių surinkimo ga
myklas. Rumunija suteiks 
pagalbą Birmos naftos pra
monei. TSRS padėjo pasta
tyti ligoninę Taundžio 
mieste, technologijos insti
tutą ir viešbutį Rangune, 
suorganizuoti medvi 1 n ė s 
sėklos valstybini ūkį Meik- 
tilo rajone ir masinų-trak- 
torių stotį Mandalajaus ra
jone. Tarybiniai specialis
tai padėjo sudaryti Birmos 
dirvožemių žem ė 1 a p i u s, 
įdiegti produktyvias kultū
ras, padeda spręsti irigavi- 
mo problemas.

Pamažu Birmos tautos, 
padedamos kitų draugiškų 
tautų, atsikratys koloniji
nės praeities liekanų, su
tvirtins politinę ir sukurs 
ekonominę nepriklausomy
be,

W. Scran ton as sulaikė tuos 
peregzaminavimus. Senes
nio amžiaus žmonės visi va
žinėja atsargiai. 

• • •

Kažin kaip ilgai galės te
sėti tokia kultūra mūsų ša
ly, kai]) kad dabartinė? Ar 
tu paimk laikraštį, užsista- 
tyk radiją, ar dirstelėk į 
televizorių — visur tik ap
garsinimai, š a u d y m a s i s, 
plėšikavimai, ž m o g ž udys- 
tės, kūdikiu pasmaugimai; 
kaip kad Čikagoj vienuolik
metis vaikogalis. pasmaugė 
•4-rių metuku mergaitę, ir 
jis taip atliko, kaip matė 
televizoriuje. O ką jau kal
bėti anie visokius tuos ap- 
gavingus garsinimus, su 
kuriais daro tiesiog “ste
buklus”: kaip kad cigare
tės. visokie muilai, iau ne
kalbant anie visokius kos
metikas jaunoms moterė
lėms. O jau virtuvei jau
noms šeimininkėms tai ne
reikia gaminti, dirbti val
gius, tik turėk p-era skardi
nėms atidarinėti niautuvė- 
lį. Atidarei skardine, sėsk 
prie stalo ir šveisk skaniau
sias patrovas, o prisišveitęs 
tu skoningų valgiu iš skar
diniu, eik prie vaistu šėpe- 
lės ir pasirink, kurios tab- 
lėtėlės greičiausiai išliuo- 
suoia vidurius, nes kitaip 
turėsi šauktis gydytoja, ar
ba atsidursi ir ligoninėn.

Gi mūsų tie garsiai Šū
kaujantys valdininkai apie 
“gresiantį” pavojų ameri
koniškai demokratijai ir 
kultūrai, labai gerai žino 
apie tas visokias apgavys
tes ir garsinimus, bet ir žo
džio nevėptelia prieš tai. 
Tai tau ir kultūra, ir ci
vilizacija!

I. Vienužis

NORS IR ŠLAMŠTAS, 
BET ŽYMAUS 

RAŠYTOJO
Kažkoks juokdarys pa

siuntė Londono laikraščiui 
“Times” eiliuotą kūrinį 
“Senoji gvardija,” pasira
šydamas jį garsaus anglų 
rašytojo Rudi j ardo Kiplin- 
go vardu.

Pamatęs laikraštyje iš
spausdintą “savo” kūrinį, 
Kiplingas nuėjo į redakciją 
pareikšti protesto. Išliejęs 
pasipiktinimą, jis pridūrė:

— K ū r i n ys yra tikras 
šlamštas!

— Visiškai teisingai, bet 
mes jį išspausdinome tik 
todėl, kad buvome įsitiki
nę, jog jis yra: tikrai jūsų, 
—pasiaiškino redaktorius.



Įžymiojo kritiko knyga
Akademikas K. Korsakas išleido didelę 

knygą “Literatūrų draugystė“. Joje jis na
grinėja temą: kaip lietuvių rašytojai mokė
si iš tokių literatūros meistrų, kaip Puški
nas, L. Tolstojus, M. Gorkis, V. Majakovs- 
kis ir kiti. Jis kūrinių ištraukomis išryški
na, kad iš rusų literatūros milžinų mokėsi 
ir Maironis, ir A. Vienuolis, ir K. Binkis, ir 
P. Cvirka, ir daugelis kitų. Bet tas moky
masis buvo kūrybinis, idėjinis. Tokio po
veikyje lietuvių rašytojai tobulino savo mei
striškumą, darėsi liaudžiai artimesniais ra
šytojais, pasirinkdavo aušrų taką — realiz
mą. Korsakas įrodo, kad Maironis savo po
ezijoje muzikališkai suskambėjo, lyriškais 
vaizdais švystelėjo, eilėdaros meno pasimo
kąs pas Puškiną. K. Binkis savo poemas 
kaimo tematika parašė Puškino “Eugenijaus 
Oniegino“ poveikyje.

Tatai akademikas Korsakas taip nagrinė
ja: kaip vienas ar kitas lietuvių rašytojas, 
mokydamasis iš literatūros korifėjų, tapo 
meistriškesniu ir liaudžiai brangesniu litera
tu. Kartu jis apibūdina ir tų rusų literatų 
kūrybą. Itin sėkmingai ir plačiai iš rusų 
klasikų pasimokė lietuvių pažangieji plunk
snos meistrai. Tatai Korsakas paryškino
J. Janonio, P. Cvirkos ir kitų kūrybos pa
vyzdžiais. Su nuostabiu meistriškumu Puš
kino eilėdarą įsisavino Janonis. Gogelis 
“Mirusiomis sielomis“ Cvirką pakėlė į aukš
tą meistriškumo kalną, padarė originaliu 
lietuvių literatūros satyros meistru.

Taigi, Korsakas faktais, apibendrinimais 
parodo, kad tie rašytojai sukūrė tokius kū
rinius, kurie sudomino ne tik lietuvių tau
tą, bet ir kitas tautas. Korsakas išryškina, 
kad itin skaidria šviesa lietuvių literatūro
je švystelėjo Bielinskio kritika. Bielinskis 
skatino meną sieti su tikrove, su liaudimi, 
su savo epochos pažangiomis idėjomis. Kor
sakas apie Bielinskį rašo su dideliu žavėsiu, 
su dideliu patosu ir su didele patetika. Bie
linskis — tai kritikas, kuris savo publicisti
koje savo potasišku, vaizdingu stiliumi ta
po didžioji! poetu. Tatai įsitikinau, kai 1942 
metais apkasuos skaičiau Bielinskio raštus. 
Mane sujaudino, uždegė ugnimi Bielinskio 
stilius — ryškaus patosiškumo ir patetišku
mo stilius. Korsakas pažymi, kad Bielins
kio žodis fašizmo laikotarpyje padėjo sklai
dyti tamsą, skleisti skaisčius spindulius.

Husų literatūros poveikis lietuvių rašyto
jams buvo giliai kūrybinis ir giliai idėjinis. 
Tokio poveikė esmė: lietuvių rašytojai, 
naudodamiesi genialiųjų literatų, kūrybos 
aruodu, praplėtė savo kūrybinį horizontą,, 
patobulino savo talentą, ryškiau ir teisin
giau suprato lietuvių liaudies troškimus, 
svajones, tikslus. Tokiu būdu tie lietuvių 
rašytojai tapo žymiai vertingesniais lietuvių 
literatūrai rašytojais.

Daug vietos kritikas skiria Gorkio, Maja- 
kovskio, šolochovo poveikiui išryškinti. 
Šiuos rašytojus pažangieji lietuvių literatai 
laikė savo švyturiais. Iš jų mokėsi meniš
kumo, mokėsi meilės darbo žmogui ir P. 
Cvirka, ir V. Montvila, ir Salomėja Nėris, 
ir daugelis kitų. Labai įdomi ir jaudinanti
K. Korsako atsiminimų drobė. Jis 1928— 
1930 metais Šiaulių ir Kauno kalėjime su 
dideliu žavesiu skaitė Gorkį, šolochovą. šie 
rašytojai politinį kalinį uždegdavo patosu, 
savo knygomis jam į kamerą atnešdavo sau
lę, gėlių puokštes, medžių šlamesį, ryškiai 
nupiešdavo naujos ateities rytą. Pažangiuo
sius rašytojus Gorkis ir Majakovskis įtikino, 
kad didelis meniškumas ir pažangi idėja — 
tai spinduliai vienos saulės.

Kita Korsako negrinėjama tema: tai lie
tuvių rašytojų knygų vertimas į rusų ir ki
tas kalbas. Į daugianacionalinės literatūros 
platumas išėjo Donelaitis ir Maironis, Vie
nuolis ir Cvirka, Baranauskas ir Salomėja 
Nėris, V. Montvila ir Venclova, ir kiti. Kai 
kurių tų rašytojų knygos išverstos net į ang
lų ir prancūzų kalbas. O juk literatas, ta
lentingas literatas, gyvuoja, šviečia kitiems, 
kai jį skaito skaitytojai — liaudis ir juo la
biau, kai juo domisi, jį vertina vis naujos 
ir naujos tautos. Tokį lietuvių literatūros 
paplitimą užtikrino teisinga lenininė tauti
nė politika.

Korsakas atžymi, kad kitų respublikų ra
šytojai į rusų kalbą Maironio, Baranausko, 
Donelaičio, Salomėjos Nėries, A. Vienuolio 
ir kitų veikalus išvertė su dideliu meistriš
kumu. Korsakas teigia: Donelaitis—genia
lus poetas. Tai pirmas ir originalus toks 
aukštas poemos “Metų“ autoriaus įvertini
mas. Būdinga, kad tos knygos, kurios su
žavėjo lietuvių skaitytojus, sužavėjo ir kitų 
tautų skaitytojus. Korsakas savo darbe iš
samiai išnagrinėja problemą: kaip geriau 
ir plačiau įvertinti lietuvių literatūros pasie
kimus visasąjunginiame “Tarybinės literatū
ros istorijos“ veikale, kurio projektą visų 
respublikų mokslininkai svarstė ir tebesvar
sto. Kritikas siūlo duoti apybraižas apie 
ryškiausius rašytojus: P. Cvirką, A. Vienuo
lį, E. Mieželaitį, Baltušį ir kitus. Korsakas 
daro teisingą išvadą: pačių talentingiausių 
lietuvių literatų kūryba yra tikrai tautinė— 
atskleidžia savo tautos gražiausius, būdin
giausius bei tipingiausius bruožus. Koky
biškai naujai ir dar ryškiau nacionalines Sa

vybės atsispindėjo itin tų rašytojų prozoje 
ir poezijoje, kurie vaizdavo darbo liaudį, 
kurie lietuvių literatūroje skleidė pačias pa
žangiausias idėjas. Todėl liaudis juos laikė 
ir laiko savo jausmų, savo minčių, savo sva
jonių, savo kilniausių idėjų išreiškėjais. To
kiais buvo ir Janonis, ir Cvirka, ir Salomėja 
Nėris, ir V. Montvila ir daugelis kitų.

Nė vienos tautos literatūra neatsitveria 
tvora. Jeigu kas mėgintų tokią tvorą sta
tyt’, gyvenimas, istorija sugriautų. Štai fa
šistai mėgino Lietuvą atitverti nuo Gorkio, 
nuo Majakovskio, nuo Šolochovo, nuo Bloko. 
Nepasisekė. Jų kūrybos ugnis, gesinama re
akcijos vėjo, suliepsnojo dar skaidresne 
šviesa.

Nūdieninė lietuvių literatūra — naujo ti
po literatūra. Bet ji gimė ne ant pliko lau
ko. Donelaitis, Maironis, A. Vienuolis, J. 
Janonis, P. Cvirka, Salomėja Neris ir dau
gelis kitų rašytojų — visi jie savo meistriš
kumu, savo realizmu, savo idėja, savo mei
le liaudžiai tiesė tiltą į šviesiausią lietuvių 
literatūros krantą — į nūdieninę visos liau
dies literatūrą.

Lietuvių rašytojai, kuriuos Korsakas iš
nagrinėjo savo mokslo veikale, savo pasau
lėžiūra yra nevienodi. Vieni reiškia reak
cines idėjas, kiti, nors stovėdami idealisti
nėse pozicijose, savo geriausiais kūriniais 
suartėjo su liaudimi, treti visa širdimi, gynė 
žmonių interesus. Kritikas su dideliu pato
su, su didele patetika, su didele aistra gina 
pažangiąsias idėjas.’ Jo kritika — dialek
tinė kritika. Korsakas savo tiesą įrodinėja 
faktais, apibendrinimais, kūrybos ištrauko
mis. Jo veikale nėra aštrių žodžių. Jo to
nas — patosas, ugnis, bet tas tonas dideles 
erudicijos mokslininko tonas. Korsakas sa
vo raštų vaizdingumu, patosiškumu pakėlė 
lietuvių literatūrinę kritiką į grožinės lite
ratūros viršūnę. Jis didelę skaitytojų armi
ją išmokė dar ugniniai! pamėgti knygą ir 
pagal gerą knygą veržtis į gyvenimą, keisti 
tą gyvenimą darbo žmonių labui. Korsakas 
nagrinėdamas prozos ar poezijos veikalą, 
taip įsiliepsnoja, kad jis tampa kritikoje po
etu, net lyriku.

Korsakas atžymėjo, kad Jungtinių Ame
rikos Valstijų lietuviai atliko didelį darbą, 
versdamj į lietuvių kalbą M. Gorkio, Tolsto
jaus, Čechovo ir kitų kūrinius.

Korsako išvados gilios, paremtos nesu
griaunamu stulpu — faktais. Tiesos žibu
rį, kurį jam pasisekė uždegti, jis skatina ki
tus mokslininkus išplėsti į dar didesnį ži
burį. Tai knyga, ginanti liaudies interesus, 
kūrybinį požiūrį į gyvenimą ir literatūrą. 
Ją aukštai įvertino savo straipsnyje A. Ven
clova, profesorius Pranskus. Ją nuoširdžiai 
vertina Lietuvos skaitytojai.

A. Liepsnoms
1963-III-21-22 d., Kaunas

Jaunystes pėdos
Mūs jaunystė svajonių pilna. 
Ji lyg paukštė pakyla aukštai. 
Kada atskuba vėlei diena, 
Ją prie knygų, prie staklių matai.

Tarp pastolių mergaitė jauna.
Ji kasdieną vis kyla aukščiau.
Jai patinka statybų daina.
Nuo pastolių ir saulė arčiau.

Ir arčiau debesėliai balti.
Tau, jaunyste, drąsiųjų keliai.
Aš žinau: tavo žingsniai tvirti, 
Tavo pėdos įspaustos giliai.

Elvyra Pilkauskajte

Tarybų Lietuvos sostinės įmonėse pasta
raisiais metais smarkiai išsiplėtė lenktyniavi
mas už žaliavų taupymą. Iš sutaupytų me
džiagų Vilniaus įmonės pagamins tūkstan
čius įvairių agregatų, daug audinių, baldų.

Vertingos iniciatyvos ėmėsi ir autore
monto fabriko Nr. 11 kolektyvas. Įmonės 
darbininkai šiemet restauravo 4,500 senų 
padangų. Jos gali tarnauti beveik tokį pat 
laiką, kaip naujos, ši praktika leis šiemet 
sutaupyti apie 4'0'0 tūkstančių rublių.

Nuotraukoje: restauruotos padangos ri
kiuojasi įmonės- kiėhiė. Prie jų—darbinin
kas Bronius Laurinavičius.,

Šiaulių naujienos
(Specialiai “Laisvei”)&•
Artėja didžioji lietuvių 

liaudies šventė — 23-osio.s 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje metinės. Šiaulių 
miesto žmonės šiai įžymiai 
šventei ruošia naujas dar
bo dovanas. Šiame rinki
nėlyje pasakojame apie kė
lė tos įmonių dirbančiųjų 
dovanas liepos 21-ajai.
Auga automašinų padangų 

“gydykla”
Lygiai prieš metus šią 

vietą pravažiuodavote vi
siškai ramiai . Ir ko gi čia 
sustoti? Nebent pasiklau
syti pempių klyksmo ar pa
mindžioti viksvas...

O dabar, mašinai paklus
niai riedant, taip ir traukia 
minutėlei nukreipti dėmesį. 
Prieš akis jau sumirgulia
vo Rekyvos ežero vanduo. 
Dabar posūkis dešinėn, ir, 
kaip ant delno, iškyla pa
ilgi šviesūs korpusai. Tai 
naujoji Šiaulių miesto įmo
nė — padangų restauravi
mo gamykla.

...Cechai. Maža kuo jie 
primena ankstesnes staty
bas. Juose vis daugiau erd
vės. ■ Įrengimai, nusimetę 
pilkus rūbus, apsivilko švie
siais, maloniai nuteikian
čiais kiekvieno akį. O tų 
įrenginių begalės. Įvairios 
staklės, pakabinamieji kon
vejeriai ir telferiniai keliai, 
elektrokarai. Ir kokybei nu
statyti yra nemažai prietai
sų. Čia kontrolieriams ypa
tingai pravers ultragarsas. 
Jeigu naujai įmonei padėjo 
gimti leningradie č i a i, tai 
įrengimus sįuntė gruzinai,' 
totoriai, baltarusiai ir kitų 
broliškųjų tautų d a r b o 
žmonės. Jie padėjo šiaulie
čiams ir įvaldyti visą eilę 
iki šiol mieste negirdėtų 
jų specialybių — vulkani- 
zuotojo, protektorių uždė- 
jėjo, gumos paviršiaus pa
ruošoje. Nuoširdžiai drau
gams už tai dėkingi Juozas 
Kriaučiūnas, Vytautas Na
vickas ir kt.

Jau veikia pirmoji padan
gų restauravimo gamyklos 
eilė. Visu pajėgumu įmonė 
pradės dirbti tr e č i a j a m e 
ketvirtyje. Kasmet čia bus 
išleidžiama po 100 tūkstan
čių įvairių restauruotų pa
dangų. S. Kuolas

Greitai iškels pabaigtuvių 
vainikus

Paskutinieji apdailos dar
bai vykdomi naujoje vidu
rinėje mokykloje Vytauto 
ir Žemaitės gatvių kampe. 
Sporto salėje ir butinėse 
patalpose spėriai darbuoja
si dailidės J. Koriakas, A. 
Atkocevičius, tinkuotojas J. 
Daukšienė, O. Mataitytė, 
dažytojas A. Vertinskas ir 
kiti kompleksinės apdailos 
darbų brigados, kuriai va
dovauja B. Zablockis, na
riai. Statybininkai jau šį 
mėnesį ruošiasi perduoti 
naujuosius mokslo rūmus. 
Liepos 21-osios garbei jie 
pateikė puikią dovaną—mo
kyklos durys atsivers dviem 
mėnesiais anksčiau negu 
buvo numatyta.

P. Narbutas

LAIVAI - KELTAI PER 
DELAWARE ĮLANKĄ

Trenton, N. J. — Keli 
New Jersey valstijos virši
ninkai išvyko į Delaware 
valstiją baigti susitarimą 
atidarymui laivų-keltų kur- 
savimo per Deleware upės 
žiotis. Laivai kursuoti pra
dės 1964 metais tarp Cape 
May, N. J. ir Lewes, Del., 
miestų. Šioje vietoje Dela
ware upės žiotys yra 17-kos 
mylių pločio

PLYMOUTH, PA.
Linkiu tėvams ir jų šei

moms geriausios sveikatos 
ir laimės gyvenime. Nepa-

Iš ALDLD 97 kuopos 
ir LDS 60 kuopos

Plymouthe atsibuvo pik
nikas, kuris įvyko birželio 
3Q-ą dieną V. Kazlauskie
nės ūkyje.

Diena pasitaikė auksinė— 
saulėta, graži, šilta. Visi 
buvo jau susirinkę ir drau
giškai linksminosi, vaišino
si, vieni kitiems besifundy- 
dami tai gėrimus, tai pie
tus.

Vėliau Klevinskas buvo 
pakviestas pakalbėti. Jis 
prisiminė V. Žilinską, pa
prašė susirinkusius mirusį
jį pagerbti minutės tyla.

Mūsų išvažiavimai be 
V. Žilinsko neapsieidavo, 
jis visada su malonia šyp
sena mus visus draugiškai 
pasitikdavo. Šiame išvažia
vime aš tikrai jo pasige
dau; mes visada vienas ki
tam pasispausdavom deši
nę ir keletą žodžių pasikeis- 
davom. Buvo nesmagu be 
jo. Gaila, kad nelaimė nu
sinešė jo gyvybę! Bet jo 
nuveikti darbai turi tęstis. 
Tad pabaigoje savo kalbos 
I. Klevinskas paprašė drau
gus paaukoti mūsų laikraš
čio “Laisvės” preso sutaisy- 
mo lėšoms padengti. Drau
gai perstatė mane parinkti 
aukų. Apsiėmiau. Bet bu
vo tokių draugų, kurie pa
tys jau pirmiau be prašymo 
priėję prie manęs savo au
kas pridavė. Tai buvo Juo
zas Kraipavičius su žmona 
Mare ir dukteria Agne iš 
M a c A d o o , Pa.; K. ir A. 
Zambusevičiai padovanojo1 
dailų, mezginį,' 'o M a r e e 1 ė 
Romikaitienė' — butelį vy-. 
no. Abu dalykai davė už
darbio $14.75.

Mezginys teko Marei Sin
kevičienei, o vynas — Ma
rei Krimienei.

Visas ceremonijas atlikę, 
susispietėme aplink vieną 
jauną draugą, Edvardą 
Aleksį iš Kingstono, kuris 
savo gražiu balsu ir gitara 
mus lietuviškomis dainomis 
linksmino. Mat, jis kadai
se su savo draugu dainuo
davo per radiją. Mes visi 
pritarėme. O jau F. ir G. 
Mankauskų duktė ir Stasys 
Mikonis tai tikri daininin
kai ir dainų mylėtojai. Tai 
ir dainavo! Bravo jiems! 
Aš pasigedau V. Tamolai- 
čio iš Wilkes-Barres ir jo 
gražaus balso, bet jis vė
liau atsirado, sakė buvo 
nuvežęs sūnų maudytis. Pa
sig e d a u ir K. Genio iš 
Scrantono. Geny, kur bu
vai?

Mano nuostabau sutikau 
Onos Krutulienės anūką 
Joną Mack, visai jauną vy
rą. Vedęs, turi du vaiku
čius, baigęs kolegiją, radijo 
inžinierius. Turi darbą. 
Prisimenu, praeity Gegužės 
Pirmosios apvaikšči o j i m e 
Wilkes-Barrej, Kurbis par
ke aš jį mažytį ant rankų 
nešiojau, laikiau ir nusifo
tografavau su juo. Dabar 
aš jį užkalbinau ir sakau: 
“Aš renku aukas mūsų laik-. 
raščiui. Gal paaukosite?” 
Jis sako: “Penkinė.” Pa
dėkojau.

Onai Krutulienei didelė 
garbė. Rodos, neklystu, ji, 
turėjo piknike dvi poras, 
ketvirtos generacijos. Jos' 
dukters Albinos Mead sū
nus buvo su dviem vaiku
čiais. O jos kitos dukters 
Dženės duktė baigusi kole
giją, mokytoja su dviem 
vaikučiais. Visi jauni, tik 
po keletą savaičių ir jau 
“atėjo” į mūsų baltagalvių 
pikniką^

Taipgi ir draugės Onos 
Žilinskienės duktė Lilija su 
vyru ir maža dukryte čia 
buvOo

mirškite ir vėl ateityje mus 
aplankyti.

Smagu matyti, kad visos 
šitos jaunos moterys užėmė 
patarnautojų vietas. Taip
gi Emilijos Kasparienės 
duktė Mildreda prisidėjo 
prie patarnavimo. Jos visos 
yra seniau buvusios Aido 
choro narės dainininkės, 
darbininkų kovų ir organi
zacijų veikėjos. Tuomet bu
vo tik jauhos mergytės. 
Gražu ir malonu matyti jas 
mūsų tarpe.

Taipgi buvo smagu ma
tyti buvusias ligones: Oną 
Globičienę, Oną Krutulienę, 
Oną Žiemskienę ir Pauliną 
Jasilionienę (binghamtonie- 
tę). Visos gerai atrodė, tik 
Ona Globičienė atrodė pa
vargusi prie barčekių par-Į 
davinėjimo. Ji turėjo būti 
pakeista.

Abelnai piknikas puikiai 
pavyko. Visi linksmai iš
siskirstėme.

Visoms ir visiems atsilan
kiusiems, aukojusiems, dir
busiems ir kurių pavardžių 

CHICAGO, ILL.
šeštadienį, liepos 6 die-I mo žodžius tarė “Vilnies” 

ną, 10 vai ryto buvo išlydė- administratorius Pau 1 i u- 
tas iš P. J. Ridiko kaplyčios kas, o Jonikienė labai įspū-
į Lietuvių Tautiškas kapi
nes Antanas Gukas (Gu-
tauskas). Antanas Gukas 
mirė labai netikėtai, nes, su 
jup kap kurte draifgai balia- 
voj o Mildoje tik kelios die
nos prieš jo mirtį. Tuomet 
jis atrodė sveikas, linksmas 
ir eijerįpjos pilnas. Bet štai 
ta staigi mirtis jį išplėšia 
iš jo draugų tarpo.

Gukas buvo labai geros 
širdies žmogus. Jis mokėjo 
sugyventi su įvairių pažiū
rų žmonėmis, bet jis labiau
siai mylėjo pažangius lie
tuvius, nes jis pats prie pa
žangių draugijų priklausė 
ir pažangią spaudą rėmė 
kiek jis galėjo. Jis buvo nu
važiavęs į Lietuvą prieš ke
letą metų aplankyti savo 
gimines ir iš tikrųjų pama
tyti, kaip jo numylėta Lie
tuva Tėvynė kuriasi ir žen
gia pirmyn. Grįžęs atgal į 
Ameriką iš Lietuvos, jis 
sakė: Niekados nesitikė
jau, kad po tokio baisaus 
karo Lietuva galėtų taip 
sparčiai žengti pirmyn.

Gukas mylėjo žmones ir 
gyvenimą, todėl, kai jis mi
rė, ir į jo laidotuves suėjo 
minia žmonių. Nors P. J. 
Ridiko koplyčia yra nema
ža, bet labai daug žmonių 
tūrėjo stovėti lauke per 
Visą apeigų programą. Pir- 
miaūsiai programoje pasi
girdo liūdnos vargonų me
lodijos, po vargonų tarė ke
lis žodžius kunigas Gutaus
kas (giminaitis). Jis kalbėjo 
labai gerai, nėkišo savo jo
kių maldų, tik su savo 
brangiu giminaičiu jaus
mingai atsisveikino. Po ku
nigo žodžio, vargonams pri
tariant, E. Bogden labai 
jausmingai sudainavo “Ko 
liūdi, berželi?” ir vieną 
anglišką dainą. Po jos dai
nų, Alice Jonikienė prabilo 
į minią žmonių . Jonikienė 
kalbėjo labai tinkamai. Ji 
pasakė, kad Antanas Gu
kas (Gutauskas) visą savo 
gyvenimą buvęs laisvas 
žmogus, r ėmęs “Vilnį” 
(laikraštį) labai gausini ir 
kad mums netekus jo liko 
didelė spraga, kurią bus la
bai sunku užpildyti.

Į kapus palydovai vyko 
apie šimtu automobilių. 
Kapinėse kelis atsisveikini- 

nesuminėjau —visiems m^ 
no daug, daug širdingų 
ačiū!

Aukojusių vardai: I. Kle
vinskas (Scranton) $10. F. 
ir G. Mankauskai $10. Po 
$5: K. Zambusevičius, An
tanas Galinas, Jonas Mack 
(Plymouth), Juozas, Marė 
ir duktė Agnė Kraipavičiai 
(MacAdoo). Po $3: Petras 
Minčinskas, L. & St. Rau- 
duvės ir Paulina Jasiulio- 
nienė (Binghamton). Po 
$2: J. Sanauskas^ Antanas 
Globičius, W. ir M. Krimai, 
Eva Čeraškienė, Jonas La- 
tackas, Ona Globičienė, 
Viktorija ir Frank Milleriaa 
(Binghamton), Petras Pės
tininkas (Scranton) ir Ona 
Krutulienė. Po $1: Stasys 
Mikonis, A. Valinčius, Ma
ry Sinkevičienė, Marcelė 
Valukonienė, Emilija Kas- 
parienė, Viktorija Kazlaus
kienė, Ona Žilinskienė, Pet
ras Mačinskas; L. Janušai- 
tis ir L. ir M. Traikai 
(Scranton), P. Būgnys 
(Wilkes-Barre), Povilas. K. 
Surdokas 25c.

Auka nuo ALDLD 97 kp. 
ir LDS 60 kp., Plymouth, 
Pa., $21.75. Viso $101.00.

Lucy Rauduvė

dingai paskaitė St. Jasilio- 
nio atsisveikinimo eiles.

Palydovai buyo pakviesti 
į Mildos salę pietų. S

Gukas gimė Lietuvoj lia
nos raj., Vaitkūnų .kaime.

Amerikoj išgyveno 50 m. 
Priklausė prie Lietu v i ų 
Keistučio Pašalpos Klubo, 
LLD 19-tos kp., LDS 76-tos 
kp., Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos. Pas
kiausiais metais gyveno 138 
State St., Lockport, Ill. 
Mirė 1963 m. liepos 1 dieną.

Liūdi globėjai: A. Grigas, 
P. Druseika ir G. Montvi
las; brolis Juozas Lietuvoje 
ir jo vaikai: Vytautas Čika
goje, Liudas ir Algis Kana
doje; brolio duktė Vajola 
Čikagoje, sesers sūnus Po
vilas Slapšys Lietuvoje, 
pusbroliai Gužas ir Zigmas 
Kavalunas New Yorke; 
pusbrolio Gutausko vaikai: 
Anelė, Klemensas ir Kazi
mieras Lietuvoje, o Jonas, 
kunigas, Kanadoje ir Moni
ka Gutauskaitė - Rudienė 
Čikagoje, ir kiti giminės,^

Visi Antano Guko Ameri
koje gyvenantieji girnius 
buvo atvažiavę į laidotuves. 
Beveik visi jie yra nauja
kuriai, bet vis tiek jie (iš
skyrus vieną) atėjo į Mildą 
pietų po laidotuvių.

Birutė Krasinskaitė

ORAS - AUDĖJAS
Prieš kelerius metus če- 

koslovakų tekstilininkai su
kūrė bešaudyklines audimo 
stakles. Jose ataudai būda
vo permetami vandens sro
velėmis. Naujosios staklės, 
būdamos daug pranašesnės 
prieš senąsias, turėjo ir 
trūkumų. Jomis galima bu
vo austi tik nešlampančius 
siūlus, kaip sintetines me- 

. džiagas ir kt.
Dabar čekoslovakų išra

dėjai bei konstruktoriai su
kūrė dar puikesnes audimo 
stakles. Jose šaudyklę at
stoja ne vanduo, o suslėgto 
oro srovelės. Šiomis staklė- 

Anis galima austi bet kokiffš 
medžiagas.

Oro-srovin ės a u d i nko 
staklės dirba dvigubai gin
čiau, negu paprastos šau
dyklinės.

4 Laisve (Liberty) AntVa'fL. Ue^OS tJttly) 16, 1963



AVALON, N.J.
Nelauktas sąskrydis
Sekmadienis, liepos sep

tintoji. Diena saulėta. Gra
žus ir giedras oras. Ret
karčiais dvelkia malonus, 
šiltas vėjelis. Kaip papras
tai, aš triusiuosi savo sody
boj, nes šiemet vasara karš
ta ir sausa, tai jei neprižiū
rėsi, viskas pagels, išdžius. 
Praleidžiu didesnę pusę die
nos saulėje ir laistau gėles 
ir žolę vandeniu. Sėdėda
mas ir kaitindamasis sau- 
Jėje, laistau vandenį. Žiūriu, 
*teina būrys žmonių—Mer- 
Sfiai, Šmitienė, Tureikienė 
ir Sidabrienė. Visi šventa
dieniais rūbais apsirengę, 
su malonia, pritraukiančia 
šypsą veiduose. Truputėlį 
nustebau, sustojau laistęs 
vandeni ir su visais drau
giškai pasispaudėme ran
kas ir net pasibučiavome.

Svečiai apžiūrėjo mūsų 
naują “bakūžę,” kuri vi
siems padarė gerą įspūdį ir 
nustebo, kad mes taip pui
kiai ir patogiai įsitaisėme 
gyventi. Pašnekesiams be
sitęsiant, matome ateinan
čias N. Griciūnienę ir Elzb. 
Lietuvaitę. Vos spėjome su 
jomis pasisveikinti, matome 
atžygiuojantį būrį baltimo- 
riečių: J. Deltuva ir jo žmo
na Karolina, J. Deltuva ir 
jo žmona Frances., J. Sta- 
nis, J. K a s p a r a v ičius ir 
Jennie Pivoriūnienė. Toks 
būrys svečių ir iš taip toli, 
mane jaudino, ir negalėjau 
suprasti, kas čia yra tokio 
nepaprasto. Ir tos paslap
tis. nesupratau iki atvažia
vo A. Lipčius. Su juo atva
žiavo A. Zalner, P. Šlajus, 
A. Grigas ir Mike Conout. 
Paskui juos atvažiavo Dū- 
doniai ir Gizauskai. Man 
darėsi lyg ir nesmagu, nes 
mes neprisirengę, priimti 
tiek daug svečių, o svečiai 
vis dar atvažiuoja, gi Be- 
kampienės nėra namie. Ge
rokai susirūpinau. Ką rei
kės daryti?

Tuo tarpu prieina prie 
manęs Lipčius ir sako: Jūs 
niekuo nesirūpinkite, čia 
bus viskas gerai; mes šian
dien, tavo ir Elzbietos 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, surengė
me jums jubiliejinį surpri- 
zo pokylį. Aš atsivežiau 
pakankamai valgių ir gėri
mų, o judu su Bekampiene 
nesirūpinkite niekuo nesi
rūpinkite. Šiandien lai bū
na judviejų džiaugsmo ir 
pfisiminimų diena!

.Toks draugo Lipčiaus. pa- 
aWkinimas mane nustebino 
ir sujaudino. Tik truputėlį 
negerai, kad apie tai mums 
nieko nepranešė iš anksto.

Kaip bematant Lipčius 
iškrauna iš savo mašinos 
visą “tavorą” pokyliui, o jo 
pagalbininkai Šlajus, Mer
kis ir kiti surado stalus, 
suolus ir kėdes ir pastatė 
šalia namelio ant pievelės, 
o Zalner, kaip pokylio gas- 
padinė, pradėjo ruošti ir 
tvarkyti valgius, o jai pa
gelbėjo Šmitienė, Tureikie
nė ir kitos moterys. Pasi
darė didžiausia darbyme- 
tė...

Svečių ir viešnių vis at
važiuoja, renkasi. Gražiu 
automobiliu atvažiuoja ke
turios moterys: VI. Palie- 
pienė, iš Cherry Hill, N. J.; 
ją atvežė jos sesuo L. Bal- 
tadonis., iš Mount Royal, 
N. J. Su jomis atvažiavo 
dvi kitatautės moterys. 
Kieme pasirodė Jonas Sta- 
smkaitis ir pranešė, kad su 
jųtfj turėjo atvažiuoti dvi 
gražios moterėlės, bet ne
galėjo, tai jis atvažiavo vie
nas. Tarp svečių pasirodo 
A. J. Pranaitis ir Ben Bh- 
nis. Ateina mane pasvei

kinti Louise Casper — tai 
daktaro Casperio žmona, su 
kuria atvažiavo jos tėvas 
Baranauskas ir Kaspariū- 
nai. Tarp svečių pasirodė 
Navickai, iš Eddystone, Ed. 
Pildis ir Fr. Pomrink, iš 
Collingdale, Pa. Su visais 
teko pasisveikinti

Nekviestų svečių ir vieš
nių jau didelis būrys. Visi 
puikiausioj nuotaikoj, visų 
ūpas pakilęs, vis.i pilni pa
prastumo ir draugiškumo. 
Visi šnekučiuojasi, juokau
ja. Diskusuoja dienos klau
simais, dalijasi mintimis ir 
gyvenimo įspūdžiais. Čia 
randasi - darbininkiško judė
jimo ir kovų veteranai. Čia 
randasi užsigrūdinę veikė
jai ir organizacijų palaiky
tojai. Čia randasi 40 žmo
nių.

Kada stalai buvo apkrau
ti valgiais ir gėrimais, ka
da svečiai ir viešnios pra
dėjo stiprintis ir linksmin
tis, aš nuvažiavęs parve
žiau iš darbo Elzbietą. Ji, 
pamačiusi tokį didelį būrį 
draugų ir draugių, giliai su
sijaudino ir nustebo labiau 
negu aš.

Visiems pasisotinus, A. 
Lipčius, kaip didžiausias 
šio pokylio “kaltininkas,” 
pakvietė Pranaitį, Merkį, 
Deltuvą ir Šmitienę pakal
bėti. Ačiū jiems už komen
tarus ir širdingus linkėji
mus. Aš ir Elzbieta, kaip 
jubiliatai, taip pat išsireši- 
kėme savo mintis.

Šis mudviejų 50 metų ve- 
dybiniof"gyvenimo sukakties 
paminėjimas, nebuvo pilnas; 
jis būtų buvęs daug skąit- 
lingesnis, jeigu nebūtų su
rengtas paslapčiomis. Bet, 
kaip surprizas, jis labai di-| 
delis ir brangus. Mes labai 
giliai įvertiname, draugai ir 
draugės, tą jūsų prisimini
mą, tą simpatiją, tuos šir
dingus linkėjimus, kuriuos 
Jūs atsilankę pareiškė te. 
Tai brangiausia mūsų gy
venime dovana! Tai neiš
nyks iš mūsų proto ir jaus
mų kol gyvi būsime. Mūsų 
pajėgos sutvirtėjo, mūsų 
ryžtas pakilo! Šis nuotykis 
pailgino mūsų gyvenimo 
dienas!

Didelis, didelis ačiū vi
siem^ už mūsų prisimini
mą. Ačiū draugams Pra
naičiui, Lipčiui, J. Kaspara
vičiui, Šlajui ir Stasiukai- 
čiui už pinigiškas dovanas. 
Ačiū Pranaičiui už butelį 
Golden Wedding. Labai 
ačiū E. Pildis už variklį 
(motorą) ir elektrinį piūk- 
lą.

J. A. Bekampis

So. Boston, Mass.
Mirė M. Kazlauskas

Liepos 5 d. mirė Motie
jus Kazlauskas, sulaukęs 
77 m. amžiaus. Palaidotas 
Blue Hill kapinėse. Nuliūdi
me paliko žmoną—Karoli
ną Kazlauskienę (Mairony- 
tę). Gyveno 122 G. St.

M. Kazlauskas iš Lietu
vos paėjo iš Rokiškio para
pijos. Į Ameriką atvyko 
1906 metais ir beveik visą 
savo gyvenimą gyveno Bos
tone ir apylinkėje. Buvo ap
sišvietęs ir draugiškas žmo
gus. Gražiai sugyveno su 
draugais ir mokėjo reikalus 
aiškinti kitokio įsitikinimo 
žmonėms.

Pašarvotas buvo J. Liu- 
byno koplyčioje, padabinto
je daugeliu gėlių nuo gimi
nių ir draugų, taipgi drau
gijų, kurioms jis priklausė. 
Buvo vienas iš veikėjų. Mo
kėjo tinkamai išreikšti sa
vo mintį. Ne vien skaitė 
darbininkiškus laikraščius, 
bet ir rūpinosi, jų išlaiky

mu, rašydavo į juos kores
pondencijų. Pirm mirties 
sumažėjo jo regėjimas, bet 
jis nenustojo sekti pasauli
nius įvykius.

Į kapines palydėjo apie 
50 automobilių pilnų paly
dovų. Atsisveikinimo kalbą 
koplyčioje ir ant kapinių 
pasakė S. Rainardas. Nuo 
kapinių palydovai buvo už
kviesti į Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubą, 318 W. 
Broadway, ir tinkamai pa
vaišinti. Prie aptarnavimo 
dirbo B. Čiuberkienė, H. 
Žekonienė, P. Kalanda ir S. 
Šukienė.

Tebūna lengvatai!, Motie
jau, šios šalies žemelė! 
Reiškiu užuojautą velionio 
žmonai ir draugams.

S. R.

DETROIT, MICH.
25 metų vedybine sukaktis

Liepos 7 d. plačiai žinoma 
Masių šeima iškėlė puotą 
paminėjimui gerai žinomų 
detroitiečių John ir Stella 
Smith 25 metų vedybinės 
sukakties proga .

Jubiliatai turi paveldėji
mą nuo savo tėvų — Smit- 
revičių ir Daubarų; puikiai 
veda savo šeimyninį sugy
venimą, eidami su pažan
giuoju veikimu. Draugė 
Stella Smith yra įdėjus la
bai daug energijos kaip 
choro mokytoja ir dabarti
nio ansamblio dainų moky
toja ir pianistė, neimdama 
jokio atlyginimo. Taipgi ji 
yra daug darbo įdėjus iš- 
mokymui vaikučių, kurie 
nekalba lietuviškai, “Labas 
rytas, voverė” ir aktinan- 
čiai dainuoti angliškas dai
nas.

Galiu sakyti vardu visos 
progresyvūs detroitiečių vi
suomenės—dėkui jai už jos 
pasišventimą.

Masių erdvioj s tūboj prie 
apkrauto ilgo stalo viso
kiais valgiais ir pasistipri
nančiais skystimais buvo 
susėdę Masių svečiai daly
vauti su John ir Stella 
Smith ir jų dviem sūneliais. 
Jubiliatai gavo ir dovanė
lių.

Gerai pasivalgę pradėjom 
kalbėtis. Iškilo mintis at
žymėti 25 metų vedybinę 
sukaktį kitokiu būdu. Čia 
seka visų dalyvių vardai, 
kurie sudėjo auką “Lais
vei.”

Jubiliatai J. ir Stella
Smith ............... $5.00

Masių šeima ........... 5.00
Vincas Kirvela....... 5.00
V. Žabui ................. 5.00
P. Daubarienė,

Stellos mama .... 2.00 
Juozas Valiukas ... 2.00 
Elizabeth Chipley .. 2.00

Viso $26.00
Varde “Laisvės” tariu dė

kui už “trupinius” visiems. 
Taip pat dėkui Masiams už 
įterpimą manęs į 25 metų 
J. ir Stella Smith gražaus 
sugyvenimo puotą.

Mary Smitrevich-Smitre- 
vičienė, Jono motina ir 
Stellos “Mother-in -1 aw,” 
randasi Herman Kiefer li
goninėje dėl plačių ligos ty
rinėjimo. Ligoninė randa
si 8921 Hamilton, kambario 
num. 436. Lankymo valan
dos: pirmadienį, antradienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį 
10 vai. ryte iki 11 vai. Kitų 
trijų dienų laiką apleidžiu. 
Dėl platesnių žinių skam
binkite Stellai Smith, LU 
5-5003.

Nesmagi naujiena, kai se
natvėje prisieina patekti į 
džiovininkų ligoninę dėl ty
rinėjimo.

Kas turėsite laiko, aplan
kykite Smitrevičienę, ypa
tingai moterys.

Vincent Žabu)

Anna Maria, Fla.
Kelionė iš Floridos į Maine

Gegužės 12 d. kaip tik 
išpuolė Motinos diena. Ank
styvai pasikėlę, kiek užkan
dę pusryčių, sėdome į auto
mašiną ir leidomės, lyg 
paukščiai, į ilgą kelionę 
praleisti vakacijas Nor- 
thuose. Dabartiniais laikais 
važiavimas mašinomis vi
sai neblogas. Keliai geri, 
tiesūs, ir nepamatai kaip 
vieną po kitai pravažiuoji 
valstijas. O kad pasiekus 
Maine, mes turėjome pra
važiuoti net 12-ką valstijų.

Ir taip su gegužės 16-ta 
diena mūsų kelionės tikslą 
pasiekėme laimingai.

Linksmas buvo pasima
tymas su brangiais drau
gais, su kuriais kartu teko 
per eilę metų organizacijo
se bei šiaip draugijose, kad 
ir netaip jau dideliuose vei
kimuose darbuotis. Taip sa
kant, vis dar po biskį kru- 
tėjome.

Mums t e įę o dalyvauti 
Lietuvos Dukterų pašalpi- 
nės draugystės surengtame 
50 metų atžymėjimo banke
te. Linksma buvo paspausti 
dešinę ir pasikalbėti apie 
šių dienų bėgamus drau
gystės reikalus, prie kurių 
ir aš priklausau. Taipgi bu
vome kviesti į mano dukte- 
rėčios-niece Mary-Jane ves
tuves, kurios atsibuvo bir
želio 15 d. Linkime jauna
vedžiams viso geriausio jų 
naujame gyvenime.

Abu minėti parengimai 
atsibuvo Šv. Baltramėjaus 
salėje.

Labai dėkui draugams
Didelis ačiū draugams 

Antanui ir Juliai Stukams 
už malonų mūsų priėmimą 
su vaišėmis ir sūriais. Pra-
leidome linksmai laiką kar
tu su d.d Dan ir Uršule 
Vaitoniais, A. S. Šileikiais. 
Ačiū d.d. Kaziui ir Augus- 

i tai Steponaičiams už meilę 
ir draugiškumą link mūsų.

Miela buvo.pasimatyti su 
d.d. Jonu ir Emilia Krapa- 
vickais, su kuriais irgi 
daug laiko esame kartu 
praleidę. Labai apgailes
tauju Emilios liguistą pa
dėtį, kurią skaudžiai buvo 
paralyžius pasigavęs. Da
bar gal kiek pasitaisyys, 
nes jau be lazdos gali pa
vaikščioti.

Juogasė L. Apšegienė irgi 
nesveikuoju. Gydytojas sa
kė, kad reikės eiti ant ope
racijos dėl akių. Linkiu, 
kad viskas gerai pavyktų.

MEXICO, MAINE
Aplankėme mūsų seniau

sius draugus George ir So- 
phy’ą Maršanskius, “Lais
vės” skaitytojus. George 
jaučiasi taipgi nepergeriau
siai, nes jau nuo seniai yra 
kankinamas reumatiz m o. 
Patarėme važiuoti į Floridą 
pataisymui sveikatos. Sako, 
gal reikės taip ir padaryti.

Buvome visi nuvažiavę ir 
pas S. S. Puidokus, bet ne
radome namie.
Viešėjome ir Connecticut
Pas sūnų Alfredą ir Bi- 

rutą pabuvome savaitę lai
ko. Jonas ir aš aplankėme 
visus Jono senus pažįsta
mus, draugus ir gimines. 
Visi gražiai įsitaisę, gyve
na gerai.

Biruta ir aš praleidome 
dieną New Yorke. Diena 
buvo šilta, o žmonės, kaip 
tos bitės, skuba, bėga atsi- 
mušdami į vienas kitą. 
Man New Yorke buvimas 
buvo nepirmas.

Sesutė Ko trina Yakutie- 
nė pakvietė mus vakarie
nės, kartu buvo Biruta ir 
Jono brolis Antanas su sa
vo žmona. Laiką praleido-

Binghamton, N. Y.
Palinkėjome geros sėkmės 

ir parėmėme spaudą
Liepos 6 d. draugė Pauli

na Jasilionienė savo gražia
me name paruošė puikią 
vakarienę Stasio Vaineikio 
išvykos į Lietuvą proga. 
Stasys Vaineikis berods jau 
trečią sykį vyksta aplanky
ti savo gimtąjį kraštą, o po 
įsikūrimo tarybinės san
tvarkos Lietuvoje, tai šis 
pirmas Stasio išvykis.
: Valgant gerą, skoningai 
paruoštą, maistą, dalyvių 
mintyse vyravo mūsų bran
gioji gimtinė, tai ir pasi
kalbėjimas ėjo daugiausiai 
apie ją.

Stasys svečiuosis savo 
gimtajame krašte apie po
rą savaičių. Susitiks, ap- 
'ankys savo gimines, 
seniai pažįstamus draugus. 
O svarbiausia, kaip jis sa
kė, tai plačiai susipažins ir 
apžiūrinės gražiąją Tarybų 
Lietuvos sostinę Vilnių ir 
kitas svarbias vietoves.

Palinkėjome Stasiui lai
mingos kelionės ir daug pa
sisekimų šiame jo pasirink
tame žygyje.

Vakaro dalyviai buvo 
LLD 20 ir LDS 6 kuopų na
riai, “Laisvės” skaitytojai 
ir geri jos patrijotai, tai 
sudėjome finansinę dovanė
lę “Laisvės” preso išlaidų 
padengimui. Aukojo:

“Laisvės” Draugas $15.00
O. Wellus .............. . 5.00
P. Jasilionienė .... 2.00
M. Kazlauskienė .. 2.00 
A. Žolynas ............. 1.00
Joe Strolis ............. 1.00
E. Strolienė ......... 1.00
A. Pagiegala ......... 1.00
H. Pagiegalienė ... 1.00 
O. Dišienė ............. 1.00
Viso .................... $30.00
Širdingai dėkoju P. Jasi-

lionienei ir jos pagelbinin- 
kems už skoningai paruoš
tą vakarienę ir svečiams už 
dovanas laikraščiui.

Onytė Wellus

Oakville, Conn.
LDS 31 kp. įvykusiame 

piknike, birželio 30 d., J. 
Žiūraitis, vietinis, aukojo 
stalą ir už gautas dovanas 
už tą stalą jis ir jo žmona 
nutarė pinigus padovanoti 
laikraščiui “Laisvei” pa
dengimui preso taisymui 
kaštų.

Aukojo: Mr. ir Mrs. J. 
Žiūraitis, $15.

LDS 31 kp. $10. Viso $25.

So. Boston, Mass.
Ačių už aukas

Liepos 4 d. Montelloje 
įvyko “Laisvės” naudai pik
nikas. Moterys turėjo na
mie gaminto maisto stalą. 
Stalui sekamų gauta dova
nų:

LLD 11 kuopa—2 kum
pius, varškės, duoną ir 1 
dovaną išleidimui.

Iš Bostono: K. Kazlaus
kienė ir Julia Rainardienė 
—3 blekes kugelio, Uršulė 
Kovai—blekę “hamburgo” 
(pašteto) ir agurkų, H. Že
konienė—kugelį, L. Plutie- 
nė—pyragą, K. Jankus— 
sūrį, J. Barysauskas—4 
kvortas “rožių” degtinės.

P. ir M. Jasunskai, iš 

me linksmai.
Dėkojame visiems ir vi

soms už draugiškumą ir 
meilę link mūsų.

Grįžtant namo buvome 
vienai dienai sustoję Jack
sonville, Fla. Sveiki ir links
mi iš po ilgos kelionės grį
žome namo i Anna Maria, 
Fla.

Jonas ir Ann Walins

Haverhillio—kumpį ir kep
tos mėsos

A. ir B. Copo ir Klimai, 
iš Floridos — 3 pyragus ir 
“brownings” (pyragaičių).

Iš Norwoodo—M. Užda- 
vinis ir N. Grybienė—kum
pį ir agurkų, B. Sarapienė— 
pyragą, S. Budrevičienė— 
kugelio.

Iš Methuen: J. Šleivienė, 
J. Rudis ir R. Čuladienė— 
po sūrį. M. Aleksandrienė 
(iš Sudbury) — 3 didelius 
sūrius.

Pinigais: M. Trakimavi- 
čienė ir Bostonietė po $5, 
Zaleckaitė ir M. Vilkauskas 
po $3, M. Krasauskienė, 
Yvonė Niaura ir J. Gitzus 
po $2. Elenora Belekevičie- 
nė ir M. Bunevičienė po $1.

Ačiū visoms ir visiems 
už dovanas!

Julia Rainard

Lewiston-Auburn, Me.
50 metų Lietuvos Dukterų 

Draigystei
Gegužės 18 d. Dukterų 

pašalpinė draugystė atžy
mėjo savo 50 metų jubilie
jų. Draugystė tapo suor
ganizuota 1913 metų gegu
žės 28 d. Mat, tuo laiku 
emigravo iš savo tėvynės 
Lietuvos daug jaunų ener
gingų lietuvių į “stebuklin
gą” šalį Ameriką laimės 
ieškoti. • Bet ne visoms ta 
pasakiška laimė žiūrėjo į 
akis... O dar be kalbos, be 
jokio mokslo ir be rašto, 
reikėjo sunkiai dirbti, kad 
susipažinus su naujos šalies 
papročiais ir gyvenimu.

Suprantama, tada reikėjo 
kurti kokias nors pašalpos 
draugijas bei organizaci
jas, kad, nelaimei ištikus, 
būtų kur prisiglausti.-'

Tai taip Lewistone “dar
bininkiškoje dvasioje” gimė 
Lietuvos Dukterų Pašalpi
nė Draugystė.

Iš pirmutinių draugystės 
tvėrėjų dar randasi viena 
pilna energijos ir stipri 
sveikatoje narė, - Marijona 
Paušienė. Savo laiku ji bu
vo darbšti draugystėje, nie
kados nesiskundė nuovar
giu.

Vakaro vedėja buvo pir
mininkės pavaduotoja Ur
šulė Vaitonienė. Perstatė 
sekretorę Sofiją Norbutie- 
nę pasakyti kelis žodžius iš 
draugystės nuveiktų darbų. 
Pirmiausia atsistojimu pa
gerbėme mirusias nare s. 
Taipgi buvo pagerbtos ir 
tos narės, kurios nebuvo 
sirgusįos per 25 metus. 
Toliau sekretorė perskaitė 
pasirašytą raštelį būk tai 
garbei draugystės tvėrėjų, 
įvardindama narę kaipo 
vieną iš tų, kuri, deja, nie
kados nebuvo jokia tvėrėja. 
Ar tai buvo daroma per 
klaidą ar dėl asmeninės 
garbės? Gi znarės,, kurios 
per eilę metų veikė drau

gystės labui, nebuvo visai 
paminėtos.

Kas liečia pirmutines bu
vusias draugystės pirmi
ninkes, tai jų buvo daug.

MIRUS

Matthew Kazlauskui
Liepos 5 d., So. Boston, Mass.

Kadangi draugas M. Kazlauskas buvo didelis 
“Laisvės” patriotas, tai per laikraštį “Laisvę” 
reiškiu giliausią užuojautą jo mylimai žmonai 
Karolinai, o tau, brangus drauge, ramiai ilsėtis 
grąžuose Blue Hill kapinėse.

—Eleanora Belekevičiene
Brighton, Mass.
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PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

REFRIGERATION ENGINEER.
Must* have New Jersey Blue Seal 
Operator’s license. Apply at office.

HADDON ICE & COAL CO. 
Pennsylvania & Reading Railroad 
Redman Ave., Haddonfield, N. J.

(50-56)

Rodos, pirmutinė pirminin
kė yra jau seniai mirusi 
Lietuvoje.

Vakarienė buvo kuo ge- 
rliausia. Valgiai buvo sko
ningai, gerai mūsų gaspa- 
dinių pagaminti.

Draugystės 50 metų emb
lema, aksinėmis raidėmis, 
iš marių kiautelių (“shells”) 
Floridietės gražiai padary
ta.

Mūsų ligoniai
Labai sunkiai ligos pri

spausta buvo Emilija Kra- 
pavickienė. Dabar jau pra
dėjo vaikščioti.

Agota Skirmantienė irgi 
ligos parblokšta, skundžiasi 
negalinti valgyti. Yra po 
gydytojo priežiūra.

Mrs. J. Milašienė buvo 
skaudžiai persikirtusi koją 
beskaldydama malkas ku
rui. Dabar jau gali vaikš
čioti.

Valerija Chuzienė irgi jau 
ilgas laikas serga su ta pa
čia koja ir ta pačia liga. 
Valerija jau daug metų su 
koja nesveikuoja, kurioje 
vis laikas nuo laiko atsida
ro ronos.

Visiems ligoniams iš šir
dies linkiu greitai pasveikti 
ir gėrėtis gamtos grožiu!

Ann Walins

BANDYMUI SUDEGINS 
PENKIS LĖKTUVUS 
Washingtonas. — JAV 

karo orlaivynas, išbandy
mui, sudegins penkis kari
nius lėktuvus. Vieni iš jų 
susikuls, kiti užsidegs dėl 
kitokių priežasčių. Bus su
naudota virš 5,000 galionų 
gazolino.

Londonas. — Prasidėjo 
tarp Anglijos ir jos koloni
jos Honduraso vadų pasita
rimai. Honduras nori gauti 
savivaldybę. Jis yra Centri
nėje Amerikoje, užima 8,- 
870 kvadratinių mylių plo
tą ir turi apie 2,000.000 gy
ventojų.

Paieškojimas
Paicškau Vinco Žilinsko, paeinan

čio nuo Marijampolės, iš Kermoši- 
jos kaimo. Gyvena kur nors Jung
tinėse Valstijose. Prašau jį patį 
atsišaukti arba jį žinančius atsiųsti 
man jo adresą. Ieško sesuo Pet
ronė. Atsiliepkite šiuo adresu:

Rose Lišauskas
Cale Alsaga 1728
Buenos Aires, Argentina

(56-57)

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

C. L. M. Klubas rengia visų var
dadienį, kuris įvyks liepos 20 d., 
LDS Klubo salėje, 5 vai. vak. Bus 
vakarienė, šokiai, dainos ir kiti pa- 
marginimai. Komisija kviečia vi
sus, ypač tuos, kurie turi varda
dienį, dalyvauti, ir pakvieskite ki
tus. Lauksime visų. A. S. (55-56)
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
sius, moderniausius muzi
kos instrumentus. <

Ragina mokytis

Bepiga airiams 
prezidentams

Siekią lietuvių vienybės 
bent kultūrinėj veikloj su

Times” žinią, kad JAV pre
zidentas Kenedis sutarė su 
Airijos prezidentu De Vale
ra įsteigti jungtinį “Ame
rican-Irish F o u n d a t i on,” 
privačiai remiamą (Kene
džiu multimilionieriu ir vi
sų katalikų parapijų klebo
nų). Skaitantys kultūrinį 
apsikeitimą tarp šių dviejų 
saliu Amerikos lietuviai &a"i‘cla 
Ii tik pasigirti, kad ,neturė-! 
darni nė prezidentų, tokia’ 
fundaciją anksčiau įsteigė!' 
Net baisi lietuviu tarpusa-1 
vio neapykanta lietuviškos 
iniciatvvos nesukliudė. v
Kokią kultūrą propaguoja 

lietuviški katalikai?
Čikagos “Drauge” mato

me nuotrauką iš Tarptau
tinės Prekybos Parodos Či
kagoje. Lietuvių paviljonas. 
Manote, kad Amerikos lie
tuviai čikagiečiai gal išdi
džiai rodo nuotraukas ir! 
planus, rodančius lietuviš
kos pramonės augimą tėvy
nėje, produkciją? Ne. Ka
da net Afrikos tautelės pa
rodoje išstatė savo išdirbi
nius, ieškodamos prekvbos, 
tai lietuviai teberodė tik lė
les tautiniais drabužiais, iš 
medžio išdrožtas koplytė
les, medines lėkštes ir audi
nius. Lietuvos žemėlapis 
betgi, buvo ne “nepriklau
somybės” laikų! Lietuva 
buvo rodoma su Vilniumi ir 
Klaipėda — atseit, neken
čiama, dabartinė. Bet ki
tataučiams buvo sudaromas 
įspūdis, kad Lietuva ir šian
dien tebėra primityvi. Laik
raščio leidėjams m a r i j p - 
nams atrodo tai vis tiek. 
Tokie jie ir lietuviai.

Pranciškonai nori

jo žmonos Stevens parodą 
suruošti Vilniuje.

Tebesidomi filmu apie 
AmerikaC

Kaip rašo “
mene,”

žibu-Toronto “Tėviškės 
riai,” savaitraštis, yra vie
nas iš nedaugelio išeivijos 
laikraščių, kuris nuolat ra
gina lietuvių jaunimą mo-

Ieva Mizarienė sekmadienį 
kalbės piknike Clif fside, N. J,

Žiupsnelis atsiminimų apie,’ 
Joną Valentį

Literatūroj ir kytis. Baigusius aukštuo- 
Vilniaus Kronikos sius mokslus iškelia. Šiuo 

kino teatre jau kelintą kar-jmetu aukštuosius mokslus 
tą per metus vėl rodomas [Kanadoje ir Amerikoje bai- 
filmas “Už rampos — Ame-i .^č jau karo metais Lietuvo- 
rika.” V. Šilys priekaištam1 je gimę kūdikiai — išvežti 
ja, kad vietoj to filmo būtų I įs Lietuvos lopšiuose. . Nors 
verčiau kine rodę filmą-re-! Pe kalba lietuviškai, jų lie- 
portažą “Menas privalo tar-l tėviškumas dažniausiai pa- 
nauti liaudžiai,” apie kurį 
daug rašiusi Maskvos spau-

“Time” apie Gliaudos 
romaną

Susiskaldę, susirieję lie
tuviai vis tiek, kad ir pa
vieniai prasimuša į tarp
tautinę areną. 1963 m. bir
želio 28 “Time,” “Knygos” 
skyriuje, dviemis skiltimis 

lietu- 
knyga 
Sand” 
Kny-

Liepos 14 d. grįžo iš Lie
tuvos Ieva Mizarienė, daly
vavusi istoriniame Tarptau
tiniame Moterų kongrese 
Maskvoje, plačiai keliavusi 
po Lietuvą.

Ieva papasakos savo įspū-

koja Ieva,—buvo labai įdo
mi ir sėkminga. Septyinios 
savaites prabėgo nejučio
mis. Daug turiu ką pasa
kyti ir parašyti.

Brooklyniečiai, kurie no
rėsite vykti į “Laisves” pik-

Vienuolių spauda prane
ša, kad birželio 17 Brookly- 
ne buvo suskridę vysk. 
Brizgys, viršininkas Gi
džiūnas, profesoriai Yla, V. 
K. Jonynas ir Simas Sužie
dėlis. Tarėsi, “kokiais istori
niais Lietuvos epizodais ir 
paveikslais puošti Lietuvos 
paminklinę bažnyčią Wash
ingtone.” Projektus pasi
žadėjo paruošti Vytautas 
K. Jonynas, kažkada vienas 
gabiausių lietuvių dailinin
kų, dabar Amerikoj pelnin
gas vitražų studijos savi
ninkas.

Lietuviams koplyčia airių 
katalikų buvo duota Va
šingtone tik po to, kai kita 
tautybė atsimetė. “Lietu
viška” koplyčia kainuos 
“tik” apie 350,000 dolerių. 
Už šitokius pinigus Ameri
kos lietuviai galėtų prisidė
ti prie Lietuvos architektū
rinių paminklų-bažnyč ių 
restauravimo, kultūros na
mų Lietuvoje puošimo. Tai
būtų tikra dovana tėvynei. 
“Lietuviškos koplyčios” ne
bus kam lankyti Vašingto
ne po vienos dekados!
Rudolfo Baraniko paroda 

Indianoj
Lietuvoj gimęs, gražiai 

lietuviškai kalbą, Rudolfas 
Baranikas, matomas “Lais
vės” parengimuose, nuolat 
minimas Didžiojo Niujorko 
spaudoj kaip vienas iš reikš
mingų šiuolaikinių Ameri
kos dailininkų. Jo parodos 
nuolat vyksta Amerikos 
kultūriniuose centruose. Iki

recenzuojama išeivio 
vio Jurgio Gliaudos 
“House Upon the 
(Namai ant smėlio), 
gą į anglų kalbą išvertė
Miltonas Starkus. Jis nese
niai “Vienybėje” priekaišta
vo vienai knygų leidyklai 
už jo kaip vertėjo teisių 
atidavimą kažkokiam “Sea
ley.” Girdi, vertimas buvo 
atliktas tik jo. “Time” re
cenzentas rašo, kad Jurgio 
Gliaudos knygą galima pri- 
skaityti “prie geriausių kny
gų, kuriose aprašomi naci
niai laikai.” Tokių knygų 
pasirodą vis dar labai daug. 
Nurodoma, kad Jurgis 
Gliaudą karą praleido na
cių okupuoto j Lietuvoj. 
Žurnale atpasakojamas kny
gos turinys, nesigilinant į 
jos literatūrinę vertę.
V. Landsbergio straipsnis 

“Sovetskaja Muzika”
Jei reti amerikiečiai lie

tuviai muzikai daugumoje 
yra ignoruojami ir nepaiso
mi, tai vis dažniau tarybinė
je “centrinėje spaudoje,” ru
sų kaba, užtinki ištisus 
straipsnius apie lietuvius 
kompozitorius, atlikėjus, 
orkestrus. Štai “Sovetska
ja muzika” penktam nume
ry randame M. Rolnikaitės, 
solistų V. Ada mkevičiaus, 
E. Čudakovos, smuikininko 
A. Livonto kūrybinius port
retus.- V. Landsbergis, lie
tuvių kompozitorius ir čiur- 
lionistas, rašo apie “Lietu
vos kamerinį orkestrą.” 
Gaila, tokių žinių nedrįsta 
perspausdinti anglų kalba 
leidžiamos “Eltos informa
cijos.”

Didžiuojasi kino teatru 
“Vilniumi”

“Literatūroj ir mene” 
arch. V. Gerulis užgiria 
naujai Lenino gatvėj pasta
tytą (ilgokai statytą) “Vil
niaus kino teatrą. Kaip ro
do nuotraukos, kinoteatras 
modernus; rodo J. Kaspe
ravičiaus, projektavusio ar
chitekto, sugebėjimą prisi-

viršųtiniškas. Jie jau ame
rikiečiai, kanadiečiai, ir, 
kas stebina, dažniausiai ga
biausi studentai iš visų ki
tų. Dažnai jie veda jau ki
tatautes, išteka už kitatau
čių. Kaip šitiems jaunuo
liams būtina apsil a n k y t i 
Lietuvoj, susipažinti su sa
vo kolegomis, savo amžiaus 
jaunimu, pamatyti tėvynės 
lietuvius; kad tai ne gheto 
lietuviai Amerikos ir Kana
dos miestuose, kaip visa 
Lietuva veržiasi į pirmąsias 
tautas, ne tik sporte.

Lietuviai vieni atstovaus 
TSRS?

“Tiesa” rašo, kad antroji

laimėjo pirmąją vietą nese
niai Maskvoje įvykusiose 
pirmenybėse. Dėl to Švei
carijoj, Lucerne, įvykstan
čiose pirmenybėse dalyvaus 
jau 12 lietuvių irkluotojų!

Išeiviai rašo
Vasaros atostogų metas 

pati darbymetė visaip duo
ną uždarbiaujantiems rašy
tojams, vis dažniau rašan
tiems angliškai negu lietu
viškai. Štai, girdėt Algirdas 
Landsbergis kitą mėnesį ti
kisi užbaigti vaidinimą an
glų kalba Kennebunk Por
te Maine valstijos pajūry, o 
parvažiavęs Niujorkan vai
dinimą lietuvių kalba.

Adolfas Mekas, atosto- 
gaudamas Stony Brook, 
N. Y., ruošia naujo filmo 
scenarijų. Meko paskutinis 
filmas “Hallelujah the 
Hills,” po parodymo Can
nes Filmų festivalyje, irgi 
susilaukė kritiku 
sakoma, Mekas 
kviestas su savo 
veik į kiekvieną 
filmų festivalį:
Locarno, Mar del Plate 
Bergamo, Mannheim, Mont
real, Londone ir New Yor
ke.

Meko filmo muzika 
tapo simfonija

Kaip rašo “The New York 
Times,” liepos 4 dieną, at
viram teatre Centriniam 
Niujorko parke buvo išpil
dyta kompozitoriaus Meyer 
Kupfermano muzika, speci
aliai parašyta Odolfo Meko 
filmui “Hallelujah the 
Hills.” Muzika buvo perra
šyta simfoninėj formoj ir 
buvo išpildyta Naumburgo 
Simfoninio orkestro, diri
guojant Carlui Bamberge-

dėmesio,- 
esąs už- 
filmu be- 
svarbesnį 
Venecijoj,

f

liepos 18 viena tokių Bara
niko parodų vyks Bali State 
Teachers Kolegijoj, India
nos valstijoj. Daroma pa
stangų Rudolfo Baraniko ir

taikinti naujas idėjas archi
tektūroje.
Domisi Leopoldu Digriu— 
vargonų koncertmeisteriu

Išeivijoj randasi ne vie
nas prieškarinės Lietuvos 
pinigais' išmokytas didelių 
gabumų vargonų koncert
meisteris. Daugelis jų už
metė talentą patapę eili
niais fabrikų darbininkais. 
Kiti dar retkarčiais pakon
certuoja, jau be vilties pra
simušti Amerikos muzikos 
pasaulyje. Už tai su di
džiausiu džiaugsmu lietuvis
muzikos mėgėjas skaito ži
nią, jog Lietuvoje šių vie
tas papildo jauni, gabūs 
žmonės. Kad vyriausybė 
jiems parūpino brangiau-

riui. Simfonija vad i n a s i 
“Festivals 1963 from Halle
lujah the Hills, filminė siui
ta.” Ji šią vasarą bus išpil
dyta taip pat Stuttgarte, 
Vokietijoj, ir bus transliuo
jama per Vokietijos radijo 
sistemą. Filmas, kaip rašo 
“The New York Times,” 
Cannes filmų festivalyje 
buvo priimtas kaip vienas 
iš geriaustių patiektų filmų 
taip vadinamai filmų kriti
kų sekcijai.

Miškinis atsako:
Pradeda įkyrėti išeivių

lietuvių “buvusių kūrėjų” 
primygtinas tvirt i n i m a s , 
kad tik jie “kurią,” kad Lie
tuvoje poetai rašą, kaip 
jiems liepią.” Šitie “liuksu-

džius piknike, kuris įvyks j 
sekmadienį, liepos 21 dieną; 
Picnic Grove Parke, Cliff
side, N. J. (Apie smulkme
nas skaitykite skelbimą.)

Prašome visus New Jer
sey ir Niujorko miesto ge
ruosius mūsų žmones daly
vauti piknike, ruošiamame 
“Laisvės” naudai.

—Mano kelionė, — pasa-

niką liepos 21 d., Cliffside 
Park, N. J., prašomi užsi
sakyti vietas autobuse. 
Kelione į abi puses, kartu 
su įžanga į pikniką, $2.50.

Busas išvyks 11 vai. ryto 
nuo Lituanica Sq. (Union 
Avė.) Brooklyn*. Nelaukite 
paskutinės minutės. Prašo
me skambinti į “Laisvės” 
Administraciją: ML 1-6887.

Dovanos “Laisvei”
Juozas Valančiauskas, 

Ithaca, N. Y., dovanojo 
“Laisvei” vieną Lietuvių 
Namo Bendrėvės Šerą.

Mrs. G. Makutenas, Oak
land, Calif., dovanojo “Lai
svei” mirusio 'savo vyro vie
na Šerą.

Už dovanas1 širdingai, 
ačiū.

“RUSSKY GOLOS JAU 
SAVAITRAŠTIS

New Yorke nuo 1919 metų 
ėjo progresyvių rusų dien
raštis “Russky Golos”. Jis 
ėjo ir sekmadieniais. Vėles
niais laikais, kaip kitų tau
tų, taip ir rusų senesnioji 
karta išretėjo. Dienraštis 
ėjo tabletinio formato per 
6 dienas 4 puslapių, o sek
madieniais—8

Dabar jau pradėjo leist 
16-kos puslapių savaitraš
tį. Savaitraštis daug tur
tingesnis, negu buvo 2-ių 
puslapių dienraščio laidos. 
Finansiniai jis verčiasi ne
blogai. Neseniai rusai sukė
lė apie $35,000 laikraščio 
palaikymui.

so vergai” lai pasiskaito že
miau patiekiamą meistrišką 
Antano Miškinio eilėraštį— 
“Lašelis lyrikos” “Literatū
ros ir meno” 7 numery.

Upeliukas nustojo skambėjęs 
Po trapiu lediniu stiklu.
Ima siausti piktu tikslu
Šiaurės vėjas, pūgų skelbėjas.

Išsipylė prieš- sutemą snaigės. 
—Paukšti, stok, nebelėk, vėlu. 
O jisai ant elektros vielų 
Pasipiovė, baltai apsvaigęs.

Ir naktis užsitraukė kaip maišas, 
Ne vien paukščiai, o šiaip— 

aplamai.
Rūke skęsta ir mano namai— 
Spalvos juodos ir baltos maišos.

Rytas. Eina, važiuoja pro šalj 
Toks ūžimas mašinų skubus! 
Šito paukščio daugiau nebus, 
Liko kraujo lašai prišalę.

/ 
Užsimiršta diena vakarykštė, 
Kaip ir daug panašių J ją. 
Bet išaušta ir vėl nauja — 
Naujas lyrikos lašas ištrykšta...

Svečias iš Floridos
Penktadi e n į “Laisvės” 

raštinėje svečiavosi Jurgis 
Gendrėnas 1 iš St. Peters
burg, Fla. Jis atvyko į New 
Yorko apylinkę su kitu flo- 
ridiečiu Jankausku. Gend
rėnas vėliau nuvyko į New 
Jersey (Short Hills) pas 
savo pažįstamą Juozą Sta- 
nelį. Tad jiedu kartu atvy
ko į “Laisvės” raštinę.

Jurgis Gendrėnas labai 
gerai atrodo, nepaisant to, 
kad ne per seniai jam buvo 
padaryta operacija ant 
akies. Linksmo būdo, drau
giškas ir visuamet paslau
gus. Tą gerai atsimenu, 
kuomet buvau nuvykus į 
Floridą pas savo sesutę ir 
švogerį Agnę ir Antaną Ju
revičius, gyvenančius sker
sai gatvę nuo Jennie ir Jur
gio Gendrėnų. Jurgis vi
suomet buvo pasiruošęs kur 
nors nuvežti, aprodinėti 
vietas, o jo Jennie visuomet 
puikiai priima svečius.

Jis atsinaujino savo pre
numeratą ir giminaičių Lie
tuvon, ir atvežė atnaujini
mų ir aukų nuo kitų laik
raščio skaitytojų. Pats Jur
gis “Laisvei” padovanojo 
$9.

Jo draugas Stanelis irgi 
gerai atrodo po operacijos. 
Jis irgi atnaujino prenume
ratą Lietuvoje.

Juozas grįžo namo į 
Short Hills, o Jurgis pasili
ko pabuvoti New Yorke, 
pasisvečiuoti. Daug sėkmės 
abiems!

L. K—te

N. YORKE ĮVYKO DAUG 
AUTO NELAIMIŲ

New Yorkas. — Liepos 
Ketvirtosios savaitgaly j e 
New Yorke įvyko 1,150 au
tomobilių nelaimių. Devyni 
žmonės buvo užmušti, 944 
sužeisti, 64 auto vairuoto
jai areštuoti už girtumą, o 
7,615 vairuotojų gavo “ti- 
kietus” už netvarkų važia
vimą.

Tai buvo 1923-čiais ar 
1924 metais. Tuomet pir
mą pažintį turėjau su Jonu 
Valenčiu. Nuo to laiko bu
vome geri draugai. Kiek 
vėliau velionis pradėjo stu
dijuoti dramaturgiją. Taip
gi patarė ir man mokytis 
dramos. “Atrodo, kad tu
ri tam talentą,” sakė jis.

Apart dramos, Valentis 
mokėsi muzikos ir lavino 
balsą; turėjo gana aukštą 
lyrišką tenorą. Mane stebi
no ir tai, kad, apart baigi
mo dramos mokyklos, jis 
buvo beveik užvaldęs dai
navimo techniką.

Kaip geras mano bičiulis, 
Jonas man sakė: Pirmiau
sia užmiršk tą “lietuvišką” 
dainavimą. Reikia išmokti 
dainavimo abėcėlę, prade
dant nuo “O” — tai beveik 
natūrališkas balsas, paskui 
seka “A,” “U.” Ir daugybę 
kitų smulkmenų pasakojo, 
kurių negalima aprašyti, 
nes užimtų per daug vietos 
laikrašty.

Velionis Jonas Valentis, 
ros mėgėjas, o ypatingai 
koncertų, kuriuos Metropo
litan operos (New Yorke) 
kas sekmadieni duodavo.

Velionis Jonas Valentis, 
aš ir pora kitų lietuvių su 
pasigerėjimu klausėmės jų. 
Būdavome ant paties aukš
čiausio balkono, ir dargi 
stovėdami klausėmės sim
fonijos orkestro akompana- 
vimo pasaulyje geriausiems 
dainininkams. Tai buvo pi
giausias įėjimas, ir tais lai
kais jau reikėjo mokėti $2.

Lietuviškame judėjime 
kaip režisierius Jonas turė
jo didelį talentą, norą, pa
sišventimą sumokyti dra
mą, komediją ar operetę; 
gilįai išanalizavęs veikalo 
turinį, paskirdavo aktorius, 
paaiškindamas: “Kad ge
riau įeitumei į savo rolę, aš 
reikalauju iš tavęs štai ko: 
dikcijos, gestiku 1 i a c i j o s, 
balso, kad nebūtų vienodu
mo tavo tarmėje. O virš 
visko, kad žinotum savo ro
lę mintinai nuo a iki z.”

Bostone operetę “Korne- 
vilio varpus vaidinome virš 
valandos neturėdami sufle
rio — vaidinome, dainavo

me, ir nė vienas jokios klai
dos nepadarėme. Didelis už 
tai nuopelnas priklausė Jo
nui Valenčiui.

Buvo atsitikimų, kad, 
jam režisuojant veikalą, ne- 
kurie aktoriai atsiliko savo 
rolėse, tuomet velionis jiems 
sakydavo: “Jeigu galite, 
užeikite pas mane į namus, 
o aš jus privačiai pamoky
siu dvi ar tris valandas, o 
jei ne, tai nors valandą pir
miau ateikite į svetainę ne^ 
gu prasidės visu repetic> 
ja.” Ir iš rankų darbo žmo
nių jis beveik profesionalus 
aktorius padarydavo.

Iš širdies gilumos jis dir
bo mene, neatsižvelgdamas į 
savo sveikata.

Labai gaila, kad mirtis iš
plėšė iš mūsų tarno talen
tingą režisierių, aktorių ir 
dainininką.

Ilsėkis, Jonai, amžinai. Il
sėkis!

J. Judžentas

PAMETĖ $4,369
New Yorkas. — Našlė 

Mary Grahan, 72 metų am
žiaus, išsiėmė iš banko viso 
gyvenimo taupinių $4,369 
pinigais, po $100, $50, $5 ir 
$1 “bumažkomis” ir nuėjus 
į krautuvę pametė.

Banko patarnautojai siū
lė jai imti čekį, bet ji ne
norėjo—pasiėmė pinigais. 
Sakė, eis pas laidotuvių di
rektorių sutvarkyti jos be
simąsias laidotuves.

Venter, N. J. — Gaisro 
nelaimėje žuvo keturių na
rių Schreibmanų šeima.

AMERIKINĖ PREMJERA
Ąrtkino: . ,
Nauja Operetė Spalvose:

“THE BALLAD
OF A HUSSAR”

Muzika Khrennikov’o 
Ekstra:

“THE BALL GAME”
Komedija

CAMEO TEATRE 
8th Ave., prie 44 Gatvės 

JU. 6-8534

NEW JERSEY IR NEW YORKO APYLINKĖS

PIKNIKAS >
PARAMAI LAIKRAŠČIUI “LAISVEI” 4

Sekmadienį Liepos 21 July
Pradžia 1-mą valandą dieną

Picnic Grove Park
^207 Walker Street Cliffside Park, N. J.

Specialis busas eis iš Brooklyno 
Išeis nuo Lituanica Square 11 vai. ryto

KAINA KARTU SU ĮŽANGA $2.50
Prašome iš anksto įsigyti buso bilietą ir prisirengkite 

vykti į pikniką. Yra visi patogumai piknikui.
Įžanga 75c. asmeniui. Bušu važiuojantiems iš. Brook

lyno, užsimokėjusiems $2.50, įžangos nereikės mokėt.

Kelrodis važiuojantiems miestų transportacija;

Iš Brooklyno važiuokite Niujorkan į Port Authority 
busų stotį ant 8th Ave. ir 41 St. Ten užsikeikite auto
matiškais laiptais ant antro aukšto ir eikite į kairę pusę, 
kur pamatysite elektra apšviestą užrašą: Platform 50-55. 
Ten įėję matysite po dešinei numerį prie laiptų 50, ir 
tie laiptai užveža ant platformos, kur paimsite busą į 
Cliffside Park. Išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę 
pusę iki Palisadę Avė., kur rasite pikniko vietą.

Nuo Journal Square iš Jersey City imkite busą į Nun
gesser. Čia persėskite į Public Service busą No. 22; CilffJk 
side išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę iki parko.
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