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KRISLAI Į
Ispanijos kunigai.
Imtų 729 metus.
Čilę smarkiai kairėja.
KąT praturtina?
Pagerbsime Ševčenką.

- Rašo J. Gasiūnas

Montserrato katalikų vie
nuolyno abatas (viršininkas) 
paskelbė savo pareiškimą, ku
ris tilpo prancūzų laikraštyje

Monde”. Pareiškimas įdo
mus tuo, kad šis Ispanijos 
abatas aštriai kritikuoja Fran
ko diktatūrą Ispanijoje.

Jis sako, jog Ispanijoje šiuo 
metu nėra laisvės nei teisybės. 
Abatas reikalauja spaudos 
laisvės, pilnų informacijų apie Į 
politinius kalinius, kurių piln: 
kalėjimai.

Tą pareiškimą tuoj parėmė 
407 Ispanijos katalikų kuni
gai. Nepaisant to, kad Ispa
nijos katalikų hierarchija nie
kur atvirai fleišstoja prieš 
Franko diktatūrą, daugelis ei
linių kunigų remia kovotojus 
prieš Franko diktatūrą.

Automobilių darbininkų uni
jos prezidentas Walter Reu
ther savo unijos konvencijoje 
gražiai apibūdino Henry For
do dinastiją.

1963. metais Fordo korpora
cija padarė pelno (taksus at
mokėjus) $480,700,000. Bet 
ir^dabar Fordas vis dar de
juoja, kad jis negalįs kaip rei
kiant išsiversti, nes jo pelnas 
esąs per mažas.

Walter Reuther pastebėjo, 
kad Fordo- i darbininkui tiek 
uždirbti, kiek Fordas į metus 
padaro, imtų 729 metus. Tai 
matote, koks skirtumas tarp 
Fordo ir jo darbininko i už
darbio.

•^Automobilių korporacijos, 
abelnai imant, gauna pelno 
kiekvieną dirbamą valandą 
po $3.80 nuo kiekvieno darbi
ninko.

Tai parodo, kad kiekvienas 
automobilių darbininkas savo 
Korporacijai padaro maždaug 
tiek pelno, kiek jis algos už-
dirba.

Nenuostabu, kad Automobi
lių darbininkų konvencijoje 
prez. Walter Reuther nurodo 
būtiną reikalą tuos didžiulius 
pelnus visiems dalintis, ne 
vien tik korporacijoms ati
duoti.

Pietų Amerikos respublika 
Čilė smarkiai kairėn krypsta. 
Dabartinė dešiniųjų ir centro 
koalicinė valdžia stovi ant 
vištos kojos. Rugsėjo 4 d. rin
kimus ji nesitiki laimėti.

Numatoma, kad rinkimus 
gali laimėti bendro socialistų 
irMkomunistų fronto kandida- 
Ži, Kairiojo fronto kandida- 

s prezidento vietai dr. Sal
vador Allende pasakė, kad jis 
kooperuos su komunistais.

“Aš nesu komunistas”, S. 
Allende pareiškė, “aš esu so
cialistų partijos steigėjas. Ir 
.kadangi aš esu geras socialis
tas, aš turiu -būti šalia mūsų 
brblių komunistų”.

Š. Allende, rinkimus laimė
jęs, aišku, sudarys bendro 
kairiųjų fronto valdžią.

Klerikalų “Drauge” gražiai 
skamba didžiulė antraštė: 
“Kiekviena auka praturtina 
aukotoją”.

Kitaip sakant, kiekvienas 
^ttkotojas, atidavęs dešimkę 
ai\d&ugiau visokiems “laisvin 
topams”, gali pasidaryti daug 
turtingesnis.

Tačiau tokių lengvatikių 
šioje gadynėje mažai beliko, 
kurią tokiai apgavingai propa
gandai galėtų patikėti.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Kas sukurstė militaristų
sukilimą Brazilijoje

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos prezidentas Goular
tas sako, kad užsienio im
perialistai jau nuo seniai 
ruošė militaristų sukilimą 
prieš Brazilijos vyriausybę. 
Jungtinėse Valstijose spau 
da, radijas ir televizija 
skleidė propagandą. ^VVash- 
ingtone buvo diskusuoja- 
ma: Ar Jungtinės Valsti
jos rems diktatorius Loty
nų Amerikoje ,ir pasisaky
ta už diktatorius, tai yra, 
buvo padrąsinti militaris- 
tai. I

Kovo 31 dieną generolas 
Olimpo Mourao, Minas Ge
rais provincijoje, koman- 
dierius Ketvirtojo militari- 
nio distrikto, paskelbė, kad 
jis nesiskaito su legališka 
Brazilijos vyriausybe, ir iš
leido atsišaukimą už nuver
timą Joao Gouarto vyriau
sybės, kaip “pataikaujan
čios komunistams.” Brazili
jos sostine paskelbė Juiz de ■ 
Forą miestelį.

Jį tuojau parėmė Minas 
Gerais provincijos guber
natorius Jose M. Pinto ir

INDUSAI NUŽUDĖ 
24 PAKISTANIEČIUS

New Delhi. — Indijos mi- 
litarinių jėgų viršininkai 
sako, kad pakistaniečiai bu
vo perėję sieną Kašmyre. 
Įvyko kautynės. Indusai už
mušė 24 pakistaniečius, bet 
kiek patys neteko, tai nepa
sako.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva.—“Izvestija” ra

šo, kad Jungtinės Valstijos 
negali pateisinti “RB-66” 
bombonešio skridimo virš 
Rytų Vokietijos. Jis ten 
skrido šnipavimo sumeti
mais. Kada buvo nušautas, 
jame rasta nuotraukos ir 
kamera, kuri buvo veikimo 
padėtyje. Lėktuve buvo ra
dijas, veikiantis į abi pu
ses — imtuvas ir siųstuvas. 
“Izvestija” užbaigia: “Lai 
šis incidentas būna pasku
tinis iš Jungtinių Valstijų 
pusės.”

Washingtonas.-—-1963 m. 
pabaigoje Jungtinių Valsti
jų žmonės saugumo ban
kuose turėjo $1,242,000,000,- 
000 (trilijoną du šimtus ke
turiasdešimt du bilijonus 
dolerių).

San Antonio, Texas. — 
Pulkininkas John Glennas 
jau nekandidatuos į Ohio 
valstijos senatorius.

Beirutas. — Saudi Arabi
jos karalius Saudas pasi
traukė, o visą galią perėmė 
jo^pusbrolis Faisalis.

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS sutiko tartis satelitų 
reikalais. Pasitarimas 
įvyks Ženevoje^ birželio mė
nesį.

?

kiti reakcininkai. Kadangi į 
ši provincija yra netoli Rio | 
de Janeiro, tai jieJpasisa- į 
kė už maršavimą ir paėmi
mą šios senos Brazilijos 
sostinės.

Prezidentas Goulartas pa
siuntė armijos dalinius nu- Į 
slopinimui reakcininkų su
kilimo. Darbo unijos pa
skelbė generalinį streiką— 
a t s i s a k y d a m os gabenti j 
priešvaldiškas jėgas.

Rio de Janeiro. — Suki-1 
lėliai skelbia, kad jie laimi. 
Per radiją jie tvirtina, kad 
prezidentas Goulartas jau i 
rezignavo ir prezidento par
eigas eina parlamento pir
mininkas Ranieri Mazzili.

Brasilia. — Brazilijos pe- 
zidentas Goulartas sako, 
kad jis nepasitraukė iš vie
tos, bet su dalimi militari- 
niu jėgų ir darbininkų pa
galba kovos nugalėjimui 
sukilėliu. «.

Washingtonas. — Jungti
niu Valstijų vyriausybė 
džiaugiasi sukilėlių pasise
kimais ir pasirengus tuo
jau pripažinti jų valdžią.

I KINIJA SURADO 
i DAUG NAFTOS ę

Pekinas. — Mandžuri jo
je, į Šiaurę nuo Mukdeno, 
surasta labai turtingi naf
tos šaltiniai. Dabar Kinija 
galės dvigubai tiek gauti 
naftos. 1963 metais Kinijos 
naftos gavyba buvo apie 
6,500,000 tonu.

7 f V

Londonas. — Velykų pro
ga vėl tūkstančiai anglų de
monstravo už taiką. Jie 
demonstravo Hyde Parke 
reik a 1 a u d a m i panaikinti 
atominius ginklus. Pikieta- 
vo Jungtinių Valstijų karo 
lėktuvų ir atominių sub- 
marinų bazes. Policija areš
tavo 300 demonstrantų.

Chicago.—J. Hoffa, tyms- 
terių unijos vadas, kviečia 
JAV Justicijos sekretorių 
R. Kenedį į televizijos de
batus. Jis sako: Pralaimė
jęs turis iš dabartinių par- 
gų pasitraukti.

Kolombo. — Azijoje pa
žangios organizacijos stoja 
už AJfro-Azijos valstybių 
konferenciją.

Saigonas. — Pietų Viet
name vėl dingo JAV karo 
lėktuvas su 2 lakūnais; ma
noma, kad partizanai nušo
vė.

Montevideo. — Sulaukęs 
57 metų amžiaus mirė bu
vęs Urugvajaus preziden
tas Benito Nardone.

i

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas sako, kad 
Jungtinės Valstijos gėdin
gai pralaimės karą Pietų 
Vietname.

JAV “paklydėliai” 
paliuosuoti, bet...

Washington^. — Penta
gonas atstatė pulkininką A. 
Smailį nuo komandos 10-ojo 
bombonešių “sparno” (pul
ko), kurio bombonešis 
“FB-66” buvo nušautas 
virš Rytų Vokietijos, virš 
100 mylių jos teritorijoje. 
Dabar Smailiui suteikė 
kitame pulke jau tik ko- 
m a n d ieriaus pagalbininko 
vietą.

JAV pareigūnai teisino
si, k a d bombonešio įgula 
buvo “paklydusi,” ką jie 
panašiais atsitikimais visa
da daro. Betgi toks nuo
latinis teisinimasis sudaro 
negarbę JAV lakūnams, 
nes atrodytų, j kad jie daž
nai klaidžioja^ Tarybų Są
jungos lakūnai niekados 
nenuklysta į JAV teritori
ja.

—..—... ..............• ■

Kubos armija— 
naujos rūšies

Havana. — Pagal Kubos 
respublikos įstatymą jau 
pašaukta į gynybos jėgas 
15,000 vyrų -įuo 17 iki 45 
metu amžiaus; •-! Šiemet dar 
bus kita tiek pašaukta. Mo
terys gali savanoriai stoti į i 
gynybos jėgas.

Kubos respublikos gyny
bos jėgos, tai naujos rūšies 
armija. Jos nariai ne tik 
mokosi militarinio patyri
mo, bet turi technikinio 
mokslo mokyklas.

Vyrai, baigę tarnybą bus 
daugiau išsilavinę indust
rijoje ir išsimokslinę. Da
bar eina cukranendrių va
lymas, tai • apie 20,000 ar
mijos vyrų dirba prie jų 
suvalymo.

APIE JAV BEDARBIUS
Washingtonas.— Vasario 

pabaigoje buvo 5,400.000 
bedarbių, taip skelbia 
Darbo departamentas. Bet 
unijų viršininkai sako, kad 
apie milijonas ir pusė jų 
buvo daugiau, nes Darbo 
departamentas neįtraukia į 
bedarbių skaičių tų, kurie 
pasiekė pensininkų amžių 
ir neturėdami vilties darbo 
gauti, bedarbiais nesiregis- 
travo, taipgi jaunuolių, ku
rie baigė mokyklas.

NAUJI VOKIEČIŲ 
KARO LAIVAI

Hamburgas. — Vakarų 
Vokietija, su NATO* prita
rimu, labai skubiai stato 
naujus karo laivus. - Nauji 
vokiečių naikintojai jau nu
leidžiami į vandenį. Jie yra 
moderniški: greiti, stipriai 
raketomis ginkluoti, po tris 
tūkstančius t. įtalpos. Va
karu vokiečių karo laivai 
skiriami veikti Baltijos jū
roje, tai yra, prieš socialis
tines valstybes.

Ankarą. — Turkija iš
trems 10,000 grąikų ir kon
fiskuos jų $£00,000,000 tur
to, jeigu nesibaigs teroras 
prieš turkus Kipro saloje.

Gubernatoriaus motina 
buvo kalėjime

Saint Augustine, Fla. — I 
Massachusetts valstijos 
gube r n a t o r i a u s motina 
Mrs. Malcolm Peabody, 72- 
jų metų amžiaus, čionai da
lyvavo demonstracijoje už 
negrų rasės lygias teises. 
Tūkstančiai negrų karštai 
ją sveikino.

Kada su negrų jaunuo
liais ii nuėjo į Ponce de Le
on Motor Lodge valgyklą, 
kuri skiriama tik baltie
siems, tai 11.7 negrų jau
nuoliu ir semite buvo areš
tuota.

Kalėjimo viršininkai, su
žinoję, kas ji yra, norėjo ją 
tuojau paliuosuoti, bet ji 
pareiškė: “Būtų neteisin
ga, jeigu tik paimta į ka
lėjimą ir tuojau būčiau pa- 
liuosuota,” ir vieną naktį ji 
buvo kalėjime.

Tarybų Sąjunga sako: 
melas apie armėnus
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda išspausdino 
daug armėnų laiškų, kurie 
grįžo iš užsienio, atmušant 
melą, tilpusį “New York 
Timese” kovo 18 d., būk 
grįžę į TSRS armėnai da
bar nori iš jos išvažiuoti.

Dauguma autorių rašo: 
“Mums nereikia amerikinio 
rojaus, mes laimingi sugrį
žę į tėvynę.”

TSRS laikraščiai nurodo, 
kad iš užsienio virš 100,- 
000 armėnų grįžo į Tarybų 
Armėniją, tai nėra nieko 
nuostabaus, jeigu iš tokio
skaičiaus vienas kitas atsi
rado, kuris grįžo į Kapita
listinį pasaulį ir šmeižia sa
vo tautą ir jos santvarką.

VENGRIJOJE SVEIKINO 
TSRS VADUS

Budapeštas. — Sukako 19 
metų nuo to, kai Tarybų 
Sąjungos armija išlaisvino 
Vengriją iš po nacių jungo. 
Ta proga i Vengriją atvyko 
Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas, užsienio 
ministras Gromyko ir visa 
eilė kitų pareigūnų. Tūks
tančiai žmonių, priešakyje 
su Vengrijos vadais Isvanu 
Dobi — prezidentu, Janosu 
Kadaru ir kitais, pasitiko 
svečius.

A. TEISMAS PALAIKO 
DARBININKUS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausiasis 
Teismas aptvarkė, kad dar
bininkai gali pikietuoti 
kompanijų įstaigas ir nuk- 
linių ginklų įmones.

Pan American World Air
ways Co. ir Atomic Energy 
Commission buvo atsikrei
pę į Aukšč. Teismą, kad 
uždraustų pikietavimus, bet 
jų prašymai atmesti.

Atėnai.—Graikijos prem
jeras Papandreou sako, kad 
paliuosuos iŠ kalėjimų 400 
komunistų, kurie laikomi 
nuo 1947 metų.

Kova už negrų lygybę jau 
duoda gerų vaisių

Birmingham, Ala. — Ve- protestuodami prieš sėgre-
lykų dienoje Legiono sta
dione buvo evangelisto dr. 
Billy Graham susirjnkimas- 
pamaldos. Nustebino visus 
tas, kad petis prie peties 
sėdėjo, apie 36,000 baltųjų 
ir negrų žmonių.

“Koks tai momentas, ko
kia džiaugsmo v a 1 a n d a 
Birminghame,” — sakė pa
mokslininkas. Nes v a r b u 
kokiam tikslui tie žmonės 
susirinko, bet svarbu, kad 
jie buvo daikte. Tas įvyko 
Alabamoje — ten, kur bal
tieji šovinistai per tiek daug 
metų skleidė prieš negrų 
rase baisią neapykantą.

Jacksonville, Fla. — Po 
kelių dienų riaušių tarp 
baltųjų ir negrų vėl at- 
steigtas “ramumas.” Vals
tijos ir miesto pareigūnai 
sudarė bendrą komitetą iš 
baltų ių ir negrų, kuris 
kreipėsi į visus gyventojus 
ragindamas prie toleranci-' 
jos.

Warrenton, N. C. — Virš 
5,00Č negrų demonstravo

ARGENTINOJ NACIAI , 
PUOLA BANKUS , j 

Buenos Aires. — Policija j 
suėmė penkis jaunuolius, j 
kurie priklauso prie “nau
jųjų nacių organizacijos”. 
Jie apiplėšė bankus, pačiup
dami, virš $100,000.

Du šios grupės naciai bu
vo suimti ir Prancūzijoje, 
kurie buvo ten pabėgę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jacksonville, Ark.—Jung

tinių Valstijų “B-47” bom
bonešis bemanevruodamas 
ore susprogo ir visus 4 la
kūnus užmušė. Jo uodega 
nukrito ant daržinės, kurio
je du berniukai žaidė, ir 
vieną jų užmušė.

Maskva. — Tarybų Są
junga gamina “IL-62” ke
leivinius lėktuvus, kurie ga
lės vežti po 186 žmones. 
Lėktuvai skrajos po 620 
mylių per valandą.

Washingtonas. — Raudo
nasis Kryžius skuba su pa
galba Alaskos žmonėms.

Madridas. — Centrinėje 
Ispanijoje sustreikavo 1,500 
angliakasių.

Seulas. — Apie 2,000 stu
dentų demonstravo protes
tuodami prieš valdžią.,

• Briuselis. —Belgijos pre
kybos delegacija išvyko į 
Kiniją.

Buenos Aires. — Kinija 
pirko Argentinoje 700,000 
tonų kviečių.

Lisabona. — Portugalijos 
fašistų teismas nuteisė 33 
asmenis į kalėjimą, kalti
nant, kad jie komunistai;

gaciją. Policija su dujų 
bombomis puolė demonst
rantus ir išsklaidė. Virš 50 
negru buvo areštuota.

r Washingtonas. —AACP, 
negrų organizacija, ragina 
negrus ir civilinių laisvių 
rėmėjus baltuosius boiko
tuoti tas įstaigas, kurios 
praktikuoja segregaciją.

Jackson, Miss. — Velykų 
dienoje negąai kunigai ban
dė eiti į baltųjų bažnyčias. 
Baltieji šovinistai pastojo 
jiems kelią, areštavo du 
evangelistų vyskupus — J. 
K. Mathewsa. iš Biostono, 
ir CharJesa G olden a, iš 
Nashvillės, taipgi septynis 
negrų kunigus.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Senate eina 
debatai civilinių teisių bi- 
liaus reikalu. Manoma, kad 
iie užsitęs iki gegužės pa- 

.baiges. JAV piliečiai ga
lėtu pagreitinti biliaus pri
ėmimą — reikalaudami se- 

. natorių greičiau jį priimti.

70 MYLIŲ LAIKYSIS 
NUO R. VOKIETIJOS
Wiesbadenas. — Jungti

nių Valstijų karo orlaivyno 
k o m a n dieriai, išvengimui 
panašių incidentų, kaip bu
vo su “RB - 66” bombone
šiu, isakė JAV militari- 
niams lėktuvams Vakarų 
Vokietijoje laikytis per 70 
mylių atstumoje nuo Rytų 
Vokietijos sienos.

Londonas. — Tūkstančiai 
anglų buvo susirinkę į 
Trafalgaro aikštę, kur įvy
ko susirinkimas. Tarp kitų 
kalbėtojų, kalbėjo rusų ar- 
chivyskupas Kuprijanas.

Anchorage.—Alaskos gu
bernatorius ir industrialis- 
tai daro sąvadą, kad įvy
kęs žemės drebėjimas pa
darė daug nuostolių. Ma
noma, kad Alaskos indust
rija nukentėjo daugiau, 
kaip per pusę.

Londonas. — Tarybų Sa
kingos laivas atgabeno į 
Zanzibaro respubliką gink
lų ir amunicijos, numato
mu, kad jų taf^e ir artile
rijos.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai iššovė į erdvę 27-ą 
Žemės palydovą “Kosmos” 
vardu.

Naha, Okinawa. — Per 
viena savaite jau trečias 
JAV marininkas rastas 
gatvėje nužudytas.

Ottava. — Kanada suma
žins militarines jėgas nuo 
122,000 iki 100,000 vyru.

•_______ I

Maskva, — Sulaukės 62 
metų amžiaus mirė dr. J. 
J. Starikas, radiochemistas.



V M V (B V7 <1 LITHUANIANIi A 1 3 V I| SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY TUK LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

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

KAS

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

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

Bloga knyga
JAU KURIS LAIKAS, katkomercinė spauda skan- 

dalija dėl “antisemitizmo TarybųNSąjungoje.” Tam tiks
lui ji išnaudoja kiekvieną progelę, iš kruopos padaryda
ma kalną. Tai visiškai natūralu, nes tai padeda jai kurs
tyti žmones prieš Tarybų Sąjungą, padeda pašaldinti 
šaltąjį karą.

Pirmiausia pasakysime, jog tokio dalyko kaip anti
semitizmas Tarybų Sąjungoje nėra ir būti negali. Ten 
visi žmonės turi lygias teises, nežiūrint kokios jie bebū
tų tautinės kilmės.

Tačiau atsitinka ir Tarybų Sąjungoje, dalykėlių, ku
rie be jokio reikalo suteikia tarybiniams priešams užsie
nyje progą pas mus sėti neapykantos sėklą prieš Ta- 
iybų Sąjungą. Turime galvoje knygiokštę, neseniai iš
leistą Kijeve. Mes tos knygos (ar brošiūros) nematė
me, bet naudojamės čia nuomonėmis tų, kurie ją skaitė, 
ir turime pasakyti, kad tai bloga brošiūra, nešanti ne 
naudą, o žalą.

KNYGA PAVADINTA “Judaizmas be pagražinimo.” 
Jos autorius T. K. Kičko. Sakoma, tai antireliginė kny
ga, sprendžianti'ateizmo problemas Tarybų Ukrainoje. 
Joje dėstomas judaizmas, žydų tikyba, jos atsiradimas, 
jos išsiplėtojimas, jos praeitis ir neigiamas vaidmuo — 
stabdys tikinčiųjų žydų darbo žmonių kelyje į progresą, 
į naują gyvenimą. Taip mes suprantame tos knygos tu
rinį ir tikslą iš pasisakymų apie ją spaudoje.

Šiomis dienomis gavome iš TSRS Misijos Jungtinė
se Tautose Press-Release, kur padubdama minėtosios' 
knygos recenzijos bei kritikos santrauką. Recenziją pa
rašė B. Lobovik ir K. Jampolskis; ji tilpo Kijeve išei
nančiame laikrašty “Radianska Kultūra” (“Tarybinė 
Kultūra”).

Recenzantai aštriai kritikuoja autorių T. K. Kičko 
už visą eilę dalykų, įdėtų į jo knygą. Pasirodo, kad 
Kičko suplaka visus žydus į vieną krūvą, visi jie esą 
pasidavę zionizmui, buržuaziniam nacionalizmui. Tai 
yra didelė klaida, sako kritikai, tai pažeidimas lenininio 
dėsnio, kad kiekvienoje, tautoje yra dvi tautos!

Juk ir akliausiam turi būti aišku, kad tokiame Izra
elyje, kur veikia zionistai, veikia ir demokratinės, pa
žangios darbininkų organizacijos! Ir jos veiks, jos vis 
didės, nes gyvenimas nestovi vietoje. Bet knygos auto
rius viso to, atrodo, nesuprąnta.

Svarbiausia knygos yda, pažymi kritikai, jos pats 
sudarymas, ypatingai piešiniai, karikatūros, kurios yra 
“žemo meninio lygio ir tegali tik įžeisti tikinčiuosius.” 

, Mums atrodo, kad knygos autorius, užuot pasitar
davęs ateizmui, jam pakenkė. Liedamas vandenį iš gel
dos, išliejo ir kūdikį! 
* - *

APIE ŠIĄ KNYGĄ, ypatingai apie joje telpančias 
karikatūras, su ilgu ir aštriu straipsniu išstojo Niujor
ko pažangiųjų žydų dienraštis “Morning Freiheit” (š. 
m. 22 d.). Vėliau tame pačiame dienraštyje (kovo 29 
d. laidoje) tas pats straipsnis buvo išspausdintas anglų 
kalba. ‘

Laikraštis “Morning Freiheit” tiesiog reikalauja, 
kad minėtoje knygoje telpančios karikatūros “turi būti 
pasmerktos, kaltininkai nubausti.”

Kodėl?
Todėl, atsako iaikPaščio redakcija, kad tos karika

tūros esančios ne antirelginės, o antisemitinės! Jos ne
va bando pajuokti religiją, bet pajuokia visus žydus, 
iš jų tyčiojasi. Tomis karikatūromis, pasak laikraščio, 
gali naudotis ir hitleriniai fašistai, ir visokie rasistai, nu
sistatę prieš žydų kilmės žmones.

Laikraštis net daleidžia, k£d tokią knygą su tokio
mis karikatūromis galėjo parašyti tik antitarybinis as
muo, kuriam rūpi Tarybų Sąjungai pakenkti, kuriam 
rūpi pataikauti kapitalistinių kraštų karo kurstytojams.

Tai aštri kritika! Reikia manyti, kad į ją kreips 
dėmesio ir atsakingieji Tarybų Ukrainos pareigūnai.

•

TOS KNYGOS ATŽVILGIU aštrų viešą žodį pareiškė 
ir JAV Komunistų partijos vadovas Gus Hali, kuris tos 
knygos nematė, bet matė kai kurias iš jos dalis, repro
dukuotas buržuazinėje spaudoje. Gus Hali sako, tos 
knygos medžiaga, šmeižianti visus žydus, turi būti be 
jokio dvejojimo pasmerkta, nežiūrint, iš kur ir kaip ji 
atsirado. Tokiems dalykams, Sako Gus Hali, ne vieta 
komunistinėje ar progresyvėje literatūroje.

Prieš tą knygą viešai išstojo ir Didžiosios Britani
jos Komunistų partijos vadovas John Gollan.

Nereikia nei aiškinti, kad visa tai, kas žemina visą 
žydų tautą kaip tokią, turi būti pasmerkta, nes tai pili- 
mas aliejaus ant antisemitinės, antirastistinės ugnies! 
Neleistina žeminti ir pajuokti jokios tautos!

Kovojant prieš religiją, būs ji žydiška, katalikiš
ka, stačiatikišką, mahometoniška ar kitokia,—reikia ko
voti moksliškai* neužgaun^nt tikinčiųjų jausmų, neįžei- 
džiant jų! '

JUDAS RELIGINIO 
MENO PARODOJ

Andai vienoje Čikagos pa
rapijinėje salėje bųvp; su
ruošta dailininkų “Religinio 
meno paroda”, j Dalyvavo 
ten ir bedieviai dailininkai, 
bet visa paroda, kaip pripa
žįsta klerikalų spauda, da
rė ne kokį įspūdį.

Dėl bendro vaizdo kaip 
ten bebūtų buvę, jei ne di
desnė nelaimė. Marijonų 
laikraštis rašo, kad “paro
doj buvo leista p. A. Rukš
lelei išstatyti paveikslą, Ju
du vaizduojantį dail. V. 
Vizgirdą.
Grinius marijonų laikrašty 
suriko, kad ši paroda buvo 
“išniekinta”.

Mes, nematę parodos, ne
galime savo žodžio tarti 
taip ar ne. Bet tik norime 
paklausti d-rą Grinių: Argi 
Judas (Judošius) neįeina į
religinę temą? Be Judo-1 TRAKUS RESPUBLIKI- 
šiaus visas krikščioniškas 
“mokslas” negalėtų egzis
tuoti.

’TDėl to d-ras J.

duoti kelias kitas draugijas, 
matyt, kad kelif nogėjo sukelti; 
nerimą ir vesti prie likvida
cijos šią draugiją, bet jiems 
nepavyko; Dr/ Montvidui pa
darius plktesn’į paaiškinimą, ■ 
nutarta priimti valstybes at
stovo pasiūlymą' ir pakeisti 
tiktai Draugijos vardą.

Toliau Draugijos narys 
rašo, kad tie, kurie reikala
vo draugiją likviduoti, bu
vo “gerai organizuoti”, 
“strategiškai, po salę pasi
skirstę, kėlė daug triukš
mo...”

Menševikų laikraščio ben
dradarbis, tačiau, nepasako, 
kas buvo tie “rėksniai”.

Pastaruoju laiku “Nau
jienos” patapo melagių or
ganu, todėl ir šį aprašymą 
apie “pomirtinės” draugijos 
nariu susirinkimą reikia 
imti su “druskos sauja”.

SIŪLO PADARYTI

NIU MIESTU
Š. m. kovo 21 d. Vilniaus 

savaitraštyje “Literatūra ir 
Menas” išspausdintas strai
psnis, kuriame siūloma pa
skelbti Trakus respubliki
niu miestu. Po straipsniu 
pasirašo visa eilė trakiškių 
veikėjų.

Šiuo metu Trakai dar vis 
tebėra tik “rajoniniu mies- 

”, t. y., ne “savystoviu” 
miestu.

kovo 28 d. laidoje Mes manome, kad suma- 
:Naujienose” Draugijos na- nymas geras. Trakai šiuo 

rys (matyt, taip pat menše- metu lankomi daugybės tu
ristų; Trakai turi ,didžiulę 
reikšmę Lietuvos istorijai, 
todėl, šis miestas turėtų 
sparčiau augti, gražėti, ir 
jis tai ’ greičiau padarytų, 
jei būtų paskelbtas respub- 
likiniti miestu, ir tuo pačiu 
kartu jame galėtų būti ir 
rajono cehtras.i. i.,‘ ; 1 .

Straipsnio ; autoriai, be 
kitko, šitaip samprotauja:

1963 metų vasarą, sužavėti 
puikios gamtos. Trakuose ban
dė; treniruotis 'Tarybų Sąjun- . 
gos greitojo čiuožimo rinkti
nės dalyviai. Jie beveik mėne
sį treniravosi... tarp pusiasa
lio pilies griuvėsių, bet gale 
turėjo išvykti :• Trakuose čiuo
žėjai nerado jokių sportinių 
aikštelių ir negalėjo rasti, nes 
jų čia nėra.

Prieš keletą metų į respub
liką tarptautinėms varžyboms 
atvyko švedų futbolininkai. 
Aplankė jie ir Trakus. Mums 
tiesiog buvo nepatogu, kai jie, 
sužavėti puikių gamtinių są
lygų, pareiškė: “Suruoškimc 
tarptautines varžybas Trakuo
se, žiūrovai atvažiuos iš Vil
niaus”. Ką mes galėjome į tai 
atsakyti ? Ką mes galime at
sakyti visiems respublikinių, 
visasąjunginių ir tarptautinių 
varžybų' sportininkams, jei ke
linti metai respublikos planuo
jantys organai niekaip nega
li išspręsti mažyčio sportiniio 
centro Trakų miesto sportinin
kams^ statybos klausimo. O 
kalbama juk. ne apie sporto 
rūmus, bet apie nedidelį pa
statą ir atvirą baseinuką su 
šuolių bokštu; kalbama ne a- 
pie milijonus, o apie kelis 
tūkstančius rublių. Dabar gi 
genda iš vienos pašiūrės į kitą 
tampomas sportinis invento
rius, plaukikai priversti slap
ta treniruotis ežero viduryje 
— kitaip juos “ištrauks” gel
bėjimo stoties darbuotojai.

yisi, kas; atvyksta Vilniun, 
pabuvoja ir Trakuose. O ką 
mes galime svečiams parody
ti? Pilis, pavežioti po ežerus, 
nesiartinti prie krantų, ypač 
prie Vžtrakės parko. Negi pa
rodysi kazarmiriės “architek
tūros” mokyklą-internatą, ne 
pirmo šviežumo universalinę 
parduotuvę ar kelių gyvena
mų namų pastatus; negi ve
džiosi kad ir cehtrine miesto 
gatve, į kurią, nugriovus me
dines tvoras, kartkartėmis pa
sivaikščioti išeina vištos ir žą
sys. Trakuose, kaip kaimiško
jo rajono centre,,paukščių ir

“LITHUANIAN BURIAL 
SOCIETY...”

Čikagoje kadaise gyvavo 
didelė draugija—“Chicagos 
Lietuvių Draugija”, — bet 
jos priešakiu įsiveržė lietu
viškieji menševikai, o kai 
menševikas kur prieis, tai; tu 
jau negerai!

Š. m.
a

Vien tik praėjusiais metais 
Trakų klausimas buvo svars
tytas tarpžinybiniame pasita
rime Valst. statybos ir archi
tektūros reikalų komitete, 
Trakų problemą svarstė ir LT
SR Architektų sąjunga. šių 
pasitarimų dalyviai priėjo 
vieningos nuomonės, kad Tra
kams būtina suteikti respubli
kinės reikšmėš turistinio-spor- 
tinio miesto teises (paliekant 
jame rajono centrą), ir tik ta 
linkme jį vystyti.

Respublikinių teisių suteiki
mas Trakams labai daug ką 
duotų, o valstybei atsieitų, 
mūšų manymu, labai nedaug. 
Palikus juose rajono centrą, 
kai kurios rajoninės įstaigos 
(pvz., bankas, finansų sky
rius) galėtų aptarnauti ir mie
stą. O miestas, turėdamas tas 
pačias galimybes kaip dabar, 
galėtų tvarkytis, pirmoj eilėj, 
atsižvelgiant ne į vietinius ra
jono centro, o į turistinio-spor- 
tinio miesto reikalavimus. Gal 
būt, Trakams suteikti respub
likinio miesto teises trūksta 
Rai kurių formalių duomenų ? 
Gal ir taip, bet juk Trakai ne
paprastai gausiai lankomi, 
darbo žmonės atvyksta čia pa
ilsėti, pasisemti jėgų tolimes
niam darbui, atvyksta spor
tuoti, susipažinti su istorinė
mis vietovėmis, pasigėrėti nuo
stabia gamta!

Tarybinio žmogaus poilsis, 
visapusiškas ir harmoningas 
jo asmenybės vystymas visada 
buvo mūsų partijos dėmesio 
centre.

Į šį kilnų tikslą savo indėlį 
turi įnešti ir Trakai.

2 p.-Lateve (Liberty)-— Penkt., baland. (April) 3, 1964

vikas) rašo apie pastarąjį 
Chicagos Lietuvių Draugi
jos metinį susirinkimą, įvy-1 
kusį kovo 20 d. Draugijos 
narių jame dalyvavę 150, o 
tūli, negalėjusieji dalyvau
ti, prisiuntė kitiems • na
riams savo įgaliojimus 
(proxies), kad už’juos bal
suotų. Pirmininkavo K. De
veikis. ' • , •

Ir štai kokių įdomybių 
tame susirinkime įvyko:

Kazys Deveikis perskaitė iš ■ 
Springfieldo atėjusį laišką, 
kuriame Illinois valstybės at
stovas siūlė aprėžti dabartinį 
draugijos veikimą ir pakeisti 
josios vardą. Illinois valstybės 
atstovas laiške pataria vardą 
pakeisti į Lithuanian Burial 
Society ir aprėžti visą draugi
jos veiklą pomirtinės išmokė- 
jimiu. Lietuviškai šis pakeiti
mas galėtų skambėti Lietuviš
koji Laidotuvių Draugija.

Kodėl toks pažeminantis 
draugijai pavadinimas? Juk 
tai uždėjimas kryžiaus ant 
draugijos grabo? Nes kas 
gi norėtų į tokią draugiją, 
kuri užsiima žmonių laido
jimais, stoti? Matyt, Illinois 
valstijos valdininkai, sėdį 
Springfielde, nepagalvoju 
pirmiau, negu pareikalavo, 
kad draugija priimtų tokį 
pavadinimą, o iš draugijos 
pusės nieks tam nepriešta
ravo, tai taip ir pasiliko.

Tiesa, mitinge dalyvavęs 
J. Šmotelis pasiryžo tą pa
vadinimą “pagerinti”, ir jis 
pasiūlė, kad nuo dabar ChL 
cagos Lietuvių Draugija va
dintųsi “Chicago Lietuvių 
P o m ir t i n ė s Apdraudos 
Draugija”. Ir toks pavadi
nimas buvo priimtas. Kuo 
jis geresnis už Chicagos 
“Lietuviškąją Laidotuvių 
Draugiją”, mums sunku su
prasti.

Susirinkusiųjų tarpe, ma
tyt, buvo žmonių, kurie ma
tė draugijai didelį pavojų, 
todėl jie reikalavo draugiją 
likviduoti. Skaitome:

Susirinkusiųjų tarpe kilo 
balsas išrinkti komisiją ir iš
tirti, ar nevertėtų draugijos 
likviduoti. Buvo ir priešingų 
balsų. Salėje atsirado keli 
rėksniai, kuriuos pirmininkui i gyvulių (tame tarpe karvių ir 
buvo sunku suvaldyti. Kaip kiaulių) 
mažai grupei pavyko likvi- ma.

laikyti nedraudžia-

Skaitytojų balsai
Darbininkų kalendorius
Puiki mintis R. Mizaros 

kas link darbininkų kalen
doriaus, tai būtinas yra lei
dinys; neblogas būdavo ir 
“Vilnies”, kalendorius, bet 
reikėtų įžymesnį išleidinėti 
darbininkų klasėje; reikėtų 
užpildyti ne vien visų šven-< 
tųjų dienovardžiais, o pri
valėtų būti užpildytas darbo 
eigos nuotykiais: jų veik
mės ir kovos, laimėjimai ir 
pralaimėjimai, politikos ir 
ekonomijos eigos ir jų pasi 
keitimai;' revoliucijų nuo- 
slydžiai ir jų reikšmės.

Toks kalendorius būtų vi
so buvusio meto žinynas, 
kurį nereikėtų mesti į są
šlavyną, o būtų gerbiamai 
padėtas į žmogaus žinios lo
byną ir kas metai augtų į 
kasmetinę enciklopediją.

Nežinojimas ir baimė
Nežinojimas žmogui ar 

žmonijai yra- didžiausia ne
laimė, kuri sukelia žmogu
je baimę iš kurios žmogus 
įsivaizduoja įvairias blogy
bes, per kurias pats savęs 
nebeatpažįstu ir pradeda bi~

Mūsų organizacijų Į 
suvažiavimai

Šių metų liepos mėnesį 
New Yorke mūsų organiza
cijos laikys savo suvažiavi
mus. Kadangi gyvenimas 
nestovi vietoje, keičia savo 
veidą kasdien, tai ir organi
zacija privalo pakeisti savo 
rūbą. Kad pakeisti arba pa
tobulinti organizacijos veik
lą, tai apie pakeitimą turi 
žinoti ir organizacijos na
riai, o kitaip pakeitimas bū
tų bevertis.

Šiuo atveju noriu kalbė
ti tik apie lietuvių mažas 
kolonijas, nes mūsų veiki
mas jose jau miręs. Pavyz
džiui noriu įvardinti mažas 
kolonijas Bostono apylin
kėj: Bridgewater, Athol, 
Hudson, Haverhill, Lynn, 
Norwood, Stoughton ir Lo
well. Pirmiau šiose koloni
jose veikė mūsų organizaci
jų kuopos ir chorai. Dėl 
visiems žinomos priežasties 
veikla ten mirė. Bet ne visi 
mūsų organizacijos nariai 
ir jų simpatikai mirė. Ne
maža jų dar gyvena ir skai
to “Laisvę” ir “Vilnį.” šie 
organizacijų suvažiavimai 
turi išdirbti planus, kaip 
mažoms kolonijoms padėti, 
o ne leisti gyvus laidoti.

Viena iš dabartinių prie
monių yra, tai juos pasiekti 
su Lietuvoj gamintais fil
mais. Reikia atminti, kad 
joks kalbėtojas, jokia spau
da nesuįdomins lietuvio | 
ateivio taip vaizdžiai, 
kaip filmas iš jo tėvynės. 
Jau esu patyręs, kad žiūro
vams žiūrint vaizdą, ašaros 
rieda per veidus — veikiau
siai mato gimtąją vietą, 
kur žaidė būdamas jaunas.

Kiek žinoma, .mes turime 
prožektorius Bostone, New 
Yorke, Kalifornijoj ir Chi- 
cagoj. Iš šių centrų mes 
galime pasiekti beveik vi- 
sas mažas lietuviškas kolo- i

Aš patėmijau “Laisvėj” 
klausimą: iš kur paeina žo
dis Ylraugas, ir sakomai kad 
lietuviški vadovai norėję 
karą paskelbti tam žodžiui 
—draugas, būk esąs slaviš
kas, ale “Dirvoj” S. Vikin- 
tas nuraminęs, būk suradęs, 
kad nesąs slaviškas, o kilęs 
iš vokiečių.

Modestas Musorgskis
(1839—1881)

Neilgos buvo įžymaus ru- * 
sų kompozitoriaus ModesjĮO 
Musorgskio gyvenimas. Jis 
mirė, tesulaukęs vos 42 me
tų. Tačiau jo įnašas į pa
saulinę muziką yra milži
niškas. Tai buvo genialus 
realistinės muzikos kūrėjas. 
Į meną M. Musorgskis žiū
rėjo kaip į priemonę kalbė
ti su žmonėmis. Jis siekė 
pavaizduoti muzikoje gyvą 
žmogų. “Liaudį norisi kur
ti, — rašė jis viename savo 
laiške įžymiajam dailinin
kui L Repinui. — Miegu ir 
matau ją, valgau ir mąstau 
apie ją, geriu — ir ji man 
vaidenasi, ši viena, vienin
ga, didi, nepagražinta ir ęc- 
nulakuota.” f

Kaip ir daugeliui praė
jusio šimtmečio rusų kom
pozitorių, M. Musorgskiui 
ne iš karto buvo lemta tapti 
muziku. Tiesa, motinos pa
mokytas, jis jau septynergi 
metų neblogai skambino 
fortepijonu. Bet vėliau pa
gal šeimos tradicijas jam 
teko baigti junkerių mo
kyklą ir tapti kavalerijos 
karininku. Tarnaud amas 

! kariuomenėje, M. Musorgs
kis susipažino su kitais ka
rininkais — muzikos mėgė
jais: karo gydytoju A. Bo- 
rodinu, karo inžinieriumi 
C. K i u j i, jūrini n k u N. 
Rimskiu-Korsakovu. Ka/itu 
su jais pradėjo rimtai mo
kytis muzikos pas dirigen
tą ir kompozitorių M. Ba
lakireva. Taip gimė jaunų, 
gabių kompozitorių, ieškan
čių naujų t demokratiškų ke
liu muzikoje, ratelis, kurį 
didysis rusų meno kritikas 
V. Stasovas taikliai pava
dino “galinguoju * sambū
riu1.”

f •» f • c . , ;
__ ___ _____ ____ M. Musorgskis sukūrė 

nijas. Mažose kolonijose į daug puikių . dainų._ Ypač
nereikia samdyti svetainių, 
bet kurio draugo s tūboj, 
skiepe ar vasaros metu prie 
namo, o publikos užteks — 
kad ir 5 šeimos. Aukščiau 
suminėtose kolonijose ne 
po penkias šeimas gyvena, 
o daugiau desėtko. O ko
dėl mes negalima aplanky
ti ir ūkininkų? Šį reikalą 
reikia gerai apkalbėti ir su
daryti prie LLD centro spe
cialią | komisiją reguliuoti 
filmų maršrutus. Prie to, 
jeigu kur ir reikėtų finan
siškai prisidėti. O ar mes 
/labar neprisidedam prie 
mūsų spaudos palaikymo?

Rodant filmą, reikėtų tu
rėti ir lavintą draugą ar 
draugę, kad • pradedant ir 
pertraukose paaiškintų or
ganizacijos siekius.

J. Petruškevičius

New Haven, Conn.
Mirė Eva Končienė

Kovo 29 d., sulaukus 
metų amžiaus, mirė Eva 
Kuncienė (Sunga i 1 a i t ė).
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Ačiū dievui ir S. Vikin Liūdesyje paliko vyrą Juo-
tui už suraminimą. Tai vis) 
vienu karu bus mažiau tarp 
lietuvių.

Sakau: per nežinojimą 
žmogus pradeda pats savęs 
bijotię. Žodis “draugas” nė
ra nei slaviškas, hei vokiš
kas, nei indų germanų, o 
senų laikų užsilikęs pabal- lyvavo tik jos šeima ir gi-

zą, dvi dukras — Eva Raid 
ir Alice Dill, anūkus De
nis Raid, Joy Hillocks ir 
daug giminių, draugių ir 
draugų Daug giminių gy
vena Lietuvoje.

Kovo 31 d. buvo palaido
ta laisvai. Laidotuvėse da

tiečių — prausių ir iečių, 
nes dar pas mane yra už
silikę kai kurie nuorašai iš 
Igno Madeikio ir Ignaco Do
meikos, kurie rodo, kari 
“draugas” buvo sakomas 
“druogs,” tą patį reiškė 
kaip ir dabar—draugas.

Sakoma: kaip mums 
druogs suriamam kupetas, 
tat vegs nuvertam jurisna.

ntinės. Vėliau bus para
šyta iš jos gyvenimo.

“Laisvės” Redakcija reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
Juozui Kiuncai ir visai šei
mai. \

sustodavo būrys, tai jie ve- 
gus suvardydavo į jūras.

Bemokslis

garsi yra jo satyrinė “Blu
sa.” Ne mažiau populia
rus yra dainų ciklas “Vaikų 
kambarys.’” Koncertu o s e 
dažnai galima išgirsti jo 
fortepijoninę siuitą “Paw- 

/dos paveikslai.” ~
Tačiau M. Musorgskį vi

sada viliojo teatras, scena. 
Dar pačioje jaunystėje jis 
buvo pradėjęs rašyti operą 
“Salambo” Flobero romano 
siužetu. Tačiau darbas ne
sisekė, ir pagaliau pats 
kompozitorius suprato, kad 
jam reikia vaizduoti ne se
novės Kartaginą, o papras
tą rusų liaudies žmogų. Ta
da jis bandė rašyti muziką 
N. Gogolio “Vedyboms” ir 
po to pasijuto pasiruošęs 
“didžiojo masto pokalbiui 
su žmonėmis.” Šitoks M. 
Musorgskio tikrai didelio 
masto pokalbis ir buvo jo 
muzikinė liaudies drama 
“Borisas Godunovas,” ku
rios premjera įvyko 1874 
metais Peterburge. Ši oįS?- 
ra su pasisekimu buvo iš
statyta ir mūsų respubli
kos scenoje.

Be to, M. Musorgskis su
kūrė dar dvi operas: tra
gišką “Chovanš ciną’” iš 
Petro Pirmojo laikų, ir ko
miškąją “Soročincų mugę” 
pagal N.z Gogolio apsaky
mą. Pastarąją yra pasta
tęs Kauno muzikinis teat
ras.

Kaip genialus muzikas- 
novatorius, M. Musorgskis, 
nebodamas sunkumų, drą
siai žengė pirmyn, plėšė 
naujus meno dirvonus, i^- 
kojo ir rado dar nepramin
tų muzikos meno kelių. 'O 
iš jo mokėsi ištisos kompo
zitorių kartos ne tik Ru
sijoje, bet ir kitose šalyse.

Alg. Kalinauskas

t



Kasdienines naujienos
(Laiškas “Laisvei”)

4 Kiekvieną dieną praeinu 
pro Vilniaus centrinį kny
gyną ir jo vitrinoje kas
dien pastebiu išstatytą ko
kią nors naują knygą. Ne
būna tokios dienos, kad vit
rinos reklama neskelbtu 
“Įsigykite knygų naujie
nas” ! Štai rankose dar 
spaustuvės dažais tebekve
pianti, puikiai išleista ne
didelio, patogaus formato, 
A. Makūnaitės raižiniais 
papuošta Prano Vaičaičio 
poezijos knyga, pavadinta 
garsiojo eilėraščio “Yra ša
lis” vardu. Šio kūrinio pos
mai mums ataidi dar iš vai
kystės dienų, išgirsti iš mo
tinos lūpų ar išskaityti 
mokyklos vadovėliuose. Bet 
kartą suskambėję jie jau 
nebetyla žmogaus /širdyje, 
keldami taurų ir ilgesio nu
spalvinta gimtojo krašto 
vaizdą, budindami giedrią 

*neilę tai šaliai, kuri, poeto 
žodžiais tariant, “vadinas 
Lietuva.”

Skaitydami Pr. Vaičaiti 
visada prisimeni jo trumpą, 
taurų ir tragišką gyvenimą. 
Džiovos pakirstas, vos tik
tai 25-rių metų poetas, 1901 
m. nusinešė Į kapus dar la
bai daug neišdainuotų ir 
neišsakytų eilėraščių. Ge
riausioji jo daina taip pat 
liko nesukurta, juk geriau

sieji kiekvieno poeto kūri
niai visada dar priešaky, 
dar nesuspėti parašyti. Ma
nau, kad poetas, kaip me
nininkas, žūva, jeigu jis 
galvoja jau parašęs geriau
siąjį kūrinį, nes nebetenka 
tikrojo kūrybinio impulso. 

~Pr. Vaičaitis savo kūrybos 
atžvilgiu buvo labai kuklus: 
jisai, kaip žinia, netgi abe
jojo, ar jo dainos “iš vargo 
nupintos” suras “pasaulyje 
vietos” ar ir supras jas 
“viengenčių širdis.” Taip, 
mes dabar žinome, kad jo 
eilėraščiai poeto viengenčių 
širdyje surado vietą — la
bai garbingą ir šviesią. Už- 
tenka priminti, kad šis Pr. 
Vaičaičio eilėraščių rinki
nys “Yra šalis” jau trečia
sis po karo Lietuvoje išleis
tas poeto kūrybos leidinys. 
Tuo tarpu buržuazijai val
dant teišėjo tiktai vienas 

.^Pr. Vaičaičio poezijos rin
kinėlis (1921 m.). Nesunku 
palyginti, kam artimesnis 
ir brangesnis šis poetas; ar 
vakardienos žmonėms, tiek 
daug rėkavusiems ir teberė- 
kaujantiems apie lietuvių 
kultūros ugdymą, ar tautai, 
kuriančiai komunistinę Lie
tuvą. Tylios, kažkokiu gied
riu liūdesio ir ilgesio jaus
mu peršviestos, iš vargo, 
skriaudos ir nelaimių nuaus
tos, labai žmogiškai jaut
rios Pr. V a i č a ičio dainos 
visados randa atlapas Lie

tuvos žmonių širdisr Kaip 
/ džiugu, kad gali skaityti 

* mūsų Vaičaitį naujai gra
žiai išleistą ir tuo didžiai 
pagerbtą.

... Sustoju prie vitrinos, 
kur išdėstyti ką tik pasiro
dę lietuvių rašytojų kūri
niai rusų kalba. Jų dabar 
išsirikiavę net keletas. Tai 
J. Baltušio “Parduotų va
sarų” antrasis leidimas; J. 
Avyžiaus romanas “Stiklo 

y kalnas,” R. Lankausko ap- 
z sakymų rinkinys — “Žemės 

rudens spalvos”; pagaliau 
rusų skaitytojas jau gali 
susipažinti su Justinu Mar

cinkevičium, kaip poetu: iki 
^iol jis labiau garsėjo savo 
apysaka “Pušis, kuri juokė- 
si.” Dabar į rusų kalbą iš
versta jo'“Publicistinė poe
ma.” Apie mūsų literatū
ros klasiko Vinco Krėvės 
kūrinių rinkinį rusų kalba 

esu jau rašęs, ir smagu bu
vo matyti tas pastabas 
“Laisvėje.” O štai ir mūsų 
didžiai gerbiamo' ir mylimo 
rašytojo V. Mykolaičio-Pu
tino romano “Altorių šešė
ly” naujasis, berods ar tik
tai ne trečiasis leidimas ru
sų kalba. Kiek daug šil
čiausių ir nuoširdžiausių 
laiškų yra gavęs V. Myko
laitis-Putinas iš savo roma
no skaitytojų —rusų, uk
rainiečių, baltarusių, lenkų 
ir pan. Naujasis leidimas, 
tikriausiai, vėl sukels naują 
laiškų srautą rašytojui. Tai 
jam bus pati didžiausioji 
paspirtis.

Matyt, kad būsite jau su
laukę ir skaitę naująjį šio 
rašytojo poezijos rinkinį 
“Būties valanda.” Mes gal
vojame, kad jo pasirodymas 
labai, reikšmingas ne tiktai 
paties poeto kūrybinėje bi
ografijoje, bet ir visoje mū
sų literatūroje. Amžinosios 
žmogaus būties problemos, 
visą gyvenimą kankinusios 
šį poetą, dabar suskamba 
su tokiu giedriu taurumu, 
su tokiu žmogišku šviesu
mu; su tokiu apmąstymu ir 
jautriu emocingumu, kad 
džiaugiesi susilaukęs jaudi
nančios poezijos. Netgi niū
riosios ir skaudžiosios žmo
gaus mirties temos įgyja 
kažkokį drąsų ir šviesų nu
siteikimą.

Štai tiktai keletas mūsų 
literatūros gyvenimo kas
dieninių naujienų, kurias 
nusipirktas vartau prie ra
šomojo stalo.

Kasdien atsiverti naują 
laikraštį ar žurnalą, pasi
klausai radiją ar žiūri tele
vizijos laidą. Tada naujie
nos, viena po kitos, susibė
ga į krūvą, visos jos drau
ge ir duoda mūsų gyvenimo 
panoramą.

Anądien, kovo 2d., Vil
niaus televizija paruošė lai
dą apie Antaną Venclovą. 
Televizijos darbuotojai ap
lankė rašytoją jo paties bu
te. Rašytojo darbo kabine
te, kurio sienas ratu supa 
knygos ir paveikslai, vyko 
šiltas ir draugiškas pasikal
bėjimas apie gyvenimą, lite
ratūrą ir.ateitį. Su geru ir 
šviesiu jausmu sekiau šią 
laidą: mes visi žinojome ne
seniai rašytoją sirgus sun
kiu širdies priepuoliu. Ir 
smagu buvo išgirsti gyvą 
rašytojo žodį. Laimingai 
pergyvenęs ligą, A. Venclo
va vėl sėdo prie rašomojo 
stalo. Jis papasakojo šiuo 
metu rašąs autobiografinę 
apysaką, kurioje pavaiz
duos savo paties ir jo kar
tos žmonių kelią į gyveni
mą, kelią iš tamsos į šviesą, 
į revoliuciją. Nors apysaka 
dar neužbaigta, ji dargi ne
turi pavadinimo, tačiau ra
šytojas pažadėjo, kad Nau
jųjų Metų išvakarėse ji jau 
būsianti pas skaitytojus. 
Vadinasi, mūsų laukia nau
jas, įdomus susitikimas su 
A. Venclovos kūriniu. Ra
šytojas ką tik įteikė Lei
dyklai savo eilėraščių rin
kinį “Ar tu žinai tą ša
lį... ”—iš kelionės po Itali
ją. Kartu su televizijos dar
buotojais pas A. Venclovą 
svečiavosi Lietuvos TSR 
liaudies artistė M. Mironai- 
tė, kuri perskaitė keletą A. 
Venclovos eilėraščių — jo 
garsųjį “Mano tėviškė,” 
“Pavasario lietus” bei vieną 
iš itališkojo poeto eilėraščių 
ciklo. Iš tikro gera naujie
na mūsų literatūrai, mūsų 
kultūrai, kad jai labai rei
kalingas ir brangus žmogus 
A. Venclova vėl stojo į ri
kiuotę.

Savo metu, kaip žinote, 
mūsuose aštrios kritikos

buvo susilaukę kai kurie ra 
šytojai — rusų poetai J.
Jevtušenko, A. Voznesens- 
kis, mūsų autoriai R. Lan
kauskas, A. Baltrūnas bei 
pn. Matyt, kad buržuazi
niai nacionalistai bus apie 
juos prišnibždėję gyvus ga
lus visokių dalykų, 
teko pastebėti, k a d 
kiau pavykusius jų 
nius, toji spauda su 
džiūga v i m u perspausdino.

Netgi 
men- 
kūri- 
piktu

Bet toji piktadžiūga labai i yzskaity-
per ankstyva buvo. Kas iš 
ryto džiaugiasi, tas vakare 
gali nuliūsti. Taip bus atsi
tikę su mūsų neprieteliais, 
pasigavusiais kai kuriuos 
rašytojų nepasisekimus, ku
rių būna kūrybiniame dar
be. Dargi sunku jų išveng
ti. Bet svarbiausia ne tie 
paklydimai ar tiesiog nepa
sisekimai, o tolesni darbai, 
nauji kūriniai.

Šiomis dienomis Masksvos 
centrinis laikraštis “Litera- 
turnaja gazeta” išspausdi
no didelę ištrauką iš J. Jev- 

| tušenkos naujos poemos, 
į kur vėl suskamba jo aistrin
go talento savybės. Taip 
pat gausiai spaudoje su 
naujais kūriniais skelbiasi 
ir A. Voznesenskis, V. Ak- 
sionovas bei kiti. Aleksas 500 Shipbuilders 

; Baltrūnas leidyklai atidavė narkk. priklausančių 
j pataisytą savo romaną “Ar;~kalui^ 801, ^sulaikė 
i tu šauki?”

Visa tai taip pat yra ge- 
į ros naujienos. J: r.™ t“.
tinga ir įvairi kiekviena1 
Lietuvos literatūros gyveni- 

j mo diena.
[ Bronius Raguotis
Vilnius

unijos

BURMOJE BAUDŽIA 
PROSTITUTES

RangūnasL — B u r m o s 
respublikos teismai baudžia 
prostitutes po dešimtį 
metų kalėjimo. Jos 
skaitomos, kad prasikalsta 
prieš socializmo etiką. Bur
ma yra pietrytų Azijoje.

Aplankius J. Kaškaičio kapą
Ne rezignacija, ne pesimizmu dvelkia 

gražiosios Antakalnio kapinės, kuriose 
stovi aukštas obeliskas, kur dieną naktį 
plevena negęstanti liepsnelė. Mirusiųjų 
miesto tyla lyg gauste gaudžia didžia 
galybe, byloja apie prasmingą čia besi- 
ilsinčiųjų gyvenimą, lyg šaukia priesai
ką gyviesiems tęsti jų nebaigtą žygį.

Jau beveik trys mėnesiai, kai čia, gra
žioj užu vėjo j, supiltas J. Kaškaičio ka
pas. Šiemet pas mus vėlyvas pavasaris, 
ir jį dar kloja stora balto sniego danga.

Velionis it gyvas iškyla akyse... Jis 
— dažnas svečias Grožinės Literatūros 
Leidykloje, kur mūsų daug kalbėtasi 
įvairių įvairiausiais klausimais. Man, 
verčiančiam nūdienės amerikiečių litera
tūros veikalus, velionis buvo nepamaino
mas konsultantas, modernių Amerikos 
gyvenimo realijų aiškintojas, puikus 
“slengo” žinovas. Jis pirmasis atkreipė 
dėmesį į mano eilėraščius, kuriuos kiti 
paprastai ignoruodavo. O kiek naudin
giausių sveikatos patarimų jis man yra 
išdėstęs! Atmintyje kaip gyvas išliko 
tas momentas, kai velionis supažindino 
mane su “Laisvės” redaktorium Rojum 
Mizara “Vilniaus” viešbučio penkiolikta
jame kambaryje.

Paskutinį kartą pas J. Kaškaitį buvau 
užėjęs pernai metų gruodžio pabaigoje. 
Užnešiau jam autografuotą savo knygą. 
Bet, deja, tuo metu jo neradau namie. 
Ir štai po keleto dienų gaunu jo laišką, 
datuotą gruodžio 25 dieną. Rašysena to
kia pat žvali, energinga, laiško tonas — 
optimistiškas. Kas galėjo pamanyti, 
kad po šešeto dienų jau teks žengti pas
kui jo karstą, dūdų orkestrui gaudžiant 
gedulingą maršą!

Taip ir regiu ryžtingą jo laikyseną. Iš 
pažiūros niekas negalėjo pasakyti, kad 
jam jau aštuoniasdešimt. Po pilka, ku
klia išvaizda slėpėsi gili mintis, veržlu
mu kunkuliuojanti širdis, jaunuoliškas 
entuziazmas.

Mėginu savo mintis eiliuoti. Pasidrie-
kia penketas strofų. Jos tik apytikriai 
atspindi mano nuotaiką, aplankius iš gy
venimo pasitraukusio bičiulio kapą. '

PHILADELPHIA, PA.
Protestantų ir žydų tiky

bos vadovai Pennsylvanijoj 
apeliuoja į Harr i š b u r g o 
valdininkus, kad prisilai
kytų šalies konstitucijos 
ir Aukščiausiojo teismo ta
rimo biblijos ir poterių kal
bėjimo klausimu viešosiose 
mokyklose. Įvairios tiky
binės organizacijos veda

mą ir poterių kalbėjimą.

Philadelphijoje 40 pašto 
skyrių šeštadieniais- nepar
davinės paštaženklių ir mo
ney orderių, o vėliau, sako, 
nė siuntinių nepriims tau
pumo sumetimais. 300 dar
bininkų neteks darbo.

Teisėjai turi bėdų su nu
baustais automobilių vei- 
ruotojais, k u r i e bausmės 
mokesčius siunčia bever
čiais čekiais.

Foster B. Buser, miesto 
departamento direktorius, 
sako, miestui trūksta la
vintų darbininkų.

darbą
| Ne w York s h i p b u i 1 d i ng 
kompanijos Camdene už 

Jomis tu r- samdymą kitų darbininkų.
i Lokąlo sekretorius Leon 
; Johnson sako, lokalas turė
jo 50 nesusipratimų su 
kompanija paneigiant su
tarti, v

Food Fair kompanijos 
streikas, kuris prasidėjo 
vasario 13 d., pasibaigė. 
Lietė 75 krautuves ir 4,000 
darbininkų. Kompanija su
tiko ištraukti reikalavimą 5 
milijonų atlyginimo už pa
darytus nuostolius. Unija 
reikalavo pakėlimo iki $1.50 

i valandai.

Kalbėjo Cecil Moore ir kiti., reikalu užsuko pas mane, 
' | kitaip jis retai kada užęi-(

Darbdavių kovos ginklas j na/> 
prieš streikuojančius dar- ■ Įėjus vidun pradėjom kal- 

Streikas palietė bininkus — drausmė masi- > bėtis. Vyras atrodo gera- 
I me ūpe, tuoj pareiškė, kad 
I ruošiasi važiuoti į Taryybų 
Į Lietuvą, noris atlankyti sa
vo seseris, kurių turi net 
keturias. Girdi, rašo laiš
kus ir prašo atvažiuoti pa
žiūrėti jų gyvenimo.

Dabar, girdi, pradėjau 
tvarkytis reikalingus doku-1 metinis piknikas 1 ienos 4 
mentus dėl važiavimo. Jei-1 d. J kuris ivyks Montehoje. 
gu viskas išeitų gerai, kaip Kaip kitais metais, taip* ir 
noriu, tai liepos ar rugniū- šiemet iš Lawren cans vyk- 
čio mėnesi išvažiuočiau. I sime autobusu. Vėliau apie 
Norėčiau, girdi, Lietuvoj pa-1 tai bus parašyta plačiau, 
būti ilgiau, negu mėnesį lai
ko, tik nežinau, ar gausiu 
leidimą.

Kiek aš galėjau sulyg sa
vo supratimu, patariau jam 
ką daryti.

Išeidamas padavė $10 A. 
Bimbos bylos vedimui ir $5 
“Laisvės” reikalams — vi-į 
so $15. Girdi, jiems ten j Washingtonas. — JAV 
pinigai yra reikalingi ne ■ Valstybės sekretorius D. 
tik dėl spaudos, bet ir dėl i Ruskas balandžio viduryje 
apsigynimo nuo užpuolikų, vyks pas Čiang Kai-šeką 

M. Uždavinis

Pennsylvanijos ir New Jer
sey valstijos.

Westinghouse 4,600 darbi
ninkų sulaikymas darbo pa
sibaigė. Kompanija su uni
ja derybų keliu išlygins 
dirbtuvės pirmininko ir ki
tų jį užtariančių darbinin-. 
kų suspendavimą.

Kovo 15 d. Music Educat- ' gal?jo . asmenikkai suteikti
ors konferencijai 10 Japo-! 
nijos vaikų davė gražų 
smuikų koncertą. Vaikai 
nuo 6 iki 14 metų. Spauda 
gražiai apie juos atsiliepė.

. važiavimo kenksmingumą. 
: Kompanija mojasi paspar
tinti važiavima, tai gali at
leisti kiek darbininkų ir 
padidinti nedarbą. Kompa
nija paneigia kaltinimą.

Gubernatorius Scran to
nas iš Harrisburgo atvyko 
į Philadelphiją, aplankė 
biednų sekciją, gyvenančius 
piliečius lūšnynuose. Šei
myna su 8 vaikais gyvena 
dviejų kambarių bute, sto
gas skylėtas, lubos puola, 
savininkas netaiso, tėvas 
pensininkas su maža pen
sija skurdžiai gyvena. Ap
lankė ir kitas šeimas su pa
žadu padėti.

Scran tonas negyveno šim
tus mylių nuo Philadelphi- 
jos ir, manau, biednų sek
cija jam buvo žinoma. Da
bar lankydamas nori gauti 
simpatijos už padarytą 
skriaudą bedarbių pašalpos 
numušime.

NAACP negrų organiza
cija suruošė masinį mitin
gą kovo 17 d. Convention 
Hall. Dalyvavo 13,500 žmo
nių sumokėdami $30,000 už 
įžangos tikietus. Tūkstan
tis netilpo. Masinio mitin
go tikslas suorgan i z u o t i 
10,000 jaunuolių kovai už 
segregacijos panaikinimą. 

Žemiau dedu J. Kaškaičio laiškutį, ra
šytą man prieš mirtį.

Vilnius. 1963. XII. 25
Mieląs drauge ir bičiuli J. Subatavičiau!
Atleiskite — užtrukau su atsiliepimu. 

Tamstos įteikta knyga, taip gražiai auto
grafuota, pradžiugino mane! Pavarčiau, pa
sižiūrėjau, bet skaityt dar neturėjau pro
gos. Užtat mano šeimininkė Banioniene 
tuojau griebė ir jau perskaitė! Ragina ma
ne skaityt, tai aš štai dabar ir pradėsiu ją 
skaityti.

Jau iš anksto juntu, kad tai bus didelis 
malonumas. O perskaitęs, galėsiu apie ją 
ir atsiliepti “Laisvėj” ar “Vilny”.

Labai gražiai Tamstai ačiū!
Ta pačia proga sveikinu Tamstą su Nau

jais metais.
Tamstą gerbiąs

Jonas Kaškaitis

GLUOSNIO PUMPURAI ANT 
KAŠKAIČIO KAPO

Šįryt aplankė kapą tykų 
Kažkas sniegu puriu, 
Padėjo tarp margų vainikų 
Puokštelę gluosnio pumpurų.
Žigma dar pasitraukti delsia, 
Dar smarkauja pūga, 
Dar saugo tavo miegą alsų 
Užklojusi balta danga. 

i

Aplinkui eglės plačiašakės — 
Tarsį sargybiniai kariai; 
Užuovėjoj — žibučių akys... 
Baltučiai skečias pumpurai.
Didžiai prasmingi tavo žodžiai, 
Kuriuos tu skelbei su drąsa, 
Bujos, įleidę šaknį godžią, 
Tavų bičiulių širdyse.
Negęstanti kapų liepsnelė — 
Nemirtingumo emblema 
Veržlios tiesos plevena galįą... 
Į kovą šaukia tyluma...

pasitarti.

Lietuvos TSR Valstybinio Akademinio operos ii- baleto 
teatro aktoriai Kėdainių chemijos kombinate.

Nuotraukoje: (iš kairės) chemijos kombinato sieros 
rūgšties cecho derintojas A. Žukas, respublikos nusipelniusi 
artistė I. Jasiūnaitė, kombinato centrinės laboratorijos vyr. 
laborantė M. Misiūnienė ir respublikos nusipelnęs artistas 
K. šilgalis.

------ -------------------- --------- — - ........................-....................................................... ■ - ----------------------

3 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., baland. (April) 3, 1964

J. Subata
1964. III. 22, 
Aukštakalnio kapines

niam pikietui. Teisėjas J. 
B. Wick uždraudė masinį
pikietą SB x lokalui 801-am 
Camdeno laivų statyykloje. 
Jis buvo uždraudęs ir Food 
Fair krautuvių darbinin
kams masinį pikietą.

Kaip kiekvename‘didmies
tyje, taip ir Philadelnhijoje
įvairumų netrūksta. Trans-, jaj mirus u£ gėles ir skait- 
norto unijos lokalas ..,234 linga dalyvavimą laidotume- 
Public Utilities Commission

lavina policistus, kaip susi
doroti su demonstracijo
mis. Lillian Reis, buvusi 
naktinio klubo savininkė, 
kurį valdžia uždarė antru i 
kartu, teisiama Pottsvillėj, 
kaltinama sąmoksle John B. 
Rich namo apiplėšime.

Prieš pirminius [rinkimus 
balandžio mėnesi vystosi 
tarp demokratų ir respub
likonu peštynės. Unijos su 
demokratais rinko parašus 
no peticija prieš respubli-j 
konų užmoii numušti antra I 
dalį bedarbių pašalpos.

Pilietis

Norwood, Mass.
Kovo 25 d. vakare, bežiū

rint man į TV skelbiamas 
naujienas — kas ats i t i k o 
svarbaus tą dieną pasauly
je, girdžiu kažin kas bel
džia duris. Atidariau, žiū
riu, stovi S. Družas — nor- 
woodietis, senas “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Ma
nau sau: “Gal su svarbiu

Baltimore, Md.
širdinga padėka

Mirus mano mylimai žmo
nai Onai Paserskienei, duk
relių motinai, tariame ačiū 
visiems giminėms, drau
gams i)’ draugėms už lan
kymą ligoninėje, už prisiųs
tus atvirukus ir dovanėles, 

se. Ačiū ir tiems, kurie ne

paskutinį p a t a r n a v i m ą. 
Dėkui draugei Serkka Lee 
už pasakytą kalbą koply- 
čioi ir kapinėse.

Dėkojame visiems už .iš
reikštą užuojautą per laik
raštį “Laisvę” ir laiškais. 
Esame dėkingi “Laisvei” už 
talpintus pranešimus laike 
ligos.

Petras Paserskis

Birutė ir Katriutė 
dukrelės 
ir jų šeimos

Lawrence, Mass.
Pirmas parengimas bus 

gegužės 2 d., Maple Parke, 
i Methuen. Tai bus draugiš- 
• kas parengimas su užkan- 
: džiais. Bus rodomi filmai 
iš Lietuvos, rodys Jonas 
Petruškevičius. Pe^as ski
riamas labai svarbiam rei- 

j kalui. Pradžia 2 vai. po
piet. Rengėjai, kviečia law- 
renciškius ir iš apylinkės

Antras parengimas ivyks 
birželio 7 d., pradžia 2 vai. 
popiet, Maple Parke. Tai 
bus banketas paminėjimui 
Manle Parko draugijos 50 

i metų gyvavimo. Visi žino
me, kokia svarbią rolę par
kas suvaidino ir tebevaidi- 

Rentfėiai prašo bilie-na.
tus įsigyti iš anksto.

Trečias narenrimas bus 
Manle Parke, tai Massachu
setts valstijos lietuviu ap
skričių piknikas. Jis ivyks 
birželio 21 d. Prie šio pa
rengimo privalo energingai 
ruoštis visos kuopos ir mo
terų klubai.

Ketvirtas, tai “Laisvės”

Spaudos piknikas, kaip 
kitais metais, taip ir šie
met i wks rudeni, tai spalio 
11 diena. Manle Parke. Tai 
bus vasarinių parengimų 
užbaiga.

S. Penkauskas



Pranas Stiklius

1905 METŲ REVOLIUCIJOS 
IŠVAKARĖSE

Iš spaudos draudimo 
laikotarpio

Baigiant išmirti senajai 
kartai, vis mažiau ir ma
žiau lieka žmonių, atsime
nančių lietuviškos spaudos, 
draudimo metus, o taip pat 
ir Lietuvos liaudies kovą už 
spaudos atgavimą.

Čia “Laisvės” skaityto
jams noriu patiekti kai ku
riuos, momentus iš mūsų 
liaudies atbudimo istorijos 
Suvalkijoje XX-ojo amžiaus 
slenkstyje. Gavau progos 
savo rašinyje panaudoti ke
letą ištraukų iš A. Baltru
šaičio atsiminimų, dar nie
kur iki šiol nespausdintų.

Mūsų krašte tuomet mo
kyklų buvo nedaug, bet ir 
tos pačios lietuviams buvo 
sunkiai prieinamos, nes 
mokslas tenai ėjo svetima, 
nesuprantama kalba ir jas 
galėjo lankyti tik turtingų 

. tėvų vaikai.
Mokslą išėję lietuviai sa

vo krašte valdiškų tarnybų 
negaudavo, o turėdavo išsi
kelti kur nors į Rusijos im
perijos gilumą, o pas mus 
būdavo atkeliami valdinin
kai bei tarnautojai iš toli
mesnių sričių, nemokantieji 
lietuviškai. Caro valdžia 
stengėsi lietuvius surusinti, 
o lenkų ponai ir kunigai — 
sulenkinti. Vieni ir kiti 
lenktyniavo, kuri pusė dau
giau ir greičiau laimės.

Lietuviai, kaip tauta, bu
vo pasmerkti išnykimui. 
Kadą Lietuvoje turėjo nu
tilti/ paskutinis lietuviškas 
žodis, buvo jau netolimos 
ateities klausimas. Daugu
ma lietuvių net nežinojo ko
kios tautybės. Kad esą 
krikščionys, kad Romos ka-' 
talikai, tai žinojo iš kunigų 
pamokslų, bet kad jie lietu
viai, to jiems nebuvo kas 
pasako, ir iš viso toks klau
simas niekam nė į galvą ne
ateidavo.

Tuo tarpu pradėjo reikš
tis tokie dalykai, kurių nei 
viena, nei kita pusė nenu
matė, būtent, Lietuvoje ėmė 
plisti lietuviškos knygos ir 
laikraščiai, išleidžiami už
sienyje. Mūsų kaimuose bei 
sodybose pasigirdo naujos ! p anau do da v o patiems 
jaunimo dainojamosdainos:

Drąsiai, aukštai pakils balsai, 
Išauš nauja gadynė!

ir suskambėjo nauji Varpo 
garsai: '

Kelkite, kelkite, keikite, kelkite!

Mano gimtasis Zanavykų 
kraštas, prie Šešupės ir No-1 
vos krantų, pradėjo atbusti 
naujam gyvenimui. Lietu
viai ėmė pažinti patys save 
ir po truputį (suprasti kas , 
esą. , u

Knygų įsigijimo ir 
skaitymo kuopeles

Pačios pirmosios Suvalki
joje jaunimo kuopelės or
ganizavosi tikslu įsigyti lie
tuvių kalba literatūros. 
Kuopelės buvo slaptos, taip 
pat kaip ir literatūra, slap
tai pargabenama iš Prūsų.

i suorganizavo tokią kuopelę. 
■Joje buvo penki nariai: 
pats Andrius, Kraujučių 
kaimo Brazauskas, Nau
džius, Zubrickas ir Barz
dų kąirpo Simokaitis. Pri
sidėjau ir aš, o taip pat 
Buktiškių kaimo Pranas 

, Jančaitis. Tuo būdu kuo
pelėje atsirado, septyni na
riai. Kiekivenas dėjome po 
15 kapeikų kas mėnesį. Ga
lėjome skaityti “Ūkininką,” 
“Naujienas” ir “Varpą.”

Slaptąją literatūrą gau- 
davom Pilviškiuose pas Ka
ce rgių. Ją paimdavo And
rius ir, abudu perskaitę, 
duodavom skaityti kitiems 
kuopelės nariams. Jie visi 
gyveno netoli nuo mūsų, tai 
dažnai susieidavom ir, ką 
perskaitę, aptardavom. 
Mums atsirado 
kalai ir bendri i

Atsišaukimų
Gaunantieji slaptąją spau

dą nesitenkino vien tuo, kad 
ją skaitė, bet rūpinosi, kad 
ir kiti paskaitytų. Tik kaip 
tai padaryti? Atvirai bet 
kam siūlyti—neatsargu, už 
tai galima atsidurti Sibire. 
Geriausias būdas, tai nie
kam nematant prilipinti po
pieriaus lapą prie * stulpo, 
tvoros ar medžio liemens ir 
tegul jį skaito kas tik nori!

Kaime išlipintos “popie- 
ros” žmonėms darydavo di
delio įspūdžio. Drąsesnieji 
priėję skaitydavo ir kitiems

bendri rei- 
norai.
lipinamas

pasakydavo, kas ten para- Barzdų - Griškabūdžio vieš- 
šyta, o būdavo ir tokių, ku
rie bijodavo prie jų net 
prisiartinti.

Atsirasdavo skundikų, kib 
rie. tuojau pranešdavo žan
darams ar valsčiaus polici
jai, kuriuos • žmonės vadin
davo “zemskiais.” Tie grei-

■ tai' atsiskubindavo į nuro
dytą vietą ir, patys būdami 
mažai raštingi, šaukdavo į 
pagalbą kaimo seniūną ar
ba ką nors iš gyventojų. 
Prilipintą lapą nuimdavo 
ir, kaip nusikaltimo įrody
mą, nunešdavo savo virši
ninkams parodyti.

Kaime atsirasdavo ir iš- 
' daigininkų, kurie šį būdą

T i | • i 
“zemskiams” išjuokti ir pa
erzinti. Pavyzdžiui, kartą 
buvo taip:

Mūsų kaimo viduryje prie 
kryžkelio,-stovėjo toks vai-kryžkelio, stove j 
diškas stulpas, kurį yisi kaž 
kodėl vadino “dyba.” Jis 
buvo nulygintas, baltais da- 

Į žais nudažytas ir nuo vir- 
1 šaus iki apačios juodu dry- 
j žiu apvingiuotas, o viršuje 
1 prityirtinta lenta su juodu 
dvigalviu ereliu ir kaimo, 

j valsčiaus bei apskrities pa- 
i vadinimu vien tik rusų kal
ba.

Galulaukyje ganydamas 
aš pamačiau, kad prie “dy
bos” sustojo vežimas su 
“zemskiais.” Ką jie ten iš
lipę iš i vežimo darė, aš iš 
tolo negalėjau įžiūrėti, bet 
paskui pamačiau, kaip vie- 

4 _________  ___ .c. nas nuėjo atsivesti mano
Kuopelių nariai mokėdavo; tėvelį, o kitas — seniūną, 
nedidelį nario mokestį ir už 
tai gaudavo skaityti knygų, 
ir laikraščių.

Apie tokių kuopelių atsi
radimą A. B-tis savo atsi
minimuose taip pasakoja: 

—Brolis Andrius labai 
mėgo skaityti slaptus laik
raščius, bet motina jam 
duodavo labai mažai pinigų 
“ant šėringės,” t. y. asme
ninėms išlaidoms. Jų neuž
tekdavo laikraščiams pirk
ti. Atsimindamas Juozas 
anksčiau suorganizuotą 
kuopelę slaptiems laikraš
čiams skaityti, jis taip pat

Priešrevoliuciniai Įvykiai
Kuopelių veikla, apsiribo

janti tik atsišaukimų lipini- 
mu ir laikraščių bei knygų 
skaitymu, negalėjo pilnai 
patenkinti jaunimą. Vaiki
nams reikėjo kur nors sa
vo jaunatvišką energiją ir 
drąsumą išlieti, didelius

laikraščiams skaityti ir pla
tinti. Prie partijos prisidė
jus nors ir atsirado plates-; 
nių Tikslų, bet, dar vis senu i 
papratimu ryšys tarp visų ■ 
buvo slaptieji laikraščiai.

Dabar spauda jau buvo 
leista. Mūsų slaptieji laik- 

_ . ' raščiai vienas po kito nu-
i darbus nuveikti, tik niekas I stojo ėję. Kai kam, ypač 
nežinojo, ką ir kaip pradėti.! naujai į kuopas pritrauk- 
Rašė į “Ūkininką,” klausė 1 tiems nariams, kilo klausi- 
patarimų, davė savo pasiū- mas — kam reikalingos šios 
lymą, bet iš tenai jokių nu-t kuopos, jeigu spauda leis- 
rodymų nesulaukė. i ta? Kas nori, gali ją skai-

Tik štai, visai netikėtai,. kuopos.
1902 m. liepos 17 dieną1 
abudu broliai Baltrušaičiai

Mano tėvelis, kai buvo 
jaunesnis, irgi tokiu lipini- 
mu užsiimdavo . Tai jis da
rydavo naktimis prieš me
tines šventes arba muges, 
kai visais keliais daug žmo
nių eidavo ir važiuodavo. 
Bet apie tai žinojo tik vy
resnysis brolis, o mažie
siems nebuvo sakoma.

Kartą aš pamačiau tėvelį, 
verdantį skardinėje kisielių 
iš ruginių miltų, ir paklau-1 pakviečiami į pasitarimą... 
siau, ar tai bus vakarienė. 
Tėvelis nusišypsojęs pasa
kė, kad tai “liekarsta” ver
šiukui, kurį reikės rytoj iš
vežti į mugę. Kai rytojaus 
rytą veršiuką dėjo į vežimą, 
o skardinėlė buvo tuščia, tė
velis man pasakė, kad “lie-' 
karstą” naktį išlaižęs kati
nas. Aš buvau dar mažas 
žinoti, kad tai buvo klijai, 
kuriuos panaudojo nakti
niam atsišaukimų lipinimui.

O čia vėl seks ištrauka 
iš A. B. atsiminimų:

—Vieną sekmadienį And
rius, kartu su naujais laik
raščiais, parnešė pluoštą at
sišaukimų. Atsišaukimai! 
O čia kaip tik netoli šven
tos Onos atlaidai Griškabū
dyje, į kuriuos suvažiuoja 
labai daug žmonių. Reikia 
juos išlipinti!

Sušaukėm savo kuopos 
narius ir aptarėm, kaip ir 
kur kiekvienas turės lipin
ti. Pasiskirstėm taip: aš su 
broliu Andriu,m lipinsim

l Pribrendo reikalas per
žiūrėti visą kuopų veiklą ir 
nustatyti naujus veikimo ir 
organizacijos kelius.

1904 metų gruodžio pabai
goje pas Baltrušaitį. Buk 
tiškiuose buvo sukviesti vi-

metalo apdirbimo įmonių pra- 
Kauno, Jona-

Daugelis Kauno miesto 
dėjo vykdyti didžiosios chemijos užsakymus, 
vos ir Kėdainių chemikams “Atramos” gamyklos kolektyvas 
tiekia filtrus, hidrodozatorius, elektrinius šildytuvus, džio
vinimo kameras ir kitus įrengimus.. Neseniai gamykloje 
prasidėjo 50 kubinių metrų talpos bakų amoniako vandeniui 
laikyti gamyba.. 200 tokių bakų bus pastatyta respublikom 
geležinkelio stoyse.

Nuotraukoje: suvirintojų brigados-nariai gamina bakus.

Bet apie tai geriau leiski
me pasakyti pačiam atsimi
nimų autoriui:

—Vieną sekmadienį Pil
viškiuose aš iš papratimo sų kuopų Zanavykuose at
ūžėjau į Kačergiaus krau
tuvę. Kačergius man pa
šnibždėjo, kad namo nesi
skubinčiau, nes būsiąs svar
bus pasitarimas. Išėjęs iš 
krautuvės, susiradau brolį 
Andrių ir po kiek laiko mu
du vėl nuėjom pas Kačer- 
gių. Netrukus atėjo Juozas 
Rimša ir nuvedė mudu pas 
daktarą Stasį Matulaitį. At
ėjo ir daugiau žmonių. Kai 
visi susirinko, suskaičiau 
devynis žmones: St. Matu
laitis, Kačergius, J. Rimša, 
M. Markevičius iš žiūrių- 
Gudelių kaimo, Bielskis ir 
Dženkaitis nuo Vilkaviškio, 
Bartuška nuo Šunskų ir aš 
su broliu Andrium. Dakta
ras Matulaitis atsivedė at
vykusį iš centro partijos 
atstovą, kuris mums pasa
kė labai jausmingą ir karš
tą kalbą. Po jo kalbos, vi
siems dalyvaujantiems pri
tariant, buvo įsteigta LSDP

į Suvalkų organizacija.
1903 metų vasarą įvyko

keliu iki Merbūdžio kaimo, 
paskui takais iki Griškabū
džio ir pačiame Griškabū
dyje, Brazauskas su Simo- į

antras LSDP Suvalkų or
ganizacijos susirinkimas 
Žiūrių-Gudėlių kaime. Su
sirinko daugiau kaip dvide
šimt žmonių, beveik iš visų 
Suvalkijos lietuvių apgy
ventų vietų. Beveik visi 
nauji, man nepažįstami 
žmonės. Pirmininkavo St. 
Matulaitis. Visi kalbėjo la
bai mažai, tik pora delega
tų papasakojo apie darbą 
jų apylinkėje. Paaiškėjo, 
kad organizacijos veikla 
prasiplėtė, susiorgani z a v o 
kelios naujos kuopos ir ki
tose Suvalkijos vietose.

1904 metų pradžioje pra
sidėjo rusų-japonų karas. 
Ėjo gandai, kad rusams ka
riauti nesiseka. Vasarai ar
tėjant, jaunimas, kuriam 
tais metais reikėjo eiti į ka
riuomenę, pradėjo vienas 
kitą raginti neiti į kariuo
menę. Nemažai buvo tokių 
naujokų, kurie ilgai nelau
kę išvyko į Ameriką.

Draugų išvažiavimas kuo
pų darbo nė kiek nesumen-. 
kino. Brolis Andrius ėmėsi 
darbo dar su didesne ener
gija, o ir kiti kuopų nariai 
nesnaudė. Kūrėsi naujos 
kuopos, o visos seniau įsi
kūrusios jau priklausė 
LSDP Suvalkų organizaci
jai.

Iki šiol visos kuopos bu
vo susikūrusios slaptiems

kaičių — nuo Pusiauskilių 
iki Bliuviškių, Naudžius su 
Zubricku — pakelėse nuo 
Barzdų link Naumiesčio, 
kiek suspės prilipinti. Mes 
norėjom iš karto kuo pla
čiausiai išlipinti, kad nie
kas negalėtų įspėti, kas to
kie taip padarė.

Atėjo šventos Onos atlai
dų išvakarės. Kai mudu su 
Andrium išėjom iš namų, 
buvo jau sutemę. Ežiomis , 
nuėjom iki vieškelio. Pa- 
vieškelyje radom lygią tvo
rą, tinkamą atsišaukimų 
lipinimui, bet apžiūrėjom, 
kad neturim kuo tepti kli
jus. Pirštais tepant blogai 
išeina. Išplėšėm savo tri
nyčių pamušalą. Su pamu
šalo gabalu tepti buvo ge
riau. Lipinom prie tvorų, 
prie medžių ir trobų sienų. 
Geriausiai prilipdavo prie 
kaimo iškabų.
. Taip bedirbdami nuėjom 
į Griškabūdį. Pirmiausiai 
pro tvorą įlindom į kapines. 
Ten eidami didžiuoju taku, 
prie medžių prilipmom ke
lis atsišaukimus. Kapinės 
p r i e i n a prie pat švento
riaus, tai mudviem buvo 
kaip tik paranku, nes prie 
mūro tvoros gerai limpa. 
Vienur kitur prilipinę, nu
ėjom iki teismo ir dar pri- 
lipinom ant teismo iška
bos ...

stovai. Susirinko apie 20 
žmonių, kurie atstovavo 110 
narių (tame skaičiuje 10lieti LU. \ LcUllc bixctlClLlje Iv l ................................ ........................

merginų), susibūrusių į 10 įr kasmet vis labiau. Gali 
kuopų. Jos buvo suorgani-1 greitai ateiti diena, kai vi-i 
zuotos plote nuo Pilviškių 
iki Griškabūdžio ir nuo Vi
šakio Rūdos iki žvirgždai
čių. \

Iki šiol tokių didelių su
sirinkimų kuopos nedary
davo. Susieidavo kokie ke
turi ar penki nariai, nu
tardavo ką nors, o paskui 
kitiems pranešdavo ir vyk
dydavo. Ir dabar, kai tiek 
daug susirinko, kalbėjosi 
neišrinkę nei pirmininko, 
nei sekretoriaus. Kalbėjo 
apie viską, kas kam rūpėjo: 
apie laikraščių skaitymą, 
apie šmeižtus, apkalbas bei 
skundus ' ir apie tai, kad 
kuopų nereikia, o kiekvie
nas, kas nori, gali paskirai 
į partiją įsirašyti. Ir dar 
daug kalbėjo apie kitokius ______ ______ ____ _ _ x
reikalus, kiekvenu klausi- Į partijos, bet nieko nedarom mitetui. 
mu pasiginčydami, o nė ' jai paremti. Jeigu partija 
prie vieno rimtai nesusto-, bus stipri, jei ji bus remia- 
dami.

Andrius Baltrušaitis ku- ji ir mums galės daug pa- 
rį laiką prie tų ginčų nepri
sidėjo. Jis, kaip visų pripa- kovosime. Reikia mums su- 

. žintas vyriausias organiza-1 prasti ir apsidėti mokesčiu 
I . • • . *1 j • . • •

Brockton, Mass.
soje šalyje žmonės sukils,' Kovo 22 dieną LLD 6 kp.< 
tuomet ir mes su savo kuo- puvo surengusi parodymą 
pomis būsim reikalingi. Rei-, filmų Lietuvos. Paren- 
kia daugiau narių ir dau- - gjmas jVyko Lietuviu Tau- 
giau laisvės! 1

—Kad ir daug turėsim 
narių, bus mažai iš jų nau
dos, jeigu nežinosime, ką ir 
kaip veikti. Sužinoti mes 
galim, iš partijos leidžiamų 
laikraščių ir knygelių. Skai
tykime tą literatūrą ir pa
sistenkim tiksliai suprasti 
viską, kas ten rašoma. 
Jeigu kam bus nesupranta
ma, klauskite susirinkime. 
Jeigu atsiras klausimai, ku
rių patys negalėsim isiaiš- 
kinti, kviesime instruktorių 
kad mums išaiškintu.

į tiško Namo patalpoje. Fil
mus rodė J. Petruškevičius, 
iš Bostono. Filmų rodymas 
jam vyko labai gerai. Pa
rodė gražių vaizdų. Publi
ka buvo pasitenkinusi. Nuo 
parengimo liks biskis pel
no. Dėkui Petruškevičiui.

Buvo atsikreipta į publi
ką aukų kovai prieš pas/į 
mojimą A. Bimbą nupili^ 
tinti. Aukų reikalu pareiš
kimą padarė Geo. Shimai
tis. Surinkta $35 su cen- 

’ j tais Su pirmiau gautomis 
aukomis viso pasidarė $154. 

—Mes daug ko tikimės iš Pinigai pasiųsti gynimo ko-

ma pinigais ir darbais, tai

dėti ir laisvę greičiau iš-

torius ir vadovas, vartė ir 
tikrino savo apyskaitas, bet 
atidūsiai klausėsi, ką kiti 
kalbėjo. Paskui jis pra
šneko :

r—Mes dabar slaptai susi
renkam, nes mums nevalia 
atvirai rinktis. Mums ne
valia kalbėti, ką norime, ne
galime skaityti, kas patin
ka. O mums kaip tik dau
giausia reikia apie viską at
virai pasikalbėti, reikia, centro. __ _
kad galėtume laisvai skai- mažino nuo 15 kapeikų iki

partijos naudai!
Po Andriaus kalbos gin

čai baigėsi ir buvo nutarta 
kuopas palikti ir, kiek gali
ma, į jas daugiau pritrauk
ti narių. Andriaus pasiūly
mu buvo nutarta visų parti
jos literatūra skaityti ir ne
suprantamas vietas vieni 
kitiems aiškinti, o jei dar 
liks kas nesuprantama, pa
sikviesti inst r u k t o r i ų iš 

Nario mokestį su-

Susirinkimai
LDS 67 kuopos susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 2 d., 7 vai. vaka
re. LLD 6 kuopos susi
rinkimas atsibus pirmadie
nį, balandžio 6 .d, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti.

George Shimaitis

Pasirodė, kad prie “dybos” 
buvo prilipintas raudono 
popieriaus lapas, p kas ja-1 
me atspausdinta, niekas ne
galėjo nei perskaityti, nei 
suprasti. 'Po ilgų pastan
gų pavyko popieriaus lapą 
nulupti nesuplėšytą ir 
“zemskiai” jį, drauge su 
liudininkų parodymais, iš
sivežė. Vėliau mano tėvelis 
pro juokus pasakojo, kad 
tai buvęs angliškai parašy
tas reklaminis lapas, kurį 
kaimo vyrai radę pridėtą 
prie naujai nupirkto skus
tuvo.

L**1

E1 ektrėnų • miesto gatvėj e.

tyti, ką norime, o to mums 
neleidžia. Laisvės, daugiau 
mums reikia! Kol nebūsim 
laisvi, nieko gero gyvenime 
nepasieksime. Laisvės mums 
reikia! Paskirai mes nė 
vienas tokios laisvės negau
sime.' Tiktai susiorganiza
vę mes pajėgsime ką nors 
gauti. Juo geriau būsime 
susiorganizavę, juo daugiau 
narių turėsime, tuo stipres
ni būsime. Jeigu ir kiti mū
sų pavyzdžiu paseks, su
silauksime ir laisvės. Kuo
pas ne paleisti reikia, o su
organizuoti jų dar daugiau. 
Dabar turime šimtą dešimt 
narių. Suorganizuokime du 
šimtus, tris šimtus, tada jau 
bus šiokia tokia jėga. Jau 
ir dabar daug kas pradėjo 
mums kenkti, o įspėjus juos 
—liovėsi. O jei pavienis bū
da m a s bandytum padau
žoms ką pasakyti, patys 
žinote, kas atsitiktų.

—Mes esame kaimo jau
nimas, mes daug ko neži
nom ir nesuprantam. Kas 
mus pamokys ir išaiškins 
mums, ko nesuprantam, jei 
paskiri būsim? O kai orga
nizuoti, mes galim pareika
lauti iš centro, kad atsiųs
tų mums instruktorių.

—Ne tik pas mus žmonės 
bruzda. Miestuose darbi
ninkai dar labiau nerimsta

10 kapeikų ir nutarė visus 
tuos pinigus siųsti į centrą. 
Savo vietos reikalavimams, 
jei reikės, apsidėti vienkar
tiniu mokesčiu.

Pagal apyskaitą buvo 110 
narių, susiorganizzavusių į 
10 kuopų. Pasivadino “Za
navykų Rajonas” ir išrinko 
komitetą iš penkių narių: 
pirmininkas — Juozas Bra
zauskas, sekretorius ir ka
sininkas — Andrius Balt
rušaitis, nariai — Pranas 
Štrimas, Povilas Zubrickas 
ir Juozas Šipaila.

Apie tokį persiorganiza
vimą pranešė centrui. Cent
ras tai patvirtino ir atsiun
tė Andriui Baltrušaičiui 
antspaudą: “LSDP Suvalkų 
Organizacijos Zanavykų 
Rajonas.”

Taip pertvarkęs savo ko
vines organižacijas, Zana
vykų jaunimas, ryžtingas ir 
gerai pasiruošęs, sutiko 
naujuosius 1905 metus, ku
rie jau iš pat pradžių pra
sidėjo labai svarbiais ir 
jaudinančiais politiniais 
įvykiais ir toliau tie įvykiai 
vis augo ir didėjo. Bet apič 
tai jau reiktų rašyti atski
rai.
Kaunas, 1964. I. 12

Bm’rhamton. N. Y.
k

Mūsų ligoniai
K. Staniulis turėjo vidu

rių operaciją. Dabar jau 
yra namie, bet po gydytojoj 
priežiūra. Sveikas būdamas 
daug dirbdavo LDS paren
gimuose.

Buvę ligoninėse, bet da
bar jau yra namie, sveiks- 
P. Vaičiulienė, Aleliūnienė, 
Austakimienė, E. Tinkūnie- 
nė, K. Martinienė ir Step. 
Evans — Vėžių dukra.

Jau virš po metus ser
ga šie draugai ir draugės:

i A. Navalinskas, A. Jakše- 
vičius, Ereckienė, A. Blizni- 
kienė ir N. Slaveckienė.

Viktorija Miller nesveik 
kuoja. Susirgo A. Bekery-V 
tė-Bonarth, tapo išvežta į ’ 
Wilsono ligoninę, Johnson

Linkiu visoms ir visiems 
greitai pasveikti.

Josephine Nelesh
—7---------------

New Britain, Conn.
Mirė Stasys Valauskas 

kovo 5 d., o buvo palaidotas 
kovo 7 d.' Gyveno laisvai, 
tai ir palaidotas laisvai 
laisvose kapinėse.

Paliko liūdesyje šeimą— 
žmoną, dukrą, žentą ir du 
anūkus. Velionis buvospaų-fr 
dos mylėtojas, skaitė “Lais^ 
vę” per ilgus metus.

Ilsėkis, mielas drauge! Šei
mai, varde LDS 108 kp., 
reiškiu užuojautą. F. R. 

s

4 puąl. Laisvė (Liberty) Penkt, baland. (April) 3, 1964
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Suradom kaimyną Meksikoj
Mums beviešint Matamo

ros mieste, bevaikštinėjant 
trinkoje, čia daug kartų už

kalbina vaikai - paaugliai, 
kurie siūlosi nuvalyti ame
rikonui batelius bei nuvesti 
į vietą, kur amerikonas no
ri nueiti, bet nežino, kur ta 
vieta randasi. Mums taip 
bevaikštinėjant, vienas ki
tas vaikinukas mus užkalbi
no ir siūlėsi patarnauti — 
nuvesti į miesto centro aikš-

Vienas berniukas atrodė 
kiek apsipažinęs su angliš
ka kalba, norėjo mums par
duoti ir meksikonišką mo
netą. Mat, jau jis yra biz
nierius — ne tik batelius 
valo, bet verčiasi pinigų 
kerimu; sako: “Ei, ameri- 
kan, juk tau reiks suveny
rų...” Siūlo sidabrinį, po
pierini pesą, kokį tik nori. 
Rodosi, jau būta ne visiškai 
biedno vaikinuko. Na, ir 
greitai mes su juo išsikal- 
bėaom. Pasisakė, kad jis 
vasarą važiuoja su savo tė
veliu ir visa šeima rinkti 
agurkų į Michigano valsti
ją. Iš karto pamanėm, kad 
jis jau tikrai didelis sukčius 
ir melagis. Nejaugi jis ga
lėjo būti arti mūsų ir rink
ti agurkus? Bet kada už- 
davėm keletą klausimų, pa- 

kokius farmerius 
kokie miestai 

ir kokioje upėje 
viskas atitinka 
Būta mūsų kai

myno. O, kokia maloni pa
žintis. Pasikalbėjom, už- 
kvietėm, jei atvažiuos ir se-

sakė, pas 
darbavosi, 
ten artimi 
maudėsi,

karną vasarą rinkti agurkų ^uo. re^a^» Ps
į Michiganą, būtinai apsi- turi užtarti,^ ar gal ką pa-

Dėl geresnės ir dangaus karalystę..
atminties Ps nematytų nuotrau- 

meriko-1 ^os’ tai dar, ko gero, ir 
liepėm klaidą galėtų padaryti: 

užsifundyti” gerus pietus, i keisti į clangų visai ne tą - - - - - — /“11 t za I za t i r-f Iri! T'* t fA -» i t Ua i i v ▼ za

lankyti pas mus su visa sa
vo šeima. * 
“nemirštamos” 
mes jam įteikėmĮ^a 
nišką pusdolerį ir

t

I

I

“aiskrymo” ir tt. Vaikinu
kas apsisuko ant vienos ko
jos ir pasakęs “Adios, se
nior, good-by, I will tell my 
father..” Jis ir mes buvom 
nepaprastai patenkinti mū
sų pažintimi.
^Tau ir pietų laikas. Ma

tom gražų namą arti aikš
tės su užrašu — ameriko
niškas ir mek s i k o n iš k a s 
maistas. Tai ko daugiau ir 
reikia... Įėjom į vidų. 
Ši^esos silpnos, langai pu
siau uždangomis užleisti. 
Patarnautojas' pasitiko prie 

. durų ir liepė jį sekti. Tru
putį toliau nurodė, kur 
sėstis. Jau mūsų akys pri
prato prie vidujinės švie
sos; matom, stalai apsėsti, 
tik retai kur vienas kitas 
tuščias. Vis atrodo, kad bū
tu amerikonai. Na, ir kas 
gi, juk Matamoros miestas 
randasi tik skersai Rio 
Grande upės nuo Bronws- 
ville, Texas.

Padavė meniu, kuriame 
viekas pažymėta dviemis 
kalbomis — angliškai ir 
rfieksikoniškai; gi kaina — 
tik angliškai, lyg jie būtų 
ne Meksikoje, o JAV-ose. 
Bet mes jau žinome dole
rio vertę meksikoniškais, 
tai bėdos mums nėra. Me
niu lentelė perpildyta rink
tiniais vardais, ispaniškais 
ir net prancūziškais. Pav., 
mažas steikas $1.20, didelis 
—$2.00. Su dideliu steiku 
gausi dar didelį (su kaupu) 
bliūdą daržovių, žalėsių, o 
su mažu—tik paprastą por
ciją, bet gana didelę vie
nam žmogui pavalgyti. Sa
kysiu, didelis steikas gali 
dfr. valgytojus patenkinti, 
nets tiek daug žalėsių atne
ša,' pirm visko.

Gėrėm ir meksikoniško 
alaus, rodosi, yra daug 
skanesnis už amerikonišką, 
kaina 16c amerikoniškais, 2

pesai meksikoniškais. Čia 
tik amerikonui ir gyventi...

Puošnioje aikštės pusėje 
randasi didelė katedra. Jos 
bokštai jau apčiv.pėję ir 
durys jau tikros spalvos ne
nusako. Matoma, ji atspin
di senovę, keletą gentkar- 
čių, kurias ji jau pergyve
no. J

Įėjom į vidų. Matosi ne 
visai senoviška: suolai mal
dininkams, užpakalinis ba-i 
ras prilaikyti pečius, kad 
nepavargtum sėd ėdamas 
tiesiai, taipgi žemai baras 
priklaupti. Taip nebuvo 
pas mus Lietuvoje. Sim
no bažnyčios, kaip prisime
nu (visi sakydavo, kad bu
vo 400 metų senume) mū
rinės sienos ir pilioriai 8 
pėdų storio, langai dideli, 
bet maldininkams prisiei
davo s t o v ė t i statiems, o 
klaupti tekdavo ant purvi
nos medinės aslos. Gi čia, 
Meksikoje, jau patogiau ir, 
kaip matosi, su didesniais 
ištekliais. - -

Radom ir keletą^ moterė
lių maldininkių. Tėmijom. prausti, ir 
Jos mažai kreipė dėmesio į 
mus. Žiūrėk, senutė atsi- ___
klaupusi meldžiasi, įmeta

— . į .k^k?vd?1; i5" Klaidos < sėmusi nuotrauką ,is klum-1 
sėlio ją padeda prie kojų 
šventajam. Tai pirmu, kar- kovo 24 d., tilpo J. Bimbos 
tu matau, kad maldininkas ' straipsnis Venezuelos pre-

1 1 _ 1 — 1 1,* . - — —. —1 yi —   _ _ .1- „ ' • T, . .M. a /Zl « • •ne tik kalba maldas arba 
poterėli sumeta, bet čia dar 
jis padeda nuotrauką^ prie 
šventojo kojų, kad jis pa
žvelgtų ir tikrai matytų, su 

sitikti prie durų ir įleisti i 
.. Mat, 

dūšelę, už kurią jau buvo 
užmokėta iš anksto...

Ak, tai pagalvokim, kiek 
čia atsilikimo, kiek čia ne
kultūringumo, kad net ir 
šventiesiems nešama pa
rodyti savo mylimųjų nuo
traukas. Gal taip ir yra 
teisinga? Juk iš nuotrau
kos galima atpažinti. Dva
siškiai džiaugiasi tokius 
avinus ganydami.

Girdėjau vieną istoriją 
savo gyvenime, kuri čia

WATERBURY, CONN.

Mirus

M. MYKOLUI GRYNU!
Mūsų nuoširdi užuojauta jo žmonai U. Grynie- 

nei ir dukterei N. E. Raczynski, seserei ir'broliam 
Lietuvoje. Taipgi giminėms ir draugams.

V. Ąleknevičius
B. Marcinonis
V. Jokubonis
J. M. Svinkūnai
Klem Yenkeliuna
V. B. Satulai
C. Lušas

BALTIMORE, MD.

Mirus

Onai F* Paserskienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Petrui, 

dukterims Birutei ir Katriutei, ir jų šeimoms. 
Taipgi kitiems giminėms ir artimiesiems. Ilsėkis- 
ramiai, mūsų geroji drauge.

Mary McDonald ir
* Stanley Raymond

tiktų iškelti ir su jumis ap- 
| tarti. Vienas geras krik- 
čionis norėjo vienturtę duk
terį išleisti už tūlo vyruko, 
kuris jam retkarčiais nu
pirkdavo gerti, bet jo duk
tė vis priešinosi, nes ji tu
rėjo pasirinkusi kitą jauną 
vaikiną. Tėvas, matydamas, 
kad jam nevyksta, nuėjo 
pas prabaštėlį klausti rodos, 
ir gavo patarimą, kad at-! 
neštų keptą aviną ant šv. 
A n t a n o altoriaus ir dar 
kad užpirktų šv. mišias. Tą 
ir padarė... Laukė, kada 
šv. Antanas pradės veikti...

Na, gal ir veikė, jo duktė 
ištekėjo už to vyruko, kurį 
ji buvo įsimylėjusi, o ne už 
to, kurį jai tėvas skyrė. 
Bet tėvas, būdamas geras 
krikščionis, buvo nepaten
kintas tokiu šv. Antano pa
tarnavimu. Nuėjęs pas pra
baštėlį pareikalavo šv. An- Učtupas. 
taną nubausti; siūlė, kad 
būtų išmestas iš šventųjų 
sąrašo, nes jis neteisingas. 
Prabaštėlis sutiko, kad vie
nai dienai šv. Antanas bū
tų išmestas iš bažnyčios ir 
pastatytas ant lietaus. Taip 
ir padarė. Antanas gavo iš- 

vėl viskas gerai.
Dzūkelis

“Laisves” numeryje 24, iš 

zidento vagystės ir “kalėji
mas.” Antroje skiltyje ko
rektūrą taisant pasiliko ne
reikalingas trečias para
grafas iš apačios. Atsipra
šome J. Bimbą.

Redakcija

4

Parengimo datos 
pakeitimas

Buvo skelbta, kad žuvie- 
nos vakarienę įvyks balan
džio 11 dieną. Bet dėl tam 
tikrų techniškų aplinkybių
reikėjo ją nukelti į šešta- Tunkhannock farmerys ir 
dieni, balandžio 25 dieną. !

Tikietai, kuriuos įsigijote 
balandžio 11 dienai, bus ge
ri ir 25 d. Prašome visus 
ir visas atsilankyti. Daly
vaudami jūs p are m si te 
“Liaudies Balsą

B. Černiauskas

n

J. Rušinskas
J. Zorskis
K. Krasnickas
C. Danisevičius
J. Zeleniakas
J. Vaitonis

H

A. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

Brockton, Mass.
Kastancija Kalvelienė — 

$25.00
Geo. Shimaitis—$25.00
A. J. Skirmantai—$21.
Po $10: LLD 6 kuopa, 

i Moterų apšvietos klubas, 
| W J. ir Marijona Gutau.s- 
kienė.

Walter Yurkevich — $6.
Po $5: F. K. Čereškai, A. 

Kukaitienė, Elsie Zalesky, 
T. B. M.

Nuo filmų parengimo $3.
Po $2 ir O. Chestnut ir 

F. Markevich.
Po $1: P. Kamaras, H;. Ta

mas, S. Einikis, P. Sinke
vičienė, V. Venzulis, K. Ur
bonas, A. Rupeika, K. Si- 
reikienė, T. Vasaris ir K.

Rockford, III.
LLD 29 kp.......... $10.00
V. Putrokas ......... 3.00
F. Petronis ........... 2.00

Hartford, Conn.
Moterų klubas ... $41.06 
L. Butkevičienė 20.00 
A. Visockienė....... 20.00
J. ir L. Žemaičiai 20.00 
Po $10: Ona Krasnickie- 

nė, J. Barnett ir Anna La- 
• pata.

Po $5: V. Kazla^, O. Gi- 
raitienė, M. Nikzentaitiene, 
Joe Gedeminas, V. Staugai
tis, J. G a i 1 i ū n a s, Senas 
farmerys, Senas hartfordie- 
tis, J. Jasas, A. Klimas ir 
M. Naktiniai. ;

Po $3 —R. Kanapė ir R.

j Po $2: O. Lątvėnienė, V. 
Vasiliauskienė, Ch. August, 
J. Krauzaitis, J. Beržinis, 
J. Kazlauskas ir M. Kiškiū- 
nas.

Po $1: J. ir M. Margai- 
u. Gaisler, M. Kaste-čiai, I 

low.

0

Scranton, Pa.
Žilvitis — $10.00. 
$5: L. ir M. Truikiai,

Geras Scrantoųietis.
Po $2: B. Tuškys, J. Lie

pa, Gerieji Draugai ir E. 
Geležauskienė.

Po $1 — Sena Draugė ir 
P. Indrulienė.

Norwood, Mass.
R. Y. Niaurai .. .* $10.00
S. Družas ........... 10.00
M. Uždavinis....... 8.00
L. ir M. Trakimavičiai 5.
A. ir O. Zarubai ... 5.00
B. Sarapienė .......

Toronto, Canada
2.00

K.
Po A.

ir S.

$5: J. Grigaliūnas, 
Maigis, J. Žukauskas.

Po $2 — A. Jocius 
Jakavičienė.

Cleveland, Ohio
Mary Nikas ......... $5.00
Geo'. Žebrys ......... 5.00
A. Čiuberkis, Los Auge

les, Calif., $10.00.
B. ir A. Čiuladai, Law

rence, Mass., $5.00.
Širdingai ačiū už aukas 

ir pasidarbavusiems.
Prašau čekius ar money 

orderius išrašyti B. Keshu- 
lis vardu ir siųsti: Ant. 

. Bimbos pilietybei ginti ko
mitetui, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
11417.

Atitaisau klaidą: Kovo 
27 d. “Laisvėje” buvo pa
skelbta : A. M. Lukaičiai, 
Bayonne, N. J., aukojo $3, 
o turėjo būti $5.00. Atsi
prašau.

Sekr. John Grybas

Washingtonas. — JAV 
neduos daugiau pagalbos 

i Indonezijai.

nuliūdime savo

Gardner, Mass.
Mirė Jurgis Pranskas
Jurgis Pranskas mirė li

goninėj. Po mažos opera
cijos buvo jau pagerėjęs, 
bet ištiko širdies smūgis, 
ir kovo 18 d. mirė Paliko 
dideliame 
žmoną Olgą ir Lietuvoje 
brolį ir seserį.

Šermeninėj velionio kars
tą puošė daug gelių.

Šeštadienį, kovo 21 d., ne
mažai draugų ir giminių 
palydėjo į amžino poilsio 
vietą — Green Bower ka
pines.

Palydovai buvo pakviesti 
į Lietuvių klubą, kur velio
nio žmona visus tinkamai 
pavaišino.

Velionis Jurgis Pranskas 
buvo 70 metų amžiaus. Pa
ėjo nuo Biržų, Vaitkūnų 
kaimo. Gardneryje jis iš
gyveno virš 50 metų. Buvo 
pažangių minčių žmogus, 
veiklus ir geras rėmėjas 
progresyvaus judėjimo. Jis 
buvo narys Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos nuo pat jos įsikūrimo. 
Taipgi daug metų buvo 
“Laisvės” skaitytojas, pri
klausė prie Amerikos Lie
tuvių piliečių klubo ir prie 
Lietuvių vasarvietės bend
rovės. Velionis su savo 
žmonele Olga remdavo pa
žangiečių veikimą ir daly
vavo visuose parengimuose.

Kitų ir savo paties var
du tariu: Mirusiam lai bū
na amžina ramybė, o jo 
žmonai Olgai — giliausia 
užuojauta.

ALDLD kp. sekr.
Alek Glebo

Padėka
Širdingai dėkoju visiems 

draugams, giminėms ir kai
mynams už gausų gražių 
gėlių prisiuntimą mano my
limam vyrui Jurgiui Prans- 
kui ir už palydėjimą į am
žiną poilsio vietą. Ypač 
dėkoju ir draugams iš to- 

■ limų miestų, kurie neužmir
šo manęs mano liūdniausio
je valandoje, ne tik prisiųs- 
dami man užuojautą, bet ir 
iš toli nors gėlėmis aplankė 
mano mylimą vyrą Jurgį, 
atiduodami jam paskutinį 
patarnavimą. Tai buvo Juo
zas ir Kastancija Austin ir 
šeimynėlė iš Torance, Ca
lif., A. Kviedaravičienė iš 
San Diego, Calif., taipgi R. 
Kentras ir šeima iš San 
San Diego, Calif., taipgi R. 
ir šeima ir dr. W. Shields jr 
šeima, abieji iš Detroit, 
Mich., ir tetulė Katrė Žėru
tis iš Rochester, N. Y.

Taipgi dėkoju draugėms 
M. Redeckieųei, O. Naza- 
rienei, A. Bazydlo ir B. 
Bernadišienei ir kitiems, 
kurie prisidėjo prie priren- 
gimo ir patarnavmo prie 
užkandžių pakviestiems pa
lydovams. Ačiū ir drau
gėms, atnešusioms “keikų.”

Dar sykį bendrai visiems 
tariu širdingai ačiū!

Olga Pranskas

De Gaulle reikalauja 
konferencijos

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
rėmė Tarybų Sąjungos pa
siūlymą, kad ji ir Anglija 
šauktų 14-kos valsty b i ų 
konferenciją sutvarkymui 
pietrytų Azijos reikalų, už
tikrinimui tų valstybių sie
nų nepaliečiamybės ir neu
traliteto.

TSRS ir Anglija yra įga
lintos šaukti konferenciją, 
kada yra reikalas, arba to 
reikalauja pietrytų Azijos 
valstybės, bet Anglija išsi
sukinėja nuo šaukimo.

MIAMI, FLA.
Airiai su trukšmu atšven

tė savo švento Patriko die
ną. Mūsų gi Miamio Lietu
vių Socialio Klubo Juozai, 
nariai ir svečiai, kovo 22 d. 
surengė iškilmingą juozapi- 
nį pokylį. Svečių dalyvavo 
virš 200. Šio pakylio rengė
jai Juozapai su savo Joze- 
finomis, kurie jas turi, sė
dėjo 'prie garbės stalo, na ir 
kaip bendravardžiams pri
tinka, visi tauriai, iškilmin
gai vaišinosi. J. Barišaus- 
kas iš Bostono, praeitų me
tų Socialio Klubo atidary
mo bankete prisidėjęs su 
stambia dovana, bet per 
kieno tai klaidą jo vardas 
klubo rėmėjų sąraše nebu
vo paskelbtas, tad šių metų 
Juozų bankete buvo paso
dintas garbingiausioje tarp 
Juozų prie garbės stalo vie
toje. Svečias iš .Clevelan- 
do, Martin Mazen su savo 
žmonelė, pamatęs kaip Juo
zai garbingai prie vaišių 
stalo, sėdi, padvigubino sa
vo įnašą į vaišių fondą ir 
su visais Juozais sykiu ly
giomis linksmai vaišinosi. 
Beja, Martin Kazen yra 
stambokas Socialio Klubo 
šėyininkas. Šalę dviejų virš 
minėtų garbės svečių, se
kanti Juozai atstovavo vi
sus kitus 'Juozus: J. Balčiū
nas, J. Birštonas, J. Degu
tis, J. Kireilis, J. Krupp, J. 
Paukštaitis, J. Rėklaitis, J. 
Rudis, J. Šarkiūnas, J. Šim
kus, J. Svarstis, J. Valis, J. 
Vigan.

Visų svečių vardus, ku
rie dabartiniu laiku pas 
mus svečiuojasi, neįmano
ma suminėti, kadangi jų jau 
labai daug yra privažiavu
sių iš visų, net ir tolimų, 
lietuviškų kolonijų. Jie vi
si šventiškai nusiteikę, link
ini ir pasitenkinę. Visi čia 
randa savo seniai matytų 
draugų ir pažįstamų, otuo- 
mi pat kartu užmezga ir 
naujų pažinčių.

Kaip ir visada prieš pie
tus, Aido choras darniai su
dainavo keletą dainelių. 
Pirm. C. Tomašunas, dary
damas dienos pranešimė
lius, neužmiršta įvelti kokį 
nors humoro pokštą, nu

 

teikdamas svečius draugiš
kumo linkme.

Koch, turėdama urėdą su
tikti ir supažindinti klubie- 
čius ir svečius su naujai 
atvykusiais svečiais ir pri
žiūrėdama, kad visų svečių 
norai būtų patenkinti, visą 

laiką dirba su neišsemiamą 
energija.

Antanas Bimba, kuris 
svečiavosi čia virš trijų sa
vaičių, pakviestas tarti ke
letą žodžių; pranešė, kad 
jis su savo žmonele pralei
do atostogas Floridoje link
smai ir jau priverstas grįžti 
atgal, kad ir į šaltoką, ne
jaukią šiaurę. Palinkėjo 
svečiams geros sveikatos, o 
klubiečiams geriausios sėk
mės klubo veikloje, kad So- 
cialis Klubas bujotų ir aug
tų.

Marie

Arėjas

Worcester, Mąss

MARGUČIU PARE-PIETDS

Sekmadienį. Balandžio 5
29 ENDICOTT ST., 1 VAL. DIENĄ

Visus kviečiame dalyvauti.
— LLD 11 Kp.

5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt, baland. (April) 3, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER
Complete charge. Live in. For 2 
adults. Own room. Good salary. 
Steady position. CH. 7-1711.

(25-27)

WANTED — woman to live in. 
Help in general household duties. 
Cook and care for children.

Call BR. 9-0231
(27-29)

HOUSEKEEPER. Sleep in. Mon- 
Fri., weekends off. Cook and gene
ral housework. Own Room. TV. Re
cent references. HA. 4-2294. TU. 
4-2618. (27-28)

HELP WANTED MALE

FURNITURE FINISHER. Exper
ienced Outside Service calls. Car 
Necessary. Good salary. WA. 7-6874.

(27-28)

DIRBTINIS
PENICILINAS

Šis vaistas dabar gauna
mas TSRS antibiotikų in
stituto laboratorijose. Na
tūralusis penicilinas —pelė
sių grybelio gyvybinės veik
los produktas. Keisdami ' 
maitinamąją terpę, kurioje 
šis mikroorganizmas vysto
si, mokslininkai privertė jį 
gaminti tiktai penicilino 
molekulės branduolį. Pas
kui prie šio branduolio che
minės sintezės keliu prijun
giamos įvairios šo n i n ė s 
grandinėlės. Gaunami nauji 
antibiotikai, pasižymintieji 
nepaprastomis gydomosio
mis savybėmis. Kai kurie 
jų veikia net tas mikrobų 
formas, kurios nebijo pa
prastojo penicilino.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 10 
d. balandžio, 7:30 v. v. Dar toj pa
čioj salėje. Svarstysime apie pava
sarinę veiklą, piknikus ir kitką. Pa
raginkite savo draugus ir pažįsta
mus įsirašyti į LLD. — Valdyba.

(27-28)

LAWRENCE, MASS. \
Labai svarbus susirinkimas įvyks 

šeštadienį, Balandžio-April 18 d., 1 
vai. popiet, Maple Parke, kurį šau
kia LLD 37 ir LDS 125 kuopos.

Malonėkite suvažiuoti, nes turėsi
me išspręsti daug svarbių klausimų. 
Čia bus išduotas raportas iš ap
skričių posėdžio. Turėsime pasi
tarti prisirengimui prie apskričių 
piknikų, taipgi yra ir kitų svarbių 
dalykų aptarimui, taigi minėtų kuo
pų nariai nesėdėkite namie, bet at
eikite į susirinkimą.

S. Penkauskas, sekr. (26-28)

MASSACHUSETTS MOTERIMS
Massachusetts valstijos Moterų 

Sąryšio suvažiavimas jvyks sekma
dienį, Balandžio-April 12 d., pradžia 
11 vai. popiet, Lietuvių Piliečių 
Klube, 318 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Prašome prisiųsti delegačių kiek 
galima daugiausia iš visų kolonijų 
moterų grupių, iš LLD ir kitų or
ganizacijų, kur tik yra moterų.

H. T. (26-27)

EĄSTER WEEK 
GREETINGS

From
POTTS ICE CREAM CO., 

630 No. 20th St., 
Phila., Pa.

EASTER WEEK 
GREETINGS 

From 
NORKAS FUNERAL 

CHAPEL
1200 29th St., Phila., Pa. 

PO. 9-8281



Iš laiškų
A. Venclovos laiškas

Vienas bruklinietis gavo

Sako, kad bus
naujas ledynmetis

Spaudoje galima rasti;
nuomonių, kad klimato svy-. laišką iš Vilniaus nuo žino-

į naują le- mo Lietuvos rašytojo An- 
Venclovos. Laiškas la
idomus. Kalbėdamas 
Kr. Donelaitį, jis sa

Dešimtasis prisiminimas

ravimai artėja 
dynmetį. Tačiau šie svyra
vimai laiko atžvilgiu yra 
milžiniški. Taigi nėra reika
lo skubėti pirktis meškenų. 
Naujas ledynmetis prasidės 
ne anksčiau kaip po 20 tūk
stančių metų. .

...Ledynai padengs dau-' mūsų šlovingasis poezijos 
geli Afrikos ir Pietų Ame-'pradininkas. Šiandien ji 

daugelį dabartinės i Maskvos laikraščiai dažnai
A •! I i i y\nniii rli/"L/in m

tano
bai
apie
ko:

“Dar nė viends lietuviu 
rašytojas nebuvo susilaukęs 
tokio garso ir šlovės kaip

rikos, <
Šiaurės Amerikos, Euro
pos ir Azijos teritorijų. Pie
tinės Australijos ir Pietų 
Amerikos pakrantes užklos 
tūkstantmetrinio storio 
sniegynai.

Tur būt, per ilgą laiką 
pamažu išnyks daugelis au
galų ir gyvulių rūšių. Jie 
nesugebės prisitaikyti prie ' 
laipsniško temper a t ū r o s ! to jas. ilgametis. mano drau-

mini tarp pačiu didžiųjų 
mūsų šalies praeities poetų 
—gruzinų Rustavelio, azer- 
baidžanų Nizami, uzbekų 
Navoj i, ukrainiečių Ševčen
kos. Tai didelė garbė ir 
mūsų literatūrai, ir mūsų 
tautai...

Šiomis dienomis Kaune 
palaidotas pažangus rašy-

kritimo, taip pat prie že- gas Vincas Žilionis. Mirė
Nors lai-mės drebėjimų ir ugniakal- nuo insulto.

nių išsiveržimu, kurie lydės 1 ku buvo atvežtasj klinikas, 
atšalima. • bet ir geriausi musų specia-

Kas nutiks žmogui? pistai, deja.jnieko jam nebe- 
Tankiausiai gyvenam a s : galėjo padėti. Velionis pa

mušų planetos dalis padengs liko ką tik b^i£t$r 
ledas. Prasidės naujas L 
dysis tautų kraustymasis.

Tokie atšalimai mūsų pla- mirties. Židonis buvo labai 
notoje įvykdavo ir anks- kuklus ir doras žmogus ir 
čiau. Gal but,, panaudojus literatūros darbininkas, 
mokslo pasiekimus, bus ga-, daug persekiotas buržuazi- 
lima šio reiškinio išvengti. niajs laikais ir h i tie r nė s

Vieno periodo keitimosi okupacijos metais.

romaną apie 1926 m. fašis
tini perversmą. Romanas, 
matyt, bus išleistas po jo

Minėsime Taraso 
Ševčenkos jubiliejų

Kaip žinia, sekmadienu 
balandžio 5 d., pažangoj? 
Niujorko miesto visuomenė 
minės įžymiojo ukrainiečių 
tautos sūnaus — poeto ir 
kovotojo — Taraso Ševčen
kos 150 gimimo metines.

Priimni baika
Aną vakarą daugelis ma

tėme t e 1 e v i z i j o s ekrane 
Jackie Gleasoną krečiant 
baik as, surištas su airių 
tautos žmonėmis, gyvenan
čiais Amerikoje. Priežastis 
dėl to buvo ta, kad tik aną 
dieną buvo buvus švento

trečią kartą į Lietuvą, pa
matyti, kaip ji atsikuria ir 
tvarkosi. Gaila, gyvybės ki
birkštis užgeso daug anks
čiau, negu jis spėjo savo 
troškimą atsiekti.

Mokslo eiti Jonas neturė-
jo progų. Tėvai išmokė Patriko diena, kurią tikybą i 
skaityti maldaknygę, rašyti ! užlaikanti airiai gan iškil- 
—vyresnis brolis Juozas, o | mingai ir triukšmingai ap- 
pradinį darbininkų reikalų! 
pažinimą įgijo susitikimuo
se 1905-1912 laikotarpiu su 
revoliucini a i s studentais.

Atvykęs čionai, Jonas bu
vo nariu .Long Island City 

Kiek prakutęs, jis dirbo gyvavusios draugijos. (Tais 
mokiniu pas siuvėją. Porą laikais LIG miestas vadino- 
trejetą metų padirbęs pas si 
kitą, jis pradėjo siuvimą 
savistoviai. Ar ilgam? Tar
nyba carui laukia. Ji atėmė 
keletą jo geriausių metų.

i Ją atlikęs, jis vėl pradeda 
nutrauktą gyvenimą.

Kovo dvidešimt devintoji 
liūdnai primena, kad Jonas 
Puodžiūnas jau dešimt me
tu kai nebe su mumis. Juo 
gailiau nuteikė ši diena jo 
brolį, kuris anuomet stebėjo 
brangią gyvybę begęstan
čią ir išgyveno jos neteki
mo skausmą.

Jonas gimė-augo Anykš
čių srityje, Katlėriškių kai
me. Jo tėvų nedidelį skritu
lį žemės veržė netolimos 
kaimynų ežios. Jonas dar 
mažametis būdamas išėjo 
iš gimtųjų namų duoną pel
nyti už parduotas vasaras.

! ĮVAIRIOJ ŽINIOS
Iš 30,000 GAVO 
DARBO TIK 75

New Yorkas. — Balan
džio 22 dieną New Yorke 
atsidarys Pasaulinė paroda. 
Buvo paskelbta, kad paro
doje reikalinga policininkų. 
Tuojau aplikacijas išpildė 

' virš 30,000 vyrų, bet už po
licininkus buvo apsamdyta 
tik 75 žmonės.

PAKĖLĖ ALGAS
Brooklyn, N. Y.—Brook-

relių.

Jonas Puodžiūnas

i Anykštėnų - Debeikėnų 
miestu).

Amerikoj būdamas jis sa
vyje ugdė ir stiprino žino
jimą skaitydamas dienraštį 
“Laisvę” ir kitą pažangią

1 spaudą. “Laisvę” skaitė 
nuo jos atsikėlimo i Brook- 
lyna. Turėjo aiškų pa
saulinės padėties suprati-

i mą. Pokalbiuose su savo 
draugais ir kitais Jonas pa- 
žangią* mintį uoliai gynė.

Mirė būdamas LLD kuo
pos nariu Los Angeles mies
te, jame išgyvenęs šešetą 
metų.

Jonas plačiai apvažiavo i įa^faryšiUj iš 
Europa,< daug vietų matė ir matėsi

i Amerikos kontinente.

vaikščioja.
Viena jo baika atkreipė i 

gan gilų dėmėsi manyje, i 
Mat, ji buvo surišta su be
dievybe, su bedieviu numi- lyno Navy Yaręlo parei-

Dažniausia tokiais gūnai pakėlė darbinin- 
atvejais bedievybė ir bedie- • kams algas po 7 centus 
viai būna pažeminami Ame- per valandą. Tas liečia virš 
rikoje, pajuokiami, arba net 8,000 darbininkų, 
ir teršiami. Bet šitame atvėjy darbininkų gavo pakėlimą 
paniekinami, arba ne ir ter- nuo 8 iki 10 centų. -

Gi 3,000

Deia> grįžęs iš tarnybos, Į žiavo ne be tikslo, ieškojo j0 veijas 
J'akai Jis mažai ramiU dienų ture-1 vietos, kur būtų gyventi 

kitu kibiausiai stebina rit-' £ada vvro. Laidojo jį Kati-' J°- Kartojosi kalbos: “bus į sveikiau Los Angeles, Kali-
mo tikslingumas. Be to, ty- nas labai gražiai ir iškil- 
rinėjant šį ritmą, tikimasi | mingai,. nes ten visi jį pa- 
artimiausiu metu išaiškinti žinojo ir mylėjo. Žymiau-
grandiozinių katakl i z m ų

šiami. Bet šitame atvėjy 
Mr. Gleasonas pasielgė tik- 
r a i džentelmoniškai. Tas 
ir atkreipė didelį mano dė
mesį. Tas ir suteikė man 
norą pakalbėti apie tai ir ; 
spaudoje. Jo baikiška pasa
kaitė buvo sekama:

Numirė airis bedievis. Jo 
giminės pašarvoję jį kuo 
gražiausiai. Aprengę jį ne
tik gražia eilute, ale stačiai 
“tuxedo” jį apvilkę, kietai 
išprosintais baltais marški
niais, šilkiniu skersiniu 

i rankovgalių 
“mankietai,” susek

ti paauksuotais guzikais. 
į paružavotas, o 

plaukai madingai sušukuoti. 
Trumpai-sakant, jis buvo 
taip aprengtas, būk jis tą 
vakarą buvo pasirengęs 
dalyvauti įspūdingiausioje 
operoje.

Atvykę daugybės jo bu
vusių draugų ir pažystamų 
dėl atsisveikinimo su juomr 
paskutinį sykį, Čia ateina 
ir vienas jo ypatingai ge- mą), vienas atstatė ginklą

NEW YORKO AUTO 
VAIRUOTOJAMS

New Yorkas. — Miesto 
apylinkėje ant didelių vieš
kelių sugedusio automobilio 
negali kito žmogaus auto
mobilis vilkti arba stumti— 
įstatymai tai draudžia.

Sugedusį automobilį rei
kia pastatyti šalimai vieš
kelio ir telefonu pašaukti 
kelio ir telefonu pašaukti 
trafiko policiją, kuri prisius 
iš patarnavimo stoties vil
kiką. Septynios privačios 
kompanijos gavo leidimus 
patarnauti ant vieškelių.

Tarasas Ševčenka
Koncertą ruošia Niujorko 

miesto tautinių grupių ko
mitetas. Koncertas bus 'pui
kus — dainuos ukrainiečiu 
choras, negrų choras, bus 
puikių solistų, bus šokėjų.

Vieta: Town Hall, 123 W. 
43rd St., Manhattane. Pra
džia lygiai 2 vai. popiet.

Niujorko lietuviai prašo
mi skaitlingai minėjime da
lyvauti. Ns.

krislą! 1
Tąsa iš 1-mo pusi.

Teisingai reikia pasakyti, 
kad kiekviena “veiksniams” 
auka praturtina tuos, kurie 
tas aukas gauna.

9-RIU METŲ VAIKAI 
PLĖŠIKAI

Elizabeth, N. J. — Du 
berniukai, po 9 metus am-1 
žiaus, uždarbiavo valydami 
žmonėms batus. Bet jie 
sumanė lengviau pasipelny
ti. Gavo revolverį, nuėjo į 
Penn Brook Inn (karčia-

: “bus | sveikiau. Los Angeles, Kali- 
Jonas 1913 metais' fornija, buvo jo kelio galas.

Jo gyvenimas buvo aud
ringas, jis audroje ir mirė. 
Tą vakarą ir dangus pra
virko. Lietus be perstojo 
pliaupė per visą naktį.

Skersai gatvę nuo ligoni
nės driekiasi aikštė - par
kas. Jonas joje dienas-va- 

I karus praleisdavo po lapuo- 
T, . v 'tais medžiais, susitikdavo

siautėję>. Ji pati namie uz-, BernotuS( Taian ir kitus 
puolė. Atsigynė jis atsisau-1 t , 
dydamas iš klėties. Greita j ‘ mirtig. nutraukg ry. 
kaimynų talka užpuolikus j visiemg laikams. 
nubaugmo, alksnyne pasi- į
slėpė.. Radęs tokią padėtįI Kovo 29-oji atskleidžia 
Lietuvoje, jis grįžta į Ame- daug kitų prisiminimų. Ji 

kad kraš- ]
tas susistovės, gal tada bus kalbėjimais su Jonu. Jie vi- 

gimtajame si man buvo paskutiniai su

karas.”
jau Amerikoje. Tačiau jo 
širdis lieka Lietuvoje. Jam 
dar nespėjus sušilti kojas 
Amerikoje, pasaulinis ka
ras užsikuria...

Karo audroms praūžus, 
» to jis tikrai, Jonas grižta i Lietuvą. Jis 

nusipelno. j rado padėtį dar baisesne,
Mano sveikata, kaip jau i negu ją paliko.. Plėšikavi-(

Žymiau
sias jo romanas — “Atsi-

priežastis. Kiekvienai tūks- jsakom senojo svieto 
tantmetei orų svyravimo (apie 1905 metus), musų 
bangai būdingi temperatū- kritikos dar nepakankamai 
ros pasikeitimai. Jie apima įvertintas, o f 
artimiausius 800—1000 me-. 
tų. Šių kitimų priežastys. 
kol kas nežinomos. i

i skutimus mėnesius aš kiek- 
Paskutinis didysis atšali- į vįeną dieną po keletą va

rnas prasidėjo.maždaug 25 ]an(ju dirbau ir juodraštyje

i Jums rašiau, pagerėjo. Pa-1 n}as> .teroras visame krašte |
ras pažįstamas, jį dikčiai 
gerbęs. , Jis prie grabo sto- Karčiamoje patarnautojas

ir sušuko: “Nesijudink!”

ve jo ilgai ir apžiūrinėjo vis- p. Vahey pradžioje nusi-

Tarasas Ševčenka lietuviams 
giminingas tuo, kad jis L’il- 
niuje yra gyvenęs ir daugeliui 

• tuometinių lietuvių buvo pa
žįstamas.

Balandžio 5 d. iškilmingai
angeliečius bičiulius. I ka, kas buvo gražu ant nu- gando, bet atsigavo ir plė-j minėsime 150 metinę šio įžy-

tūkst. metų prieš mūsų erą. 
Paskui, maždaug 17 tūkst. 
metų pr. m. e., sniegas ir le-

iau baigiau rašyti naują 
knygą, kuri, tur būt, vadin
sis “Pavasario upė.” Tai

dai ėmė pamažu trauktis,; knyga apįe mano vaikystę, 
palikdami milžiniškus rie- i Joie 48 t r u m p o s novelės, 
dubus, visiškai nušlifuotas linksmos ir liūdnos. Knyga 
k?lnl viršūnes> didžiulius baigiasi momentu, kada aš 

_ __ y išvykstu studijuoti į uni-
Temperatura. ėmė kilti, versitetą. Dabar juodraštį 

Tiesa, ir tuo metu pasitai- • šlifuoju, gerinu: kai kąpri- 
kydavo jos svyravimų į vie-1 ragau> kai ką išbrauksiu. 
ną_ ar kitą pusę. Šilčiausia , Tikiuosi, kad apie metų ga- 
mūsų planetoje buvo tuo . ja knyga išeis iš spaudos, 
laikotarpiu, kuris truko I Dabar spausdinama mano 
nuo ^500 metų iki 2700. m. ■ itališkų eilėraščių knyga 

‘ “Ar tu žinai tą šalį,” kuri 
su įžymaus mūsų 
St. Krasausko 

i iliustracijomis.
Jubiliejinis ‘Šviesos’ nu

meris turiningas ir įdomus. 
____, ___ „J nežinojau,

ežerus. išvykstu studijuoti į imi

pries musų erą. . 
laikotarpis buvo milžiniš- išeina 
kū potvynių Eufrato ir <yrafiko 
Tigro upių s 1 ė n i u o- 
se metas. Kai kurie moksli-1 
ninkai mano, kad šis laiko-! lo vvii 
tarpis atspindįs biblijos pa-'.Gaila, kad aš nežinojau, 
sakojimuose apie pasaulinį jOg renkama jam medžia-

I ga (gal tuo metu kaip tik 
sirgau), todėl ir mano raš
tų jame nėra. Bet bėda 
nedidelė, — progai pasitai
kius, pasiųsiu.

Ore pas mus jaučiamas 
pavasaris. Dienos vis ilges
nės ir šiltesnės.”

riką su viltimi, kad kraš- piyejo pasimatymu ir pasi-

galima rasti r 
krašte darbui ir gyvenimui 
ramų kampelį.

Pagyvenęs keletą metų 
Amerikoje, Jonas vėl vizi
tuoja Lietuva. Julijos Že
maitės žodžiais: “Parvažia
vo į Lietuvą, jos neberado”., , .. . . . , ,.Vargas šakoio, vargas lapo J Pr -T • P’^,aUAtl 
jo, kaip prieš keleris metus ■ Chmagos Lietuvą Tautis- 

medžioklės”, kaip valdiniu-,sel1^ Is erdv!» .nuknt? Pa' 
kai jas mėgo vadinti, kar- i Slrde zem« Tlr Jie gaivina 
tojosi jomarkuos dienomis augmeniją.. Jonas Puodziu- 

*■ u Izlnciiviini onnnA'nmrvno

Besitenkines yisa šiką įveikė. Pasirodė, kad 
revolveryje nebuvo kulkų. 
Vaikai buvo perduoti poli
cijai.

mirėlio.
apžvalga, jis atsigryžė link 
čia esančio mirilsio artimo 
ir, sako jam:

“Ale tai kaip puikiai Dą- 
nas atrodo! Stačiai nega
lima tikėti, kad jis čia guli 
miręs. Tikrių tikriausiai jis 
gaus vieną iš gražiausių 
vietų- danguje.”

“Bet jis į dangų neis,” 
atsako mirusio artimasis.

“Ne? Jis eis ten, kitur?..”

maus poeto ir kovotojo gimi
mo sukaktį.

New Yorke susirinksime i 
Town Hali ir ten Tarasą Šev
čenką pagerbsime.

DAR MILIJONAI 
DOLERIŲ

juo. o jam paskutiniai su 
manimi. Jie šiandien tebėra 
neišėję iš minčių. Tikiu ir 
neišdils iš atminties kol aš 
pats neužmerksiu savųjų 1 
akhj! . . . nustebęs lankytojas klausia

į. Jau dešimt metų, . kai jo artimojo, rodydamas pirštu
žemyn.

“Ne, jis neis nei ten...” ar-
kose kapinėse. Lietaus la- timasis atsako jam.

LDS Centro Valdybos .rin
kimams kandidatų turimeFtie- 
mažai. Labai smagu, kad tiek

Washingtonas. Pietų apsiėmė kandidatuoti.
Vietnamo militaristų val
džia padidins savo militari-

Prezidento vietai—3 kandi
datai, vice prezidento—2, an-

nės jėgas 50,000 vyrų, ku- r°.i° ,vice prezidento—-3, sek-
rotoriaus—2, iždo globėjų vie- 
tąi—6. Tik daktaro kvotėjo 
vietai tėra vienas kandidatas. 
Tarp kandidatų yra 4 mote
rys ir 6 Amerikoje gimę.

Rinkimai, kaip žinia, vyks
ta balandžio ir gegužės mėn. 
LDS nariai turi gerą progą 
pasirinkti tokius kandidatus, 
kurie jiems atrodys tinkames
ni.

rie verstinai bus draftuoti.
Jungtinėms Valstijoms 

rėmimas Pietų Vietnamo 
valdžios atsieina apie pus
antro milijono dolerių kiek-, 
vieną diena. Dabar JAV 
dar po milijoną dolerių pri
dės kiekvieną diena. Reiš
kia, JAV turės išleisti po 
pustrečio milijono dolerių 
kasdieną.

“Kaip tai... neis nei ten ?..”, 
dar žingeidžiau prisimygę 
klausti lankytojas artimojo.

“Ne. neis jis nei ten, nes 
jis bedievis ir tokiems daly
kams netikėjo,” atsakė nu
mirėlio artimasis.

Tada lankytojas susidėjęs 
rankas ant krūtinės, atsidu
sęs ir sako: “Kaip gaila, 
taip gražiai apsirengęs ir 
neturi kur eiti!” (“Ali 
dressed up and no place to 
go”—populiarus anglų kal
bos posakis.)

Šitoki baika apie bedievį 
gali būti ir jo kritika. Ale 
ii švari... Ir net graži. 
Reiškia^ jeigu žmogus netu
ri tikybos, tai jam nereikia 
rūpintis kur nors kelionėn 
numirus. Ir Mr. Gleasonas 
nei vieno žodelio nenridėio— 
nei už, nei prieš. Tai džen- 
telmoniška, ir pagyrtina, ar 
ne? Tai užgyrimas laisvos 
minties, aš manau...

A. Gilman

nas — klasiniai sąmoningas 
darbininkas, jo draugiška 
ranka, tebejaučiama tarp 
tų, kurie pasilikome vykdy
ti jo ir kitų brangių draugų 

| mums paliktą pažangos ide-

ir butuose naktimis. Jonas 
savo akimis matė vieną tų 
medžioklių. Važiuodamas į 
Uteną valdininkas suėmė 
asmenį ir paliko Jono tė- ■ 
viškėje saugoti jį.

Lauke berno darbas laukė, 
tai Jonas pasižadėjo bernui 
saugoti suimtąjį. Bernas 
spėjo išeiti į lauką, Jonas 
“prasikaltėlį” paleido, kai 
sužinojo, kad politinis. Jo
nas arklį į ratus, važiuoja į 
Debeikius susitikti į kaimą 
vykstantį valdininką. Jiedu 
grižta į miestelį. Jonas, ge
rai pavaišinęs valdininką, 
pasakęs jam: “išleistas sa
viems reikalams, kalinys 
pabėgo”. Viena “medžioklė” 
tuofir baigėsi.

Jbnas suprato, kad tokie 
pažangiečių persekiojimai

tvaną ir Nojaus laivą.
Viso didžiulio atšalimo 

laikotarpio metu, kuriam 
priklauso rašytinė žmonijos 
istorija, buvo įvairiausių 
temperatūros svyrav i m ų. 
Matyt, tokių temperatūros 
svyravimų bus ir ateityje.

Paskutini kartą šalčiai 
buvo sustiprėję maždaug 
XV amžiuje. Šis laikotarpis 
istorijoje minimas kaip ma

nasis ledynmetis, 
džiui Norvegijos 
iki Šiol užima tuos 
kuriuos jiems tada 
kė užgrobti.

Šiuolaikinėms oro sąly
goms būdingi svyravimai 
naujo nedidelio atšilimo 
linkme. Mūsų planetoje da
bar iškrinta žymiai mažiau

• kritulių. Visur temperatūra 
šiek tiek aukštesnė už įpras
tinę. Meteorologų ir geolo
gų surinkti duomenys pa
tvirtina, kad mažoji atšili
mo banga tęsis artimiau
sius 350 metų. Paskui vėl nukrito nuo 33-io aukšto, o Lietuva. Kad ne šaltasis 
atšals ''antras—nuo 35-o.

Pavyz- 
ledynai 
plotus, 
pasise-

SPAUSTUVININKAI 
JAU DIRBA 35 

VALANDOS
New Yorkas.—11962-1963 

metais New Yorko spaus
tuvininkai streikavo 114 
dienų. Tai buvo ilgiausias 
snaustu v i n i n k ų streikas. 
Jis baigėsi darbininkų lai
mėjimu.

Sulyg naujo kontrakto 
spaustuvininkai dabar jau Lietuvos neveda į gerą, kad 
pradėjo dirbti po 35 valan- tikro gyvenimo nebus, kol 
das per savaitę, o naktinių 
pakaitų biskį mažiau, kaip nors ji tuomet jau buvo 
34 valandas. Į “savoji” —lietuviška. Jį to-

------------------- ; kia padėtis prastai nuteikė,
New Yorkas. — Du langų : Jonas vėl grįžta į Ameriką, 

valytojai užsimušė. Vienas

ten viešpataus buržuazija,

Jonas įdomavo Naująja

karas, jis dar būtų vykęs

alą.
Amžina tau, Jonai, 

mintis!
Brolis

37 žmonės negelbėjo 
žudomą merginą

New Yorkas. — Mergina 
Catherina Genovese, 22 me
tų amžiaus, pasistatė savo 
automobilį Kew Gardeno 
auto pastatymo vietoje. Ji 
pastebėjo, kad ją seka nu
žiūrimas vyras.

Tuojau jis ją puolė su 
peiliu. Tris kartus puolė 
merginą, tą matė 37 žmo
nės, bet niekas neatėjo jai į 
pagalbą arba nepašaukė po
licijos.

Užpuolimai tęsėsi per 35 
minutes. Tyrimo inspekto- 
riuš F. M. Lussen sako, jei
gu kas nors būtų gelbėję, 
tai merginai nebūtų žuvusi.

Washingtonas. — McNa
mara reikalauja, kad JAV 
daugiau skirtų pinigų savo 
talkininkių militari nei ir 
ekonominei pagalbai.

VIETNAMIEČIŲ 
BALSAS

Hongkongas. — Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsiva
davimo Frontas pasiuntė 
sakitlingas delegacijas į A- 
zijos ir Afrikos valstybes 
perstatyti karo žiaurumą, 
kurį prieš juos veda mili
taristų valdžia su JAV pa
galba.

Apskaičiuojama, kad nuo to 
laiko, kai žmogus išsivystė 
mūsų žemėje, gimė apie 77 
bilijonai žmonių.

šiuo metu visame pasaulyje 
yra apie 3 bilijonai gyvento
jų, kurie sudaro tik apie 4 
procentus visų šioje žemėje 
gimusių asmenų. j

Duota 4 žvaigždes— 
Visi kritikai sveikina!

* * * *
Nesusipratimas apie {vykius 

gyvenime, pradeda nepaprastą 
avantiūrą Maskvoje...

EKSTRA:
“ULANOVA” 

jos gyvenimas ir menas.
Durys atdaros kasdien 11:45 ryte 

CARNEGIE HALL CINEMA 
_ 7th Ave. ir 56th St.

Tel. PL. 7-2131

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., baland. (April) 3, 1964

PRANEŠIMAI \
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kp. susirinkimas jvyks 
antradienį, balandžio 7, 7:30 v. vak., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Av., 
Ozone Parke. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kurių duok
lės neužmokėtos, malonėkite ateiti 
ir užsimokėti. —Valdyba

(27-28)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 14 d., 2 vai. popiet. Susi
rinkimas vykdomas dienos laiku, dėl 
geresnio patogumo dalyvauti,
susirinkime visi, po susirinkimo tu
rėsite laiko pasikalbėt. Būkite lai
ku, 102-02 Liberty Avė. (27-28)

tad

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mitingas įvyk&wre- 

čiadienį, balandžio-April 8 d..'fc7:30 
vai. vakare, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park.

Visi kuopos nariai prašomi daly
vauti, turėsime balsuoti LDS centro 
valdybą, rinkti delegatus LDS Sei
man ir kiti kuopos reikalai apsvars
tyti. — Komitetas.

(27-28)




