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METAI 52-ji

KRISLAI Sveikiname!
Gegužės Pirmosios—Tarptautinės Darbininkų šven

tės—proga nuoširdžiausiai sveikiname visus “Laisvės” j 
skaitytojus, korespondentus, bendradarbius, pažangio-! 
sios spaudas rėmėjus ir visus geros valios žmones, kovo- 
jančius už pasaulinę taiką ir šviesesnį rytojų visai žmo- mhi Gasman ir Vincent R. 
nijai. Tegu mūsų visų šios dienos mintis būna, kad mū-A impellitteri nuteisė metams 
sų šalies Kongresas dar šioje sesijoje priimtų Civilinių i kalėjimo negrą Arnoldą S. 
Laisvių Bilių ir Medicare Bilių, pagal kurį seni žmonės Į Goldwagę

į Dramatiškas negroAuga negrų kova už 
civilines laisves

A

O ^reakcininkai siunta 
Smarkiai pajudino 
Du svarbūs biliai 
Geros draugės netekus 
Penkiasdešįmtoji kvailystė 
Bažnyčia pasidavė

— Rašo A. Bimba —

^’šiandien Gegužės Pirmoji— 
Tarptautinė darbininkų šven- 
tė. Visur, visuose žemės kam.- 
1_________ — -------- ----- # .
niai susipratusių darbininkų, gių teisių su baltaisiais. Se- 
garsiai skambės šūkiai: “Te-! kamame pikietavime daly- 
gyvuoja taika. Tegyvuoja tai- I vailS ne Vien New Yorko ir 
kus tautų sugyvenimą,! šalin j apylinkgs NAACP Ol’gani- 
kus!„ zacijos, bet visi 53 skyriai,

_ •__  i kurie randasi New Yorko

New Yorkas. — National 
Association for Advence- 
ment of Colored People 
(NAACP) vadai pareiškė, 
kad pikietavimai Pasauli
nės parodos, Flushinge, bus 
kartojami per visą vasarą, 

poliuose, kur tik randasi klasi- .1 negrų rase netuies ly-

NAACP vadai pateikė 
raportus New Yorko majo
rui ir N. Y. gubernatoriui, 
kuriuose įrodo, kaip dar 
daug yra prieš negrus dis
kriminacijų, net ir šioje 
valstijoje, kurios pareigū
nai gyrėsi civilinių laisvių 
lygybe visiems žmonėms.

Mobile, Ate. — Arkivys
kupas Thomas J. Toolen įsa
kė, kad ateinantį rugsėjo m. 
būtų panaikinta segregaci
ja Alabamos ir Floridos

mo-

būtų aprūpinti medicininiu aptarnavimu!
Visus raginame išaušus pavasariui padidintu ryžtu 

darbuotis dėl išlaikymo ir sustiprinimo mūsų spaudos 
ir organizacijų.

Visiems linkime geriausios sveikatos ir laimes!
“Laisves” Kolektyvas

protestas teisme
New Yorkas. — Baland

žio 28 dieną teisėjai Benja-

Impellitteri nuteisė metams

Nė valandėlei neįsivaizduo- valstijoje, taipgi New Jer- valstijų katalikiškose 
kite, kad pavojaus nėra, štai sey ir Conn. valstijų.
Brazilijoje reakcininkai įvyk-;____________________ _
dė perversmą. Jie pakėlė gal-> 
vą Laose. Jie vis drąsesni da
romi Indijoje. Jie darbuojasi 
TaTiganikoje. Hitlerininkai įsi
tvirtino Vakarų Vokietijoje.

O kaip čia, namie? Senato
rius Goldwateris laimi daug 
pasekėjų. Nixonas ragina ka
rą iš Pietinio Vietnamo išplės
ti į šiaurinį Vietnamą. Guber
natorius Rockefelleris eina dar 
toliau: jis reikalauja, kad tas 
kavas būtų išplėstas taipgi į 
Lfbsą ir Kambodžą.

kyklose.

26 metų am
žiaus, už organizavimą ne
grų demonstracijos Pasau
linėje parodoje ir paneigi
mą jo “pasitaisymo” paža
do.

Seniau Goldwage buvo 
nuteistas metams kalėjimo 

į už pikietavimą krautuvės, 
bet kalėjimas jam buVo pa
keistas trijų metų pasitai-

symo laikotarpiu, per kurį 
jam buvo draudžiama daly
vauti demonstracijose.

Dabar, kada Goldwage 
išgirdo sprendimą, tai jis 
virto aukštelnikas ir žiūrė
damas į teisėją Impellitterį 
šaukė: “Pasižiūrėk Į save, 
Ku Klux Klane!”, tuo metu 
du policininkai jį vilko iš 
teismabučio.

Teisėjas B. Gassmanas 
įsakė Goldwagę pristatyti 
atgal į teismą ir jam už 
“teismo paniekinimą” dar 
pridėjo 30 dienų.

I Pakistanas nerems Jungtinių 
j Valstijų karo Vietname

Washingtonas. — Balan- (ti SEATO į karą prieš Pie- 
džio 27 d., National Press tų Vietnamo partizanus.

■ Club patalpoje, kalbėjo Pa- Prieš kelias dienas prezi-

FBI agentai buvo nusamdę 
tėvus šnipinėti ir jų sūnų 

wniiamas lankė mokyk- Senatorius Morse reikalaujaTacoma, Wash. — Balan
džio 16 dieną čionai, metu 
Antiamerikinės veiklos ty
rinėjimo, iškilo, kaip FBI 
agentai buvo nusamdę tė
vus šnipinėti ir jų sūnų.

Avalia Bond; 39 m. mo-

lą. Jis norėjo pasiekti advo
kato mokslą, bet Bondų 
metinės įplaukos buvo tik 
tarp $3,000 ir $3,500. Wil- j 
liamas būdamas dar tik 14 i torius Wayne Morse, iš Ore- 
metų jau pradėjo uždar-tgono valstijos, griežtai rei-

baigti karą Piety Vietaame
Washingtonas. — Sena-

kistano Užsienio reikalų dentas Johnsonas pareiškė, 
ministras Zulfikaras Alis ’ 
Bhutto. Jis, atsakydamas į 
Jungtinių Valstijų kvieti
mą dalyvauti Pietų Vietna
me kare prieš partizanus, 
pareiškė, kad Pakistanas 

diena" buvo ’ atmeta kvietimą ir stoja už
; tai, kad Jungtinės Valstijos i 

Argi? žiūrėkite, kiek daug ištrauktų savo militarines ! 
prigyta ir pri- jėgas iš Vietnamo.

Taipgi jis pareiškė, kad

Kai kurie sako, kad didžio
jo Niujorko negrų vadovybės 
p a g rūmojimas automobiliais 
užtverti visus kelius į Pasau
linę parodą aną < 
tuščias žestas.

kalbėta. Už jokius pinigus 
niekas nebūtų galėjęs nupirkti

kad greitai Pietų Vietname 
prieš partizanus bus dau
giau parodyta valstybių vė
liavų.

SEATO sudaro: Jungti
nės Valstijos, Angliją, 
Prancūzija, Pakis t;a n a s, 

i Naujoji Zelandija, Austra
lija, Filipinai ir Tailandas.

Prancūzija reikalą u j a,
propagandos už civilines Pakistanas nedalyvaus Ma-1 kad JAV pasitrauktų iš 

tSses. Iki kinkų drebėjimo ’ niloje SEATO užsienio mi- Vietnamo ir leistų pietry-
buvo išgąsdinti ne tik Parodos 
bosai, bet ir miesto valdinin
kai.

Pagąsdinimas pasiekė savo 
tikslą.

)|Šiuo tarpu šalies Kongrese 
randasi du biliai, kurie turėtų 
būti priimti dar šioje sesijoje. 
Taip sako ir prezidentas John- 
sonas.

Civilinių teisių bilius jau 
svarstomas. Tuojau iš komi
sijos rankų turėtų pereiti į vi
so Senato svarstymą “Medi
care” bjlius. Jų priėmimas 
reikštų didžiulį Amerikos žmo
nių laimėjimą.

Mielosios Konstancijos Rim
kienės (buvusios Abekienės) 
mirtis išplėšė iš mūsų gretų 
taurią, puikią, nuoširdžią vei
kėją.

.Neseniai lankydamasis Chi- 
c?įoje ją mačiau. Jau ji bai- 

' sūai sunkiai sirgo. Jau atpa
žinti buvo sunku. Bet jos pro
tas puikiai tebeveikė. Nesa
kytum, kad už savaitės kitos 
ši šviesi asmenybė užgęs ant 
visados.

Ji žinojo ir aš žinojau, kad 
tai mūsų paskutinis pasimaty- 
masJ paskutinis atsisveikini
mas^ Kaip gaila. . . kaip gai
la. ..

Chicagos kunigų laikraštis 
praneša, kad mūsų šalies Kon
grese pasirodžiusi dar viena 
senatoriaus Fongo įnešta rezo
liucija, kurioje reikalaujama, 
kad mūsų Amerika paimtų ir 
susidorotų su Pabaltijo kraš
tais, išbraukiant juos iš di- 
dM'osios Tarybų Sąjungos.

kfai jau esanti “penkiasde- 
širhtoji rezoliucija” tuo reika
lu.

Bet daug tikslesnis ir realjš- 
kesnis pono Fongo rezoliucijos 
pavadinimas būtų “penkiasde
šimtoji kvailystė.” Nei Fon- 
gas, noi kiti tos veislės reakci
ninkai neturi nei teisės, nei>

nistrų konferencijoje, kuri čių Azijos valstybėms eiti 
yra šaukiama tikslu įtrauk- neutrališku keliu.

40 METŲ AMŽIAUS. O 
TURI JAU 24 VAIKUS

Rapids City, Iowa. — J. 
B. Crow, dar tik 40 metų 
amžiaus moteris, o jau pa
gimdė 24-tą kūdikį. Pir
miau ji aštuonis kartus pa
gimdė' po dvynukus ir tiek 
pat kartų po vieną kūdikį. 
Šeima gyvena tik keturių 
kambarių name. Vyriausia 
dukra Geraldinė jau vedu
si ir ji turi 10 mėnesių am
žiaus kūdikį.

Pekinas. — Šiemt Kinijo
je bus daugiau laukų apsė
ta.

tvarkosi ir pui- 
tarybjnių tautų 
savo rankomis,

6,000 religini!} vadų 
už civilinių bilių

Washingtonas. — Balan
džio 28 dieną į Georgetown 
universiteto patalpas susi
rinko apie 6,000 katalikų, 
protestantų ir žydų religi
nių vadų reikalavimui, kad 
Senatas greičiau priimtų 
civilinių laisvių bilių.

Į konvenciją suvažiavo iš 
visų Jungtinių Valstijų žy
miausi religinių organizaci- 
miausi religinių org. ir 
įstaigų vadai. Atidarant 
konvenciją vadai sakė, kad 
laikas Senato nariams baig
ti kalbas, suprasti JAV liau
dies reikalus ir išgirsti 
žmonių balsą.

teris, liudijo, kad ji “patri- biauti, pradžioje valgyklo- kalauja, kad Jungtinės Val- 
jotizmo sumetimais” infor
mavo FBI agentus, ką vei
kia jų sūnus, su kuomi jis 
turi ryšių, kokius lanko su

sirinkimus ir , kas iš jo pa
žįstamų dalyvauji tuose su
sirinkimuose.

Informavo > apie susirin
kimus už taiką, net ir to
kius, kurie visai nekalti. 
1961 metais iš Anglijos bu
vo atvykęs ekonomistas Jo
an Rubinson, kuris mitinge, 
aiškino ekonominius rei
kalus. Kada jos sūnus Wil
liam Bond, 20 metų am
žiaus, parėjo namo, tai mo
tina paprašė jo, kad jis su
rašytų visų pažįstamų da
lyvių vardus ir paverdes.

se plovė lėkštes, vėliau dir- stijos baigtų “pavojingą ir 
bo sunkesnius darbus.

1961 metais, laike invazi- \ Pietų Vietname, 
jos į Kubą, jo tėvai atiden
gė jam, kad jie tarnauja 
FBI agentams. Kvietė ir 
sūnų tarnauti, tai jis tada 
galės baigti advokato mok
slą. Sūnus susipyko su tė
vais, atsiskyrė nuo jų, o da
bar dirba laivakroviu.

Liudininko kėdėje Wil- 
liamo tėvas liudijo, kad 
kad FBI agentai, per jo 
žmoną, sumokėjo virš $5,- 
000 už jiems teikiamas in
formacijas.

Tardymo metu lauko pu
sėje demonstravo apie 50 

, jaunuolių, kurie nešiojo

JAV žmonėms žalingą karą 
Jis sako, 

kad tai JAV Gynybos sek
retoriaus McNamaros ka
ras, kuris net kalba už jo 
plėtimą į Šiaurės Vietna
mą. ,

McNamara pareiškė, kad 
nors tai yra JAV karas, bet 
jis nepriešingas ir kad jį 
vadintų jo karu, nes tai 
“labai svarbus karas”.

Prezidentas Johnso n a s

sako, kad dabartinis Jung
tinių Valstijų jėgų Pietų 
Vietname komandierius ge
nerates Paul D. Harkinsas 
rugsėjo mėnesį pasitrauks 
iš komandos, o jo vietoje 
bus parašiutininkų koman
dierius generolas William 
Westmorelandas.

Senatorius Frank Church, 
demokratas, iš Idaho valsti
jos, priešingas karo plėti
mui į Šiaurės Vietnamą. Jis 
sako, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos vykins McNama- 
ros ir Pentagono karo pla
ną, tai jos įsivels į didelį 
karą su Kinija.

Sūnus motinos prašymą iš-1 plakatus, smerkdami Mc- 
pildė, nes jis nežinojo, kad 
tėvai tarnauja FBI agen
tams.

Carrano įstatymą ir Anti- 
amerikinės veiklos tyrinė
jimo komitetą.

galios diktuoti Pabaltijo tau
toms, kaip jos turi gyventi ir 
tvarkytis.

Jos gražiai 
kiai jaučiasi 
šeimoje. Jos
negaudamos ir neprašydamos 
nė vieno dolerio iš Amerikos 
bilijoninio fondo, kasmet ski
riamo “užsieninei pagalbai,” 
stato sau šviesų gyvenimą.

Labai laikas tų kvailų rezo
liucijų autoriams liautis kai
šioti savo nosis į svetimus rei
kalus! *

Aukštoji katalikų bažnyčios 
dvasininkija įsakė, kad su at
einančio sezono pradžia būtų 
panaikinta katalikų parapiji
nėse mokyklose Alabamoje ir 
Floridoje rasinė segregacija.

Labai gerai. Bet tai reiškia, 
kad segregacija buvo prakti
kuojama. Tai reiškia, kad seg
regacija pravedama ne ge
ruoju, bet po prievarta. O 
bažnyčią pasitraukti privertė 
didžiulis, galingas žmonių ju
dėjimas*

POLICIJA PUOLĖ 
DEMONSTRACIJĄ

Nashville, Tenn.—Balan
džio 28 dieną šimtai negrų 
demonstravo prie dviejų 
valgyklų ir mokyklos, pro- 
testunodami prieš sekrega- 
ciją. Policija užpuolė ra
mias negrų demonstracijas. 
Susirėmime 16 demonstran
tų ir 7 policininkai buvo su
žeista, 14 demonstra n t ų 
areštuota.

New Delhi. — Indija pra
šo, kad Jungtinės Valstijos 
daugiau jai duotų sprūsmi- 
nių (“jet”) karo lėktuvų. 
Jos karo hllnistras Chava- 
nas tuo reikalu atskris į 
Washing toną.

ROCKEFELLERIS NORI 
DIDELIO KARO

Portland, Ore. — Čionai 
kalbėjo New Yorko valsti
jos gubernatorius Nelsonas 
Rockefelleris, kuris siekia 
būti Respublikonų partijos 
kandidatu į JAV preziden
tus.

Jis stoja už užpuolimą 
Šiaurės Vietnamo ir Laoso, 
kad įveikti Pietų Vietname 
partizanus. JAV negali lai
mėti “mažajame kare”, tai 
jis siūlo didelį karą.

VĖL 4 AREŠTAVO 
PARODOJE

New Yorks. — Balandžio 
28 dieną Pasaulinėje paro
doje, prie Floridos paviljo
no, demonstravo už rasių 
lygybę keturios moteryę, 
atvykusios iš Floridoš. Poli
cija jas areštavo.

Atstovai American Civil 
Liberties unijos sakė, kad 
bus kovojame už teisę de
monstruoti, net jeigu bus 
reikalas eiti į JAV Aukš
čiausiąjį Teismą.

Kubos protestas, 
JAV ir T. Sąjunga

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kubos Užsienio reikalų mi
nistras Dr. Roa protestavo 
prieš Jung. Valstijų lėktuvų 
skraidymą virš Kubos. Jis 
sakė, kad nuo 1962 metų 
rudens JAV lėktuvai 1,180 
kartų skraidė virš Kubos.

Maskva. — TSRS dien
raštis “Izvestija rašo, kad 
nepateisinami JAV lėktuvų 
skrajojimai virš Kubos. Jis 
pridūrė: “Lai JAV ponai 
neapsigavinėja, Tarybų Są
junga jau pirmiau pareiš
kė, dabar pakartoja, kad 
jeigu Kuba bus užpulta, tai 
TSRS bus jos apsigynimo 
pusėje”.

J RUBIS BANDĖ 
NUSIŽUDYTI

Dallas, Texas. — Jack 
Ruby, Lee Oswaldo nužu
dyto jas, kuris yra nuteistas 
mirti, kalėjime gavo ant 
galvos guzą. Jis įsibėgėjo 
ir trenkė galvą į kalėjimo 
sieną.

KOMUNISTŲ KIVIRČAI 
YRA JŲ NAUDAI

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D. 
Ruskas dvi valandas ir pu-

PRANCŪZIJA IR NATO 
KARO LAIVYNAS

Paryžius. — Prancūzija 
\ ištrauks savo karo laivus iš 

sę tarėsi su Anglijos Užsie- NATO karo laivyno, todėl 
nio ministru R. A. Butleriu. J1 irAs,aY° a^ir^U 
Jie kalbėjosi apie Kubą,! NV° karo laivyno Vadų 
Vietnamą, Kiniją ir sočia- Pasitanmą.
listines šalis. Washingtonas. — Jungti-

Ruskas sakė, kad TSRS nes Valstijos daro spaudi- 
ir Kinijos komunistų nesu- nią į kitus NATO narius 
tikimai sutaikia Vakarams sudarymui atominio karo 
geriausią progą sutvirtėti, laivyno.

Maskva. —TSRS laikraš- Rio de Janeiro. — Deši- 
čiai išspausdino prezidento nieji ragina Brazilijos pre- 
Johnsono atsakymų sutrati-zidentą Blranco nutraukti 
ką, kuriuos jis davė > spau-diplomatinius ryšius su Ku
dos korespondentams. ba.

METe 5,000 BOMBŲ 
ANT PARTIZANŲ

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžios divizija puo
la partizanus Do Xano sri
tyje, šiaurės P. Vietnamo 
dalyje. Jungtinių Valstijų 
lėktuvai ir malūnsparniai 
numetė virš 5,000 bombų. 
Ištisi kaimeliai visai buvo 
sunaikinti.

LAOSO LIAUDIEčIAI 
ATAKAVO DĖŽINIUS
Vientiane. — Laoso kai

rieji sumušė dešiniuosius 
prie Phau Sano, strategi
nės lygumos. Dešinieji pasi
drąsinę įvykiais Vientiane 
bandė išstumti liaudiečius 
iš Plaine des Jarres lygu
mų, bet gavo atkirtį

J. RUBIS LAIMĖJO 
PIRMĄJĮ “RAUNDĄ”
Dallas, Texas/ — Mato

mai, Jack Rubis neveltui 
baroniškai galva smogė į 
sieną. Jo advokatams pavy
ko laimėti sveikatos spren
dimo teismą. “Jury” pada
rys sprendimą: ar jis yra 
sveikas protiniai ir turi at
sakyti už kriminalystę, ar 
yra ligotas ir turi eiti į ka- 

i Įėjimo ligoninę, 
i ------- --------
I' GRAIKIJUE PALEIDO

<150 POLITKALINIŲ
Atėnai. — Balandžio 27- 

dieną Graikijojs valdžia pa- 
liuosavo 4JĮ0 politkalinių, 
daugumoje*komunistų, ku
rie sėdėjo dar nuo 1949 me
tų, kada buvo liaudies suki
limas.

Iš politinių kalėjimuose 
liko 32, vieni jų nacių bend
radarbiai, kiti yra komu
nistai, kuriems pri meta 
žmogžudystes.

Greenville, S. C.—Green
ville apskrities teismas nu
sprendė, kad su pradžia 
naujo mokyklų laikotarpio 
būtų panaikinta segregaci
ja pradinėse mokyklose.
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Gegužes Pirmoji šiemet
ŠIANDIEN, GEGUŽĖS MĖN. U D., yra Tarptauti- 

nė darbo žmonių šventė, tradiciniai vadinama Gegužės 
Pirmąja. Tarybų Sąjungoje ir kitose socialistinėse šaly
se, kur darbo žmonės turi išsikovoję sau laisvę, kur vei
kia socialistinės valdžios, ši diena yra oficialiai švenčia
ma. Rodosi, yra net ir buržuazinių šalių (Europoje), 
kur šią dieną švenčia.

Net ir katalikų bažnyčios aukštoji dvasininkija 
šiai dienai pripažįsta didelį, šventišką pobūdį. Ana, po
piežius Povilas VI paskelbė, jog Gegužės Pirmąją, kuri 
pripuola penktadienį, katalikams leidžiama valgyti mė
są, nes, girdi, tą pačią dieną taikoma ir šv. Pranciškaus 
diena, katalikų akimis—“darbininkų diena”.

Gegužės Pirmąją iškilmingai minės visuose kraš
tuose, kur tik yra darbininkų, kur tik yra išnaudojamų
jų, kur į aukštesnį politinį lygį pakilęs jų klasinis susi
pratimas.

Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ši šventė gimė, 
kur kadaise josios proga vykdavo didžiulės darbininkų 
demonstracijos miestų gatvėse, reikalaujant aštuonių 
valandų darbo dienos, reikalaujant taiką išlaikyti pasau
lyje, šiemet pažangieji darbininkai taipgi ruošia mitin
gus, jei ne gatvių skveruose, tai salėse. Kitur mitingai, 
minėjimai vyks gegužės mėn. 2 d., dar kitur—sekmadie
nį, gegužės 3d..

Niujorko miesto darbininkai gegužės 1 d. 4 vai. tu
rės savo didžiulį mitingą tradicinėje vietoje—Union 
Square, Manhattane.

Bet šiuo metu darbo unijų biurokratija šią Tarptau- 
tinę darbo žmonių šventę atsisako minėti—boikotuoja, 

dar labiau boikotuoja buržuazinė spauda; prieš šią 
švehtę yra atsukta visa valdančiosios klasės mašinerija. 
Išnaudotojai ir jų liokajai bando apšaukti komunistu 
kiekvieną, kuris Gegužės Pirmąją mini. Bet tai nieko! 
Klasiniai susipratę darbininkai, bus jie komunistai ar 
įiepartiniai, vyksta į mitingus ir švenčia šią garbingą 

/ šventę. i
— o —•

KIEKVIENERIAIS METAIS Gegužės Pirmąją iš
kyla nauji klausimai, nauji darbo žmonėms uždaviniai, 
ir jie juos aptaria mitinguose bei kitokiuose pobūviuose. 

\ Vienas, tačiau, klausimas per visą Gegužės Pirmosios is- 
\ toriją raudonu siūlu driekiasi: kaip išlaikyti pasaulinę 
\aiką? Tai svarbu ypatingai šiuo metu—branduolinio 
amžiaus gadynėje, kai iškilęs pasaulinis karas per porą 
^ralandų galėtų sunaikinti šimtus milijonų žmonių! Tai- 

-' gi kova už pasaulinės taikos išlaikymą šiandien kaip tik 
stovi pačiame visos žmonijos uždavinių priešakyje, ir 
šiuo klausimu šiandien, nežiūrint, kur kas begyventų, 
bus kalbėta, bus sielotasi, bus pasisakyta.

Mūsų šalies žmonėms rūpi ir kitas klausimas, kon
krečiai susijęs su pasaulinės taikos išlaikymu: ameriki
nių karinių jėgų ištraukimas iš Pietų Vietnamo.

Kiekvienos šalies darbo žmonės, be bendrų reikalų, 
turi savo specifiškus reikalavimus, kuriuos garsiai pa
reiškia Gegužės Pirmąją.

Pas mus, Jungtinėse Valstijose, prieš visus, iš tik
rųjų, žmones, stovi tokie degantieji reikalai:

Kad JAV Senatas kuo greičiausia užgirtų Civilinių 
Teisių bilių, kurį žemesnysis Kongreso butas jau užgyrė!

Kad prezidento Johnsono paskelbtas karas skurdui 
būtų plečiamas, kad jis būtų pravestas gyveniman, ..kad 
jis neliktų tik popieriuje!

Kad būtų panaikintas šalyje nedarbas, sutrumpi
nant darbo valandų skaičių fabrikuose ir visose darbo 
įmonėse!

Geležinkeliečių streiko nebus
PER KURĮ LAIKĄ Jungtinių Valstijų geležinkelių 

brolijos (unijos, nepriklauso prie AFL-CIO) grasino 
streiku, jei geležinkelių magnatai mosis paleisti iš darbo 
tarp 50—80 tūkstančių darbininkų, kaip nereikalingų 
prie traukinių operavimo. .

Unijos ėjo į teismus, reikalaudamos, kad jie 
draustų kompanijoms mesti iš darbų darbininkus, bet 
teismai pasisakė už kompanijas. Kai jos visvien ruošėsi 
šaukti darbininkus į streiką (jei samdytojai vykdys gy- 
veniman savo užmojus), tai prezidentas Johnsonas pa
skyrė arbitracinę komisiją, kad ji dalykus sutvarkytų, 
kad streikui būtų užkirstas kelias.

Komisija baigė savo darbą laiku—streikas, kuris 
žadėjo būti paskelbtas balandžio 24 d., neįvyko. Prezi
dentas už tai viešai pagyrė komisiją, geležinkeliečių 
brolijų vadovus ir geležinkelių magnatus.

Kaip gi buvo susitarta? Susitarimo tekstas kol kas 
nepaskelbtas, bet jau tiek žinoma, kad geležinkelių sa
vininkai vykdys savo planus, išmes iš darbo “nereikalin
gus” darbininkus. Jų bus mažiau kaip 50,000. Tai, žino
ma, nebus padaryta viena diena.

Susitarta pakelti kai kuriems darbininkams algas, 
palengvinti darbo sąlygas, susitarta visokiais kitokiais, 
liečiančiais darbą ir tarnybą, klausimais.

O kaip gi su geležinkelių kompanijomis, ar jos labai

Kas ką rašo ir sako
BRAZILIJOJE

Šių njetų balandžio 22 d. 
Tasso korespondentas Rio 
de Janeire, M., Aliabjeyas, 
paskelbė tokią

Padėtis Brazilijoje tebėra 
komplikuota. Praktiškai jau 
sudaryta n a u j a vyriausybė. 
Laikraštis “Tribūna da im- 
prensa” pranešė, kad užsie
nio reikalų ministru preziden
tas patvirtino Vašką Leifano 
da Kunią. Karo ministru liko 
Kosta i Silva, kariniu jūrų 
ministru paskirtas admi
rolas Ernestas Melas Batista, 
KAP ministru—generolas ma
joras Nelsonas Lavanerė Van- 
derlėjus.

Spauda skiria daug dėme
sio naujojo prezidento patiki
nimui, kad jįs vykdysiąs 
konstituciją ir remsiąs teisėtu
mą. Tačiau daugelis laikraš
čių rašo, kad įvykiai šalyje 
kol kas dažnai neatitinka pre
zidento žodžių. “Prezidento 
žodžiai, — rašo “Korejo da 
manja,” — vis dar neatitinka 
faktų. Teisėtumo, kaip ir 
anksčiau, nesilaikoma.” Prezi
dentas, pažymi laikraštis, val
do kartu su karine vadovybe.

Nepaaiškinant priežasčių, iš 
Nacionalinio kongreso" deputa
tų atimami mandatai, o iš 
valstybės ir visuomenės veikė
jų—politinės teisės. Nesiliau
ja suėmimai. Kalėjimuose lai
koma tūkstančiai žmonių, ku
riems nepateiktas joks kalti
nimas. Dažnai suiminėjama 
“■per klaidą.”

Persekiojami kultūros veikė
jai. Jau kelias savaites už
darytas sostinės universitetas. 
Laikraštis “Ultima ora” rašo, 
kad dauguma jo dėstytojų su
imti, o studentai “negali mo
kytis teroro sąlygomis.” Uni
versiteto knygos konfiskuoja
mos ir deginamos. “Įtartinų” 
tarpe — Didro veikalai.

Policijos pastangos sunai
kinti visą “komunistinę litera
tūrą” pasiekia absurdą. Ant- 
tai, Rio de žaneire, rašo “Ul
tima ora,” tarp . “ardomųjų” 
atsidūrė net antikomunistinė 
brošiūra tik todėl, kad jos 
viršelyje atvaizduotas pjautu
vas ir kūjis. O tik ką prasi
dėjusioje Rio de žaneire me
tinėje knygų mugėje uždraus
ta pardavinėti knygas raudo
nais viršeliais.

Spaudos puslapiuose pasiro
do pranešimų, kad ruošiamasi 
“visiškai reformuoti sistemą, 
pagal kurią perimamas prezi
dento postas.” “Ultima ora” 
rašo, jog ruošiamas konstitu
cijos reformos 'projektas, sie
kiant, kad būsimąjį preziden
tą, kurio rinkimai turi įvyk
ti 1965 metai, rinktų kongre
sas.

Perversmo įkvėpėjai—valsti 
jų gubernatoriai Karlas La- 
serda, Ademaras de Borosas. 
Magaljajas Pintas ruošiasi ke
lionei į užsienį.

Ol’- 
vi-

pąrtijos ir Tarybų Sąjungos 
vyriausybės p q<1 kai, man 
siunčiami geri įtikėjimai.

Daug nuoširdžių sveikinimo 
laiškų ir ^ęrų,Jinkėjim:ų gauta 
iš brdlišk^^J^ocialistinių ša
lių, nuo komunistų ir darbi
ninkų partijų, nuo atskirų 
draug^įų'bičiulių iš užsienio 
šalių.

Esu v tikrai laimingas, kad 
mano veikla Lenino partijos 
eilėse tarnaujant tar y b i n e i 
liadžiai, taip pripažinta ir di
džiai įvertinta. Gerus žodžius 
ir sveikinimus, atsiųstus mano 
70-ųjų metinių proga, adresuo
ju didvyriškai tarybinei liau
džiai, Tarybų Sąjungos darbi
ninkų klasei ir Komunistų par
tijai, kurios mane išugdė kaip 
politinį veikėją ir parodė sa
vo didelį pasitikėjimą, 
s Iš visos širdies dėkoju 
ganizacijoms ir įstaigoms,
siems draugams, kurie mane 
pasveikino šiomis dienomis.

Šiomis dienomis gavau svei
kinimų nuo valstybių ir vy
riausybių vadovų, nuo dauge
lio pasaulio šalių visuomeni
nių ir politinių veikėjų, kurie 
pareiškė gerus jausmus mūsų 
šaliai ir asmenškai man, kaip 
Tarybų Sąjungos vyriausybės 
vadovui. ;

Nuoširdžiai ir didžiai dėko 
ju už šiuos sveikinimus ir lin
kėjimus.

Noriu užtikripti visus tary
binius žmones, mūsų bičiulius 
užsienyje, kad nepagailėsiu 
savo jėgų, siekdamas ir atei
tyje tarnauti didžiajam komu
nizmo reikalui, kovoti už 
marksizmo - leninizmo idėjų 
įgyvendinimą, už visų tautų 
laisvę ir laimę. Užtikrinu visus 
geros valios žmones, kad ne
nuilstamai kovosiu už taikos 
pasauyje ir tautų draugystės 
stiprinimą.

’N. Chruščiovas 
1964 m. bal. 21 d.

Ar bus atliktas 
census laiškais?

Washingtonas. •— USA 
Census Bureau viršininkai 
sako, kad gyVbntojų sura
šymas (census) pareikalau
ja labai daug darbo, kada 
tam specialūs“ žmonės turi 
eiti į gyventojų namus.

Jie suplanavo su seka
mais įplaukų atskaitų do
kumentais, tam tikrose sri
tyse, išsiuntinėti censuso 
lakštus, kad taksus pildan
tis juos išpildytų ir kartu 
su taksų dokumentais grą
žintų. Jeigu tas duos gerų 
rezultatų, tai 1970 metais 
census bus atliktas 
kais.

laiš-

N. CHRUŠČIOVAS
dėkoja

Atšventęs savo 70 metinę 
sukaktį (š. m. balandžio 17 
d.), Tarybų Sąjungos prem
jeras ir T S RS KP Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius N. Chruščiovas paskel
bė tokią viešą padėką:

Mano 70-ųjų metinių proga 
ir ryšium su tuo, kad man su
teiktas Tarybų Sąjungos Did
vyrio vardas, gavau daug svei
kinimo laiškų ir telegramų 
nuo partinių, tarybinių, prof
sąjunginių, komjaunimo, kari
nių organizacijų, nuo įmonių 
ir statybų, kolūkių, tarybinių 
ūkių, įstaigų, mbkyklų kolek
tyvų, duo mokslinių . ir kūry- 
,binių organizacijų kolektyvų, 
nuo. daugelio tarybinių pilie
čių —darbininkų, kolūkiečių, 
inteligentijos atstovų, Tarybi
nės Armijos ir Karinio Jūrų 
Laivyno karių.

Šiuose laiškuose pritariama 
Tarybų Sąjungos Komunistų

TERMITAI
Termitų yra apie 50 rū

šių. Visi jie padaro žmo
nėms daug žalos. Vien 
Jungtinėse Valstijose per 
metus termitai padaro apie 
$40,000,000 nuostolių.

Bet miškuose termitai 
neša ir naudos 
kiną senus,
griuvusius, medžius.

jie sunai- 
dažnai p a r-

TARYBŲ SĄJUNGOS 
BANGINIŲ LAIVAS

Melbourne, Australija.—Iš 
Antarktikos srities grįžda
mi sustojo 34 Tarybų są
jungos banginių medžioji
mo laivai. Ant jų yra 1,890 
įgulų žmonių, jų tarpe 71 
moteris.

Laivyno kbmandierius 
Aleksejus Solianikaš sakė, 
kad jie sumedžiojo 5,139 
banginius (Whales”),, tai 
yra, 1 mažiau, kaip Tarybų 
Sąjungai yra leistina pagal 
tarptautinį susitarimą.

nuskriaustos? Niujorko “Timeso” korespondentas Wa
shingtone John D. Pomfret, rašydamas apie sutartį, pa
sakė, kad tuomet, kai visi sutarties posmai bus £yveni- 
man pravesti, tai geležinkelių savininkai, sutartimi pasi
naudodami, “sutaupys” apie $317,000,000 per metus.

Būtų buvęs stebuklas, jei geležinkelių savininkai 
būtų buvę nuskriausti.

Ant rytojaus po susitarimo Wall stryto biržoje gele
žinkelių šėrai (akcijos) pakilo.
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Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius
APIE MŪSŲ GYDYTOJUS

Atrodo, kad bendrosios 
praktikos (general practice) 
gydytojai Amerikoje nyks
ta, o jų vietą užima įvairūs 
specialistai, “profesoriai.” 
Prieš 30 metų mūsų krašte 
buvo 112,000 eilinių gydyto
jų, o tik 22,000 specialistų. 
Šiuo metu yra kaip tik prie
šingai: iš 210,000 gydytojų 
yra tik 58,000 bend r o s i o s 
praktikos gydytojai, o visi 
kiti (152,000)—specialistai. 
Dar daugiau: iš dabartinių 
medicinos studentų tik 20% 
nori imtis bendrosios prak
tikos, o kiti taiko į vieną ar 
kitą specialybę.

Jungtinių Tautų sukurta 
Pasaulio Sveikatos Organi
zacija sako, kad bendrosios 
praktikos gydytojai nesulai
komai nyksta ir ilgainiui jų 
suvis nebeliks. Tie laikai 
nebegrįžtamai praėjo, kai 
gydytojas su menku savo 
reikmenų bei įrankių laga
minėliu raitas jodavo, ar 
brikeliu vaižuodavo, vidur
naktį 60 mylių kaimo pa
žliugusiais keliais pas gim
dyvę ar šiaip ligonį. Vadi
namas “Country Doctor,” 
kuriam didelė dalis ligonių 
sumokėdavo ne pinigais, bet 
natūra (grūdais, vaisiais, 
kiaušiniais, daržovėmis, 
etc.) — išnyko. Dabar ir 
keliai asfaltuoti, ir automo
biliai prieinami, ir ligoninės 
bei klinikos arti, ir gydyto
jų daugiau, ir patys ligoniai 
supratlyvesni.

Specialybė geras daiktas 
ir be jos negalima apsieiti, 
jeigu iš jos nauda visuo
menei. Išsitobulinęs bet ko
kioje šakoje gydytojas dau
giau žino savo specialybėje, 
negu vidutinis gydytojas, 
Kuris gydytojas siekia spe
cialybės vaduodamasis hu
manitariniais tikslais, noru 
geriau tarnauti sergantie
siems, yra taurus ir sveikin
tinas profesionalas. Tačiau 
yra nemaža ir tokių, kurie 
siekia specialisto prestižo 
pelno tikslais: jiems nerei
kia taip ilgai su ligoniais 
vargintis, jie susirišę su ge
riausiom ligoninėm, jie gau
na didesnį honorarą iš pa
cientų ir pan. Kai eilinis 
gydytojas gauna už konsul
taciją $5.00, tai specialistas 
paima $25.00 ar net $50.00.

Vidutiniam piliečiui tokia 
specialybių padėtis tai dide
lis apsunkinimas. Iškyla 
jam ant šlaunies dedervinė, 
jis nueina pas gydytoją, o 
tas jį negydo, siunčia pas 
dermatologą; suserga kūdi
kis, siunčia pas pediatrą; 
suskauda pilvą, siunčia pas 
internistą; suskauda krūti
nę, siunčia pas kardiologą; 
sunegaluoja nervai, siunčia 
pas neurologą ar psichiat-

rą; suskauda ausį, akį, 
gerklę ar nosį—siunčia via 
pas skirtingą specialistą. 
Senų žmonių ar moterų gy- 
dydmas jau tapo ryškia 
specialybe, kuria užsiima 
geriatrai ar ginekologai. 
Nėščios moterys turi kreip
tis į skirtingą specialybę — 
akušerį-obstetriką. Vienas 
specialistas gydo kaulus, ki
tas kraują, trečias raume
nis ir t. t. Dažnai žmogus 
nežino net į ką kreiptis!

Kai gydymas suvisuome
nintas - socializuotas, kai už 
jį nereikia mokėti, kaip kad 
dabar yra Lietuvoje ir vi
soje Tarybų Sąjungoje, — 
specialybe yra tikra palai
ma: ligonis nuvyksta į ligo
ninę ar kliniką, o ten jau 
žino, ko1 i o specialisto ar 
kelių specialistų konsulta
cija jam reikalinga; ligo
niui tai nerūpi. O kas svar
biausia — jam nereikia rū
pintis ligoninės sąskaitos 
sumokėjimu. Pas mus gy
dymasis tai didelis “liuksu
sas,” kai vien tik už ligo
ninę reikia sumokėti nuo 
$25.00 iki $50.00 už dieną. 
Pagulėjus kelias savaites 
susidaro didelė suma. O 
kur dar visokie nepaprasti 
patarnavimai: X-spinduliai, 
r a d i o k a r d i ograma, nuo 
traukos, laboratorijos, ope
ruojamasis, įvairūs specia
listai, konsultacijos, etc.?

Ir mūsų krašto žmonės 
turėtų kovoti už gydymo 
suvisuomeninimą, nors di
delė gydytojų dalis, ypatin
gai specialistai, tam ir prie
šinasi.
Apie Sicilijos juodrankius

Pietinėje Italijos dalyje, 
Sicilijoje, nuo seno veikia 
įsigalėjusi :ir išsišakojusi te
roristų organizacija, vadi
nama įvairiais vardais: Ma
fija, Juodoji Ranka, Unione 
Siciliane, Cosa Nostra ir ki
tais. Miestas Palermo—tai 
jų centras. Ten, 
kiekvienas trečias
yra arba Mafijos banditų 
bendras, arba jai 
Su ja turi ryšių ir daugelis 
Amerikos raketierių.

Centrinė Italijos vyriau
sybė su tuo žmogžudžių sin
dikatu kovoja, bet kova su 
ja sunki, nes niekas neno
ri apie jos narių darbus 
teisme liudyti, visi bijosi 
keršto, o ji keršija žiauriai! 
Be to, arti Mafijos stovi ir 
daugelis tos provincijos 
valdininkų, teisėjų, fabri
kantų, dvarininkų, kunigų, 
kurie ją slepia, palaiko, re
mia, nes iš to turi sau nau
dos. Dėl to suimtus juod
rankius sunku nuteisti: sto
ka liudytojų, stoka įrody
mų, baimė keršto ir pan.

žmogžudystės dažnai pa-

tant daugybei žmonių, ta
čiau pakviesti liudyti jie vi
si atsako — “nieko nema
čiau.” Praeitų metų birže
lio mėnesį Palermo mieste 
juodrankiai susp r o g d i n o 
automobilį, kuriame žuvo 
septyni policininkai. Nuo 
to laiko valdžia pradėjo 
smarkiau Mafiją spausti: 
suėmė 90 to banditų sindi
kato vadų (tarpe jų vieną 
teisėją), konfiskavo 139 pas 
juos rastus militarinius šau
tuvus, 230 medžioklinių šau- 
tuvių, 173 pistoletus bei re
volverius, 302 rankines gra
natas, 26 minosvaidžių gra
natas, daug sprogs tarno sifes 
medžiagos, 7,899 šovinius, 
areštavo 947 eilinius juod
rankius, išvarė iš Sicilijos 
apie 500 žinomų jų sandar- 
bininkų, suvirš 1,000 laiko 
policijos nuožiūroje, atėmė 
335 automobilio vairavim#) 
leidimus ir daugiau kaip 500 
ginklams laikyti leidimus.

Šios represijos banditus 
kiek apramino. Tačiau kai 
tik valdžia kiek atleis va
džias, Mafija ir vėl sukles
tės. Kai tiek daug Sicilijos 
gyventojų iš jos pelnosi, ją 
remia — sunku tokią gaują 
išnaikinti.

sakoma, 
žmogus

artimas.

Detroit, Mich.
Susiorganizavo komitetas 

prieš nacinius kriminalistus 
ir prieš nacizmą

Susirinkimas įvyko ba
landžio 20 d., Plaza viešbu
tyje. Dalyvavo žymūs žydų 
tautybės, lenkų, romėnų 
žmonės, ypatingai romėrm 
kunigas.;

. Į komitetą apsiėmė darb
štūs žmonės.' .. ..

Nutarta šaukti platesnę 
konferenciją gegužės 24 d., 
įtraukiant į veikimą sena
torius, teisėjus, unijų vei
kėjus ir miestavus politi
kierius.

Susirinkime dalyvavo aį* 
vykęs iš Čikagos Rabbi S. 
Burr Yampol, pirmininkas 
Tautinio Komiteto prieš 
nacinius kriminalus.

Jis išdėstė daug dalykų; 
prisiminė apie Impulevičįų, 
pasakydamas: “Jei Filade* 
f i joje būtų buvęs komitetas 
prieš nacizmo kriminalus, 
nebūtų jis gavęs pilietybės 
popierių”.

Taipgi pranešė, kad žy
mus žmogus išvyko į Euro
pą surinkti smulkmeniška- 
kai prasikaltimus visų na
ciškų kriminalų, kurie su
gužėję į šią šalį.

Romėnų kunigas pasakė, 
kad dėsiąs visas pastangas 
įrodyti, kad jų tautybės vy
skupas, gyvenantis mažam 
miestely Grass Lake, Michi- 

pildomos vidurį dienos, ma-1 gan, apie 50 mylių nuo' mylių nuu 
troito, yra romėnų žudiką^ 
ir buvęs hitlerinėje unifor
moje.

Kadangi dar tik pradžia 
veikimo prieš nacizmą, tai 
po antros konferenc i j o s 
bus rengiamasi prie masi
nio susirinkimo vasa r a i 
praėjus, rudeniop.

žmogžudžių Priešas

Vilnietį Andrių Rožanską gerai pažįsta Petro Cvirkos, 
Gogolio ir Komunarų gatvių gyventojai. Tai jis kas 

rytą atveža į namus pieną, sviestą, varškę. 
*”■*** ~

PIRMASIS ŽODYNAS
Žodynas, tai svarbi kny

ga. Pirmąjį pasigamino tik 
lotynų žodžių anglas John 
Garlandas 1225 metais. 
1440 metais Geoffrey ūĮu 
pagamino lotynų-anglų kil- 
bų žodyną iš 12,000 žodžių. 
1552 metais Richord Huloet 
pagamino anglų kalbos žo
dyną. Po to kiekviena dL 
desnė tauta pasigamino sa
vo kalbos ir kitų kalbų žo
dynus. %. .
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J. Lankutis

Šekspyras: jo kūryba, reikšmė 
žmonijos gyvenime

ninku klasė perima huma
nizmo vėliavą ir yra pasiry
žusi įgyvendinti didžiausią 
žmonijos siekimą — komu
nizmą.

Su šia epochų giminyste 
siejasi ir šiandieninis Šek
spyro aktualumas. Šekspy
ro kūryboje yra daug iki 
šiai dienai stebinančių ir ne
pralenktų pasiekimų. Ta
čiau svarbiausias momentas

Žmonija švenčia vieną 
didžiausių pasaulinės litera
tūros jubiliejų — 40-ąsias 
anglų dramaturgo, po
eto ir mąstytojo Viljamo 
Šekspyro metines. Šis ju
biliejus reiškia daugiau, ne
gu istorinės datos pažymė
jimą. Šekspyras — tai toks 
kūrybinio genijaus milžinas, 
kuris vienodai priklauso vi
soms tautoms ir visoms po
jo sekusioms epochoms. Kaip joje, kaip pažymi tarybinis 
šviesi geriausių žmonijos šekspyrologas A. Anikstas, 
siekimų žvaigždė, jis yra ir 

aftiūsų socialistinės visuome
nės amžininkas, gyvas ir 
šiuolaikinis mūsų kultūri
nio gyvenimo reiškinys.

Šekspyras gyveno ir kū
rė tokiu laiku, kai istorijos

- ratas iškėlė Europą iš mu
drios viduramžių nakties į 

viešų Renesanso rytą. Re
nesanso laikotarpis liko 
žmonijos kultūros istorijo
je, kaip vienas šviesiausių 
praeities puslapių. Tai buvo 
didelių mokslinių atradimų, 
reikšmingų ideologinių ir 
socialinių perversmų, akty
vios kūrybinės veiklos epo
cha, nušlavusi feodalizmą, 
atvedusį į istorijos areną 
naujas šiuolaikines kla
ses. Ši epocha, rašė F. En

gelsas, “buvo reikalinga 
milžinų ir pagimdė milži
nus — minties, aistros ir 
charakterio, daugiapusišku
mo ir mokytumo milžinus. 
Žmonės, sukūrę šiuolaikinės 
buržuazijos viešpatav imą, 
buvo kas tik nori, bet ne 
buržuaziškai riboti žmo-

*nės... Jiems ypač būdin
ga yra tai, kad beveik visi 
jie gyvena savo laiko inte
resais, gyvai dalyvauja 
praktinėje kovoje, stoja vie
nos ar kitos partijos pusėn 
ir kovoja vieni žodžiu ir 
raštu, kiti kardu, o kai ku
rie ir vienu ir antru. Iš čia 
tasai charakterio pilnumas

Ur toji jėga, kuri daro iš jų 
^vientisus žmones.”

Marksizmo klasikų susi
žavėjimą Renesanso epocha 
ir jos didžiais žmonėmis ža
dino ano laikotarpio gimi
nystė su proletarinio judė- 

’ jimo ir socialistinių revoliu
cijų epocha, kurioje, darbi-

yrą “nepaprastas gyveni
mo ir jo tragiškųjų prieš
taravimų suvokimas.” Čia 
turima galvoje ne dramos 
kūrinių rašymo technika ir 
kompozicija, kurią daugelis 
vėlesnio laikotarpio drama
turgų daug geriau įvaldėjlir 
ištobulino, bet dramatizmas,' 
kaip ypatingas gyvenimo 
pajutimas priešybių susidū
rime ir įtemptoje jų kovoje. 

,Tikrovė Šekspyro drami
niuose kūriniuose i 
kaip kraštutinių gyvenimo 
antagonizmų susidūrimas, 
kuris reikalauja žūtbūtinio 
konflikto sprendimo. Lem
tingasis “būti ar nebūti” su
daro šekspyriškojo tragiz
mo esmę ne tik garsiajame 
Hamleto monologe (“Ham
letas”), bet ir “Otele,” “Ka 
raliuje Lyre,” “Romeo ir 
Džiulijetoje,” “Makbete” bei 
kituose įžymiojo dramatur
go veikaluose.

Šiame Šekspyro vaiduo- 
jamų konfliktų dramatizme 
stipriai jaučiame tikrąją 
■Renesanso epochos dvasią— 
naujų socialinių jėgų ir hu
manistinių idealų pažadintą 
pažangos ir reakcijos anta
gonizmą, herojišką to am
žiaus žmonių kovą prieš blo
gi. Mes gyvename'dar ašt
resnių istorinių ir socialinių 
prieštaravimų laikus. Šek
spyro menas artimas šiuo- 
laikiniaųi žmonijos nerimui, 
jos konfliktų audringumui 
ir ypač herojinei socialisti
nės visuomenės kovai už 
komunistinius idealus.'

Iš tiesų, ar ne šekspyriš
kuoju dramatizmu alsuoja 
mūsų amžius. Šiandien pa
saulio kultūra ir civilizacija 
pasiekė tokį laipsnį, kai

žmogus įgijo milžiniškas 
galimybes "užtikrinti savo 
gerovę, padaryti gyvenimą, 
šviesų, tobulą ir Idimingą, 
ir kartu jis savo rankose 
turi baisias priemones visai 
planetai išsprogdinti, šek
spyriškasis “būti ar nebūti” 
šiandien iškyla žymiai pla
tesniu mastu. Tai nebe at
skirą individą ar vieną ku
rią klasę kamuojantis klau
simas. Tai visos žmonijos 
problemų problema.

Šekspyras genialiai įžvel
gė pagrindinę daugelio tra
giškųjų gyvenimo priešta
ravimų priežastį. Kaip ir 
visi didieji Renesanso epo
chos mąstytojai, jis matė, 
koks gražus galėtų būti gy
venimas, jeigu jis būtų tvar
komas humanistiniais pa
grindais, teisingais asmeny
bės ir visuomenės santykių 
principais ir prilygtų garn

iškyla Itos harmoningumui. Kartu
J ' -i t d C'ii'cmlzn mn i i n •» 4--i i t •jis suvokė šių humanistinių 

idealų susidūrimą su grobi
kiškaisiais visuomenės gy
venimo dėsniais, kurie il
gainiui išsikerojo į demo
nišką kapitalistinės siste
mos iėgą. Šekspyro dramo
je “Timonas Atėnietis” mes 
skaitome šitokius kadaise 
K. Markso ir F. Engelso 
“Vokiečių ideologijoje” pa
cituotus žodžius apie skau
džiausią žmonijos pikžaiz- 
dę, kurią matė Renesanso 
humanistai ir kuri dar šian
dien tebegraužia žmonijos 
dalį:

Juk aukso skambesio pakanka čia 
Juodžiausioj; paversti j balčiausią. 
Ir šlykštų padaryti nubstabiu, 
Visus melus—tiesa, niekingą—aukštu 
Ir baili—kilniaširdžiu narsuoliu.‘ 
Ir tai, kas sena—ir skaisčiu, ir jaunu!

Šekspyras sukūrė nemir*- 
I tingus savo veikalų herojus, 
kurie tarsi titanai iškyla 
viršun tragiškųjų savo me
to aplinkybių, įkūnydami 
tauriausius žmonijos sieki
mus. Toks yra Hamletas, 
stojas į žūtbūtinę kovą su 
niekšingu Klaudijaus pa
sauliu. Toks yra karalius 
Lyras, kuris, kaip įžvalgiai 
apibūdino N. Dobroliubo
vas. po daugelio išgyventų 
kančių įsitikina, jog žmogus

K

Šekspyro 400-osioms mėtinėms
Gyvent veržlioj epochoj Renesanso, 
Epochoj Mikelandželo, da Vinčio, 
Lope de Vegos, Servanteso, Dantės, 
Pačiam iškilt kaip išminties galinčiui, 
Teatro meno titanu garsėti, 
Lyg švyturiu kartų kartoms žėrėti 
Ir lyg migloj į nežjnįą išnykti, 
Taip nieko, beveik nieko nepalikti 
Apie save smalsioms akims spoksoti, 
Net savo parašu leist’ abejoti,------------

> Kas gali būt fantastiškiau,
Įspūdingiau, 
Ir žavingiau ?

Palikt legendą, kad laikei tu arklius 
Kieme teatro už pavadžių tiesiems, 
Kurie gėrėdavos viduj spektakliais, 
O iš tikrųjų savo plunksnos priešus 
Valdyti scenos meistriškumo saitais, 
Atverti antikos turtingą kraitį, 
Kūrį tarytum tau vien kaupė, krovė 
Tiek amžių Romos, Graikijos senovė, 
Kad lobiai tie per prizmę tavo proto 
Gal šimtąkart skardžiau kartoms bylotų,------------

Kas gali būt fantastiškiau, 
Puikiau, 
Titaniškiau ?!

Bylojo scenoj karvedžiai, karaliai: 
Otelas, Cezaris, Makbetas, Lyras, 
Paklusę nuostabiai jo žodžio valiai; 
Būtybės dangiškos—jo moters tyros: 
Ofelija, Džuljeta, Dezdemona, 
Ir ne viena klastingoji matrona; 
Ir paslaptingi elfai: linksmas Arijelis, 
Ir Pako šelmiškas, gudrus šešėlis, 
Ir Prosperas, drumsčiąs bei tildąs jūras, 
Gamtos jėgas savo menu užbūręs,-------------

Kas gali būti genialiau, 
Kolosaliau
Ir fenomenaliau ?!

J. Subata

WILLIAM SHAKESPEARE

Trys Šekspyro sonetai
* * *

Aš nerašau nusaldintų eilių, 
Dažytų aš neliaupsinu gražuolių. 
Aš joms padovanoti negaliu 
Nei mėnesienų, nei žydrųjų tolių. . .

Tegul kiti sau švaistos gėlėmis, 
Lai pasitelkia Mūzai į pagalbą 
Pulkus žvaigždžių, liūliuojančias vilnis 
Ir apie deimantus kiek nori kalba.
Aš myliu tiesą. Aš žinau, jog ta, 
Kuri gražiausia man visam pasauly, 
Yra duktė šios 
O ne dievaitė,
Aš nepaseksiu 
Prekiauti savo

žemės paprasta, 
spindinti kaip saulė.
pavyzdžiu kitų: 
meile—man koktu!

* * $
Aš lyg be saulės be tavęs jaučiausi, 
Ir man atrodė, kad aplink žiema, 
Kad siautėja visur speigai pikčiausi, 

♦Kad žemė—begalinė dykuma.

Tuo tarpu švietė vasara saulėta.
O kai nuvyto jos puošni gėlė, 
Dosnus ruduo atpėdino iš lėto, 
Lyg kūdikio belaukianti našlė.

Į, stebuklingas dovanas rugsėjo
Kaip į .ąąšjaičius aš liūdnai žvelgiau: 
Kai nėr tavęs, man saulė patamsėja, 
Lakštutės nebegieda man daugiau.

yra didelis ne todėl, kad jis;dies veržimąsi į šviesą, j 
tari valdžią, o todėl, kad jis žmoniškesnį gyvenimą.
yra žmogus. Savo kilnumu 
mus patraukia Otelas, tra
giškai kenčiąs dėl to, kad 
buvo apviltas jo didžiadva
siškas pasitikėjimas žmo
nėmis. Visada žmoniją ža
vės karštos Romeo ir Džiu- 
lijetos širdys, nepripažįs
tančios jokių kliūčių ir jo
kių kompromisų kelyje į 
laimę.

Šekspyro herojuose susi
lieja meilė tam gyvenimui, 
kurį jie gyvena, ir begali
nis troškimas dar gražesnio 
žmogaus laimės ir tobulu
mo idealo. Kaip tik todėl 
poetiškieji Šekspyro herojai 
ir yra artimi šiuolaikiniam 
žmogui, visas savo jėgas 
a t i d uodančiam humanisti
nių idealų įgyvendinimui.

Šekspyras mums artimas 
ne tik idėjiniais, bet ir este
tiniais savo kūrybos princi
pais.

Iš Šekspyro sau meninės 
patirties sėmėsi daugelis 
1 i t e r a t ū r inių srovių bei 
krypčių. Tačiau daugiausia 
iš šio didžio menininko vei
kalų pasisėmė realistinė li
teratūra, kuri nuolat žavė
josi Šekspyro charakterių 
realumu ir turtingumu, psi
chologiniu gilumu ir spal
vingumu. Ne veltui ir mū- 
sų didžioji realistė žemaitė nauja socializmo laiką lite-

O jei sucirpsi kur paklydę paukščiai, 
Išblyškę medžių lapai virpa baukščiai...

’* * *

Kodėl naujai prabilti nedrįstu
Ir nuolat dainuoju vis tą patį?
Kodėl neieškau derinių keistų,
Kokių dar niekas ligi šiol nematė?
Kiekvienas mano žodis tau tiek,daug
Apie mane papasakot galėtų!
Bet sąskambių retų iš jo nelauk, 
Nereikalauk gudrybių negirdėtų.

Juk aš tiktai nauju rūbu dangstau 
žodžius, gerai pažįstamus nuo seno. 
Tai, ką rašau,—rašau aš vienai tau 
Ir vien apie tave, brangioji mano.

Nes meilė—taip, kaip saulė danguje, 
Kas dieną ta patį—ir vis nauja!

Išvertė Aleksys Churginas

Du sonetai
* *

Jei plieną ir granitą laikas griauna,
Jei žemė ir vanduo—neamžini, 
Tad kaip, o, kaipgi grožio žiedą jauną 
Tu nuo mirties apginti ketini?
Kaip tau išsaugot rožės aromatą, 
Jei mūsų priešas, Laikas pavydus, 
Naikina žemėj visa, ką tik mato— 
Akmens pilis ir žalvario vartus?
Kraupi mintis! Prieš Laiką—mes bejėgiai.' 
Kas deimantą paslėps nuo pražūties?
Kas drįs pastoti kelią metų bėgiui 
Ir tuo išgelbės grožį nuo mirties?
Tokios jėgos nėra. . . Tačiau, man rodos, 
Įamžins mano meilę raidės juodos.

sį: * *

Bemiegis Laikas dirba pamažu 
Ir rodo mums didingą savo meną. 
Bet tai, kas akiai miela ir gražu, 
Šiame pasauly neilgai gyvena.
žiiūrėk, pirmųjų šalčių genama, 
Žalioji vasara nuo mūsų bėga. . . 
Jau atslenka tylom gūdi žiema 
Ir beria mums į veidą šaižų sniegą.
Tiktai kvapnių žiedų laki dvasia, 
Mažoj stiklinėj celėj uždaryta, 
Tau primena kas vakarą kas rytą, 
Kaip tu džiaugeis] saule laukuose.

Prarado gėlės grožį trumpalaikį, 
Bet sielą jo nevystančią išlaikė.

Vertė Aleksys Churginas

ratūra ir dram a t u r g i j a, 
praturtinanti šias tradicijas 
aukštu idėjiškumu ir giliu 
gyvenimo dėsningumų su - 
pratimu. Šią misiją įgy
vendinti yra pašauktas so
cialistinio realizmo menas.

Tarybinė literatūra savo 
geriausiais pavyzdžiais—M.

Taryba 
plačiu 
liaudies 
vandens

PožeminiŲ vandeny 
energija

TSRS Ministrų 
priėmė nutarimą 
mastu išnaudoti 
ūkyje požeminių 
šaltinių šilumą.

Dabar jau ištirti didžiu
liai požeminės šilumos re
sursai, kurie, pavertus juos 
sąlyginiu kuru, sudaro 
TSRS ne mažiau kaip 100 
milijonų tonų. Išnaudojant 
kasmet po 5 milijonus m3 
karšto gamtinio vandens, 
per šimtmetį galima būtų 
jo “išsemti” vos 2 proc. Tuo 
tarpu požeminės karštosios 
“jūros” nuolat pasipildo, 
kadaųgi vanduo gamtoje 
keliauja. Karštų požeminių 
vandenų yra Šiaurės Sibire, 
Ukrainoje, Kamča t k o j e, 
Kaukaze, Kazachstane, Ku- 
banėje. Iš viso TSRS suras
ta ne mažiau kaip 50 dide
lių požeminių karšto van
dens telkinių.

Eksploatuoti šiuos energi
jos resursus daug patogiau, 
negu nafta ir angli. Bandy
mai parodė, kad lėšos, įdė
tos į geoterminio įrengimo 
statybą, sugrįžta po 3—4 
metu, o jis teiks karštą 
vandenį bei garus 20—30 ir 
daugiau metų. Vienas 1000 
m3 galingumo verdančio 
vandens šaltinis gali duoti 
per parą tiek šilumos, kiek 
jos gautume sudeginę vago
ną akmens anglies.

Žėrintis smėlis
TSRS Okeanologijos ins

tituto darbuotojas, geogra
fijos mokslų daktaras V. 
Zenkovičius ieškojo prie
monių, kurios padėtų nu
statyti, kain juda pakran
čių smėlis. Nežinant jo ju
dėjimo dėsnių, ne kartą uo
lų, pylimų ir kitų įrenginių 
statytojams teko smarkiai 

-1 apsiskaičiuoti.
Bet kaip susekti povan

deninį smėlio judėjimo ke
lia ! Okeanologai bandė 
smėlį dažyti. Tačiau nuda- 

’ žvtus jo grūdelius buvo sun- 
! kiau masėje surasti, negu , 
’adatą šieno stirtoje. Ban- 
| dyta i smėlį maišyti spalvo
to stiklo, bet ir tas nedavė 
laukiamų rezultatų. Tada 

Taip, Šekspyras, kaip ir' buvo nutarta kreiptis į che- 
yisi kūrybinio genijaus mil- Imikus, prašant panaudoti 
žinai, lieka nemirtingas. Jis i iluminoforus, t. y. medžia- 
budi humanistinių žmonijos ! gas, kurios švyti, veikiamos 
idealų sargyboje. Jis atei-: ultravioletinių 
na į talką visiems tiems, 
kurie neša žmonijai pažan
gą, tiki žmogaus didybe ir 
grožiu.

terius, savo dvasiniu turtin
gumu prilygstančius ir pra
nokstančius Šekspyro hero
jų monumentalumą ir poe- į 
tiškumą.

Viename savo sonetu Šek
spyras rašė:
Nors tu, beširdis laike, sėji mirt}, 
Aš tau vis vien mokėsiu atsispirti

ne vienu atveju savo litera
tūrinius įgūdžius ugdė, ati
džiai studijuodama P. Vi
šinskio jai pasiūlytus Šek
spyro veikalus. Iš rašytojos 
laiškų matome, kaip ją ža
vėjo pilnakraujai, žemiški, 
didelių aistrų ir konfliktų 
apimti Šekspyro žmonės. Tą x
renesansišką charakterių ■ Šolochovo ir kitų žymiausių 
sodrumą ji puikiai išugdė ir j rašytojų kūryba — akivaiz- 
savo realistinėje kūryboje, džiai įrodė, kad ji vertin- 
vaizduodama lietuvių liau-’ gai atstovauja pagrindinei 

šiuolaikinio meno krypčiai, 
kuri savo humanizmu ir is
toriniu optimizmu labiau
siai yra artima renesansiš- 
kai Šekspyro kūrybos dva
siai. Kartu mes jaučiame, 
kiek dar daug mūsų litera
tūra ir ypač dramaturgija 
gali pasisemti iš nemirtin
gųjų Šekspyro tragedijų, 
dramų ir komedijų, vaiz
duodama naujus šių dienų 
žmones — komunizmo kū
rėjus.

Šekspyro kūrybos atkaklu
mą mes stipriai pajutome bos pirmasis sekretorius, 
per pastarąjį dešimtmetį, i T S R S Dailės akademijos 
ypač kai po istorinių TSKP i tikrasis narys. Jis buvo 

puikios kultūros tapytojas, 
tikras nacionalinis rusų dai
lininkas. Jo kūrybos pa
grindas buvo tarybinių žmo
nių gyvenimas, Tėvynės 
didvyriškos istorijos įvy
kiai, gimtosios žemės gro
žis. Savo kūryba jis reiškė 
liaudies mintis ir jausmus.

Komunistų partija ir Ta
rybinė vyriausybė labai ver
tino Sergejaus Gerasimovo 
nuopelnus. Jam buvo su
teiktas TSRS liaudies daili
ninko vardas, jis buvo du
kart apdovanotas Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nu.

Sergejus Gerasimovas dir
bo platų visuomeninį darbą. 
Jis buvo RTFSR Aukščiau-

Šekspyro meninės kūry
bos principais kartkartėmis 
žavėjosi K. Marksas ir F. 
Engelsas. Kalbėdami apie 
pažangiąją savo meto lite
ratūrą, jie nuolat ragino 
proletarinius vokiečių rašy
tojus mokytis iš Šekspyro 
realistinės charakterių ta
pybos, tipizavimo ir indivi
dualizavimo meno, gyvumo 
ir veiksmingumo. Šekspy- 
riškumą jie suprato kaip 
geriausių realizmo savybių 
sankaupą ir laikė jį būtinu 
naujos marksistinės esteti
kos elementu. Tai jie ypač 
pabrėždavo, kovodami su 
abstrakčia romantine kai 
kurių savo meto pažangių 
rašytojų tendencija, pasi
reiškusią tuo, kad kūrinių 
herojai virsdavo schema
tiškais “idėjų ruporais.” 
Įsidėmėtini yra F. Engelso 
žodžiai laiške F. Lasaliui, 
kur sakoma, kad “didelis” 
idėjinis gilumas, perprasta 
istorinė esmė.. su Šekspy
ro gyvumu ir veiksmingu
mu tikriausia bus sujungta 
tik .ateityje... šiaip ar taip, 
tą sujungimą aš laikau dra
mos ateitimi.”

Engelsas buvo įsitiki
nęs, kad Šekspyro realis
tinių tendencijų pagrin
du turi susiformuoti

XX ir XXII suvažiavimu 
per visą pasaulį nuskambė- 
jo renesansiškai taurus ko
munistų šūkis: i ‘ V i sk a s 
žmogaus vardan, žmogaus 
gerovei!” Ne atsitiktinai 
per pastaruosius metus 
smarkiai išaugo ir Šekspy
ro veikalų popui i a r u m a s 
Tarybų šalyje. Apie tai 
kalba Šekspyro įsitvirtini
mas mūsų teatrų repertua
ruose, kapitaliniai raštų lei
diniai, gausūs literatūros 
mokslo darbai apie jo kū
rybą. Reikia manyti, kad 
ateityje Šekspyro vaidmuo 
tarybinės visuomenės kultū
riniame gyvenime dar la
biau didės. Tur būt, stiprės 
ir tarybinės literatūros pa
stangos sukurti naujus mū
sų epochos žmonių charak-

Mirė Sergejus 
Gerasimovas

Maskva. — Mirė įžymus

spindu 1 i tį- 
Sis būdas pasirodė brangus. 
Chemikai ėmė ieškoti pa
kaitalo. Tokia medžiaga bu
vo surasta. Žėrintis smėlis 
panaudojamas statant įvai
riausius jūrų įrengimus, 
vykdant statybas prie upių 
ir vandens saugyklų. Nau
juoju liuminoforu apdoro
tas smėlis nurodo, kaip rei-
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tarybinis dailininkas Serge-1 ^ia jsdėstyti. pakra n c i ų
jus Gerasimovas — TSRS 
Dailininkų sąjungos valdy-

įrengimus, kaip juos apsau
goti nuo smėlio puolimo ir 
t.t. Pavyzdžiui, statant vie
ną uosta, liuminoforai leido 
sumažinti suprojektuoto 
kanalo statybos išlaidas net 
16 milijonų rublių!

Tarybinių mokslini n k ų 
sukurtas naujasis smėlio 
žymėjimo metodas puikiai 
konkuruoja su japonų ra
dioaktyviu smėlio ženklini
mo būdu.

Singapūras. — Japonų 
naftolaivis susidūrė su 
norvegu naftolaiviu. Abudu 
nukentėjo, bet nenuskendo.

Elizabethville. — Kongo- 
je sustreikavo 18,000 mai- 
nieriu. c

siosios Tarybos deputatas, 
Tarybinio taikos gynimo ko
miteto narys. ELTA

3 guri. Laisvė (Liberty) Penkt., gegužės (May) 1, 1964



ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Skurdus miestas

Crystal City — vienas 
skurdžiausių miestų Texas 
valsijoje. Virš 10,000 gy
ventojų savo mieste neturi 
nei vieno parko, teturi nu
versto namo skiepe prūdą 
pasimaudyti. Tai vienatinis 
prūdas visame mieste.

2,800 stubų tik vienas treč
dalis teturi šiek tiek paken
čiamus įrengimus, o du treč
daliai neturi viduje išviečių 
ir maudynių. Didesnė na
mų pusė visai netinka žmo
nėms gyventi.

Mokyklų taipgi labai ma
ža. Tėra tik 75 mokytojai 
dėl virš 2,000 mokinių. Ma
žai kas yra baigęs aukštes
nę mokyklą, daugumas gy
ventojų nėra baigę nei pra
dinės mokyklos. Neraštin
gumas viešpatauja.

Gyventojų daugumą suda
ro meksikiečiai, bet miesto 
valdytojai visuomet buvo 
amerikiečiai. O jie visai ne
sirūpino daugumos gyven
tojų gerove. Du trečdaliai 
šeimų gyvena iš mažesnių 
metinių pajamų, kaip $2,500. 
Baisus skurdas visur mato
mas.

Prieš metus laiko tymste- 
rių unijos padedami meksi
kiečiai išsirinko vietinę val- 

' džią. Tai dabar naujoji val
džia rimtai imasi atsakomy
bės gerinti miesto padėtį. 
Jau gauta federalinės val
džios parama. Dabar stato
ma daugiau namų, daugiau 
mokyklų.

Tenka pasakyti, kad Crys
tal City nėra vienatinis 
skurde paskendęs miestas. 
Tokių miestelių pietinėse 
valstijose galima rasti ir 
daugiau. O skurdo galima 
rasti visuose JAV miestuo
se ir miesteliuose.

" Paskelbtas skurdui karas, 
atrodo, mažai pažangos te
daro.

Psychological Analysis” au
torius, padaręs televizijos 
programų analizę, priėjo iš
vados, kad didžioji progra
mų dalis kursto žmones, 
ypač jauną j'ą kartą, prie 
smurto,- prie įtūžimo, prie 
agresyvių aktų.

Prof. Berkowitz nurodo, 
I kad programos, iškeliančios 
kriminalizmą iki pačios 
aukštumos, puoselėjančios 
kaubojų didvyriškumą, 
smarkiai paveikia norma
lius žmones, bet jautrius 
žmones tiesiog sužavėja, 
daugelį pastumia į krimina
lizmą.

Stanfordo universiteto 
profesorius Albert Bandu
ra, Washington© universi
teto profesorius O. Ivar Lo- 
vaas, Waterloo universite
to profesorius R. H. Waters 
ir kiti televizijos programų 
tyrinėtojai taipgi priėjo tos 
pačios išvados, kad televizi- 

I ja, vietoje kultūros, neša 
žmonėms žalą. Jie 
menduoja televizijos 
gramas sukultūrinti.

Anglija taipgi tuo 
simu turi nemažos bėdos. 
Londono laikraštyje “Sun
day Express” tilpusi kari
katūra parodo, kaip iš val
diškos įstaigos atėjusius į 
vieną butą tyrinėtojus, kaip 
televizija paveikia jaunuo
menę, to buto vaikučiai, pa- 
sirėdę indėnais ir kaubo
jais, apsišarvavę įvairiau
siais ginklais, tyrinėtojus 
išvijo laukan.

Tai tokią “kultūrą” jau
najai kartai suteikia tele
vizija.

reko-
pro-

klau-

Literatūrų brolybė

Bendras frontas Ispanijoje
Nacionalinio išsilaisvini

mo frontas jau veikia Ispa
nijoj ir už jos ribų. Jis 
susideda iš daugelio parti
jų ir kitų organizacijų, ko
vojančių prieš fašistinę 
Franko diktatūrą.

Frontas paskelbė manifes
tą, kuriame atsišaukiama į 
visus fašizmui priešingus 
ispanus visais būdais padė
ti tiems, kurie kovoja už 
Franko diktatūros sunaiki
nimą ir “Ispanijos naciona
linės nepriklausomybės at- 
steigimą.”

Frontas šimtu procentų 
už demokratinę respubliką. 
Tuo klausimu negali būti 
jokio kompromiso. Į savo 
gretas jis kviečia užsieniuo
se gyvenančius ispanus, ku
rie kovėsi su fašistais civi
liniame kare ir 1939 m. pa
sitraukė užsienin.

Frontas primena ne tik 
politinės, bet ir ekonominės 
kovos svarbą. Jis pataria 
viską naudoti, kas tik gali 
fašizmą silpninti. Jis kriti
kuoja amerikiečius turistus, 
■kurie Ispanijon atveža ne
mažai dolerių, bet ir presti
žą Franko diktatūrai sutei
kia.

Su Portugalijos kovoto
jais prieš Salazaro diktatū
rą frontas palaiko ryšius.

“Prezidentas Nixonas”
Vakarų Vokietijoje 1960 

metais nuvb atspausdinta 
“naujojo prezidento biogra
fija” — tai Richardo M. 
Nixono biografija. Tą kny
gą atspausdino Deutsche 
Verlagsanstalt spaustuvė.

Pasirodo, kad tūli vokie^- 
čiai labai pageidavo ir tik
rai tikėjosi, kad Nixonas 
tikrai bus išrinktas prezi
dentu. Todėl jie ir jo bio
grafiją dar prieš rinkimus 
išleido. Jie skaitė Nixoną 
“savuoju žmogumi,” kuris 
su socialistiniais kraštais 
galės kaip nors susidoroti.

Šiais metais jie ir vėl ti
kisi, kad “savas žmogus” 
Nixonas ar Goldwateris 
pasieks JAV prezidento vie-

New Yorkas pirmoje 
vietoje

Amerikinė vėžio ligoms 
tirti draugija skelbia, kad 
1963 m. iš visų New Yorko 
mieste mirusiųjų 19.5% bu
vo nuo vėžio ligų, kuomet 
visoje šalyje tepasiekė 15.7 
procento.

Vėžio ligų tyrinėtojai ne
skelbia, kodėl New Yorko 
miestas vėžio mirtingumu 
užima pirmąją vietą. Atro
do, kad tai bus dėl per di
delio susikimšimo, kur au
tomobilių ir kitos transpor- 
tacijos nuodingos dujos 
troškina vietinius gyvento
jus.

Televizijos “kultūra”
Kiek jau patirta, geroji 

televizijos programa nepa
jėgia nusverti blogąją pro
gramą, kuri daugiausia ža
los mūsų priaugančiai kar
tai padaro. \

Wisconsin© universiteto 
psichologijos profesorius 
Leonardas Berkovitz, kny
gos “Aggression: A Social

ILGAS NAFTOLEIDIS
Nuo Houstono miesto, 

Texaso valstijoje, iki New 
Yorko nutiesta 1,600 mylių 
ilgio naftoleidžib v a m z- 
džiai. Juos nutiesė devynios 
naftos kompanijos. Per vie
ną parą naftoleidžiai į New 
Yorką perleidžia 27,000,000 
galionų naftos. Vamzdžiais 
naftą varo 15 stočių, kurių 
kiekviena turi po 5,000 ark
lių jėgos.

Skaitytojai labai vertina 
rašytojų laiškus. Tie laiš
kai savo meniniu spindėji
mu — poezija. Juose lite
ratas atskleidžia savo sub
tiliausius jausmus, savo in
tymų pasaulį. Štai, perskai
tai kurio nors rašytojo kny
gą. Susižavi jo teigiamu 
personažu, net sušunki: 
“Kaip galėjo autorius taip 
jautriai atskleisti žmogaus 
širdį? Bet ar pats rašyto
jas gyvenime irgi toksai?” 
ir t. t. Tas paslaptis at
skleidžia menininko laiškai. 
Tatai atsispindi Gorkio, Hu
go, Fadiejevo, Žemaitės, Sa
lomėjos Nėries epistoliari- 
niuose raštuose. Įvairia for
ma lietuvių literatai palai
kė ryšį su kitų tautų gro
žinės literatūros korifėjais. 
Štai jaunas poetas E. Ste
ponaitis rašė laišką Levui 
Tolstojui: kėlė jam litera
tūrinius klausimus.

B. Pranskus, kai dėl re
akcijos buvo priverstas ap
leisti Lieauvą ir savo kūry
binį darbą tęsė Maskvoje, 
bičiuliavo su įžymiuoju len
kų rašytoju emigrantu Bru
no Jasenskiu ir kritiku 
profesoriumi S. Dinamovu. 
1936 m. visoje Europoje 
skambėjo galingas Rolano 
balsas. Rolanas smerkė 
Hitlerį, smerkė knygų de
gintojus, smerkė Telmano 
kankintojus, smerkė karo 
kurstytojus. Tuomet su juo 
susirišo ir lietuvių pažan
gieji literatai. Rolanas jiems 
parašė nuoširdų laišką. Ir, 
rodos, užmiršdavau niūrius 
mūrus, grotas, kai “Izvesti- 
jose” perskaitydavau Rola
no šiltą žodį apie Spalį, apie 
Gorkį, apie kultūros gyni
mą.

Karo metais Cvirka itin 
susibičiuliavo su nuostabiu 
menini nku A. Fadiejevu. 
Taip pat jis draugavo su 
puikiu poetu, Šekspyro raš
tų vertėju Maršaku, jumo
ristu Zoščenko ir kitais. 
Venclova nuolatos susiraši
nėja su poetu Tichonovu, 
su pasaulinio masto rašyto
ju Fedinu ir kitais. A. Gu- 
zevičius bičiuliauja su įžy
miuoju beletristu Paustovs- 
kiu. Ir apskritai Guzevičius 
yra populiarus kitų respub
likų rašytojų ir skaitytojų 
tarpe.

Tokia literatūrinė drau
gystė kiekvieną menininką 
labai praturtina: jis iš jos 
sužino tokius įdomius daly
kus, kurių nerado dar to 
menininko raštuose. Suži
nai, kaip Fedinas, kaip Ti- 
chonovas, kaip Stelmachas, 
ne tik savo raštuose diegia 
subtilų požiūrį į žmogų, bet 
kad tie rašytojai ir patys 
yra be galo taurūs, kuklūs, 
paprasti.

Tėvynės karo metais ir 
man teko susipažinti su vi
sa eile garsenybių. Štai 
Valdajuje 1942 m. literatū
ros vakare pamačiau puikų 
lyriką, subtiliai atskleidžiu- 
sį tarybinės moters meilės 
jausmus poetą Ščipačiovą. 
Vienerius metus su juo be
veik kasdien susitikdavau. 
Tuomet pamačiau ir poetę 
Margaritą Aliger: ji žemi
nėje kariams skaitė savo ei
lėraščius. Maskvoje rašyto
jų klube klausiausi, kaip 
Aleksiejus Tolstojus skaitė 
savo pjesę. Dar kalėjime 
pamėgau Erenburgo apy
braižas, romanus. Štai ir jį 
paifta’čjau iš arti: rašytojų 
susirinkime. • Nemėgau di
deliems žmonėms lįsti į akis, 
bet pats gyvenimas suvedė 
su jais. <

Mokiaus Leningrade. Vėl 
naujos pažintys su rašyto
jais. Dalyvaudavau jų kny
gų aptarime, literatūyos va-

bišką požiūrį j rašytojus. 
Nūdien malonu atžymėti: 
Mizara 1930-1940 m. prole
tarinius rašytojus vertino 
jautriai, protingai, niekad 
jų nekoliojo spaudoje. Tai
gi, Mizara nebuvo užsikrė
tęs kairiokiškumo liga lite
ratūriniais klausimais. O 
dabar lietuvių literatūrinis 
mokslas tokį požiūrį laiko 
net moksliniu požiūriu.

Laiškai, kuriuos Lietuvos

karuose. Didelį įspūdį man 
padarė įžymiosios beletris- 
tės Panovos jubiliejus. Ko
kią valandą skaitė nuo dau
gelio rašytojų telegramas, 
kuriomis literatai šlovino 
savo jubiliatę.

Vyrauja rašytojuose ir ki
ta puiki tradicija: laiške 
išreikšti savo nuomonę vie
no ar kito to rašytojo kū- rašytojai gauna iš kitų res- 
rinio atžvilgiu. 1959 m. pa- publikų literatų, — svarbus 
sirodė Simonovo romanas dokumentas. 
“Gyvieji mirusieji.” C 
laiške autoriui papasako
jau, kokį įspūdį padarė jo 
herojai. Pasaulyje pagarsė
jęs rašytojas gauna daug 
laiškų. Rodos, turėtų už
miršti vieną kitą savo ko
respondentą. O vis gi Simo
novas atsiliepė labai nuo
širdžiu laišku. Dar džiu
giau. Jis naujame romane 
“Kareiviais negimsta” įkū
nijo mano 
darė savo 
tinio karo 
žmogumi, 
tančiu. Tai siūliau padary
ti. Paklausė.

Neretai nuoširdžiais laiš
kais mane aplanko Eren- 
burgas, įžymusis ukrainie
čių beletristas Stelmachas, 
kelių romanų autorė Galina 
Serebriakova, puikus rašy
tojas Gončiaras, Kočetovas, 
nuostabiosios knygos apie I 
lakūną autorius B. Polevo- 
jus, Uzbekijos jaunas ro- 
romanistas Askadas Much- 
taras ir kiti. O, kokie jie 
jautrūs, broliški, paprasti! 
Būdinga, kad tie literatai 
labai brangina kito rašyto
jo atsiliepimą apie jų kūri
nius. Toks bendradarbiavi
mas vieno rašytojo su kitu 
rašytoju — didelis universi
tetas. Iš to pasimokęs, ra
šytojas stengiasi ko nors 
įdomesnio pasakyti ir skai
tytojui.

1962 m.'Kaune lankėsi le
ningradietis poetas, lyrikas 
Prokofjevas. Laiške jį pa
prašiau: tegu jis į savo po
ezijos posmus įpina IX-to 
Forto tragediją. Ir štai 
žurnale “Spalis” Prokofje
vas atspausdino 8 eilėraš
čius, skirtus Lietuvai: “Pa 
minklas,” “Nuo Gedimino 
kalno,” “IX-tas fortas” ir 
kitus. Jis vieną eilėraštį 
sukūrė lietuvių liaudies dai
nų motyvais ir net lietuviš
kai pavadino: “Daina.”

Dar daugiau rašytojai su
silaukia laiškų iš savo skai
tytojų. Štai, Venclova pa
sakoja:

—Važiuoju traukiniu. Su
sipažinau su viena gydyto
ja. Ir štai ji man net iš 
Sachalino rašo. Gydytoja 
džiaugiasi, kad ji perskaitė 
mano romaną “Draugys
tė.” Tas romanas paliko 
gerą įspūdį. Ir skaitytoja 
pasiryžo savo šviesius jaus
mus išlieti man.

K. Simonovui pasiunčiau 
Cvirkos “Žemė maitintoja.” 
Prašiau jo nuomonės. 1962 
m. kovo 22 d. įžymusis ra
šytojas man atrašė: “Visų 
pirma, dėl Cvirkos. Dar 
kartą dėkoju už jo knygą. 
Su džiaugsmu pranešu 
Jums, kad šis romanas pa
rašytas labai vykusiai, sod
riai, glaustai ir išmintingai. 
Man patiko. Tai gera kny
ga.” Kaip nepasididžiuoti 
tokiu aukštu įvertinimu! 
Taip, P. Cvirka — lietuvių 
literatūros klasikas, kaip 
kaip Žemaitė, kaip Vienuo
lis iF kt. .

z 1955 m. mano laiškinė 
pažintis užsimezgė su rašy
toju Mizara. Per tuos tre
jus metus , jis man parašė 
daug įdomių laiškų. Dabar, 
siųsdamas memuarus, jais 
pasinaudoju. Itin vertinu 
Mizarą už taktišką ifMry*

___  _____ Ateis laikas, 
Savo I jais pasinaudos ir skaitytojai.

Jie bus atspausdinti, kaip 
jau atspausdinti Žemaitės, 
Cvirkos, Salomėjos Nėries 
ir kitų rašytojų laiškai.

Tokia literatūrų brolybė

praplečia rašytojo meninu 
idėjinį horizontą. Lietuvos 
rašytojai džiaugiasi, kad 
Amerikos pažangieji lietu
viai ne tik su pamėgimu 
skaito lietuvių rašytojus, 
ne tik apie juos šiltai at
siliepia pažangioje spaudo
je, bet neretai ir savo laiš
kuose išlieja pagarbą vieno 
ar kito rašytojo talento, at
žvilgiu. Už tai literatai dė
kingi ir 'Mizarai, ir Bimbai, 
ir Jokubkai, ir Jonikui, ir 
kitiems. O tai, kad lietuvių 
rašytojus skaitytojai apipi- 
lia laiškais, liudija, jog nū
dieninė lietuvių literatūra 
tapo tikrai liaudies litera- 
ra.

A. Liepsnoms
Kaunas, 1963. IX. 28-29

PHILADELPHIA, PA

prašymą: — pa- 
personažą pilie- 
dalyvių, padarė 
kūrybiškai mąs-

Užuojauta draugam Kaz
lauskam, netekusiems myli
mos dukters, kuri išsiskyrė 
iš gyvųjų, tarp balandžio 13 
d., ir palaidota balandžio

Draugas Kazlauskas 
veiklus pažangiame judėji
me, “Laisvės” bendradar
bis.

Teisėjas J. Sydney Hoff
man gauna grasinančius 
laiškus už pasakymą, kad 

| prie jo pristatyti jaunuo
liai, prasikaltę užpuolimuo
se, bus sunkiai baudžiami. 
Tuo tarpu laikraščiai pilni 
aprašymų apie apiplėšimus, 
vienos grupės su kita muš
tynes ir t.t. Policija negali 
tvarkos palaikyti.

Naujas ugniagesių virši
ninkas yra George E. Hink. 
Jis užėmė pasitraukusio 
McNemee vietą.

mė—25 metai kalėjimo. Jos 
advokatas sako apeliuosiąs 
į aukštesnį teismą.

LLD 10 kuopos organiza
torius drg. Puodis jau 78 
metų amžiaus, bet gerai at
rodo. Priimkite nuo visų 
kuopiečių gerus linkėjimus 
ir būkite stiprus sveikatoje.

Teisėjas J. Sydney Hoff
man įspėja jaunuolius, kad 
N. Philadelphijoje išpuoliai 
nebus glostomi, prie jo pri
statyti, nebus lengvai pa- 
paleisti. Hoffman sako : 
nors spauda rašo, kad pa
taisos namai perpildyti, bet 
nusikaltėliams bus surasta 
vieta. Teisėjas ragina nu
žiūrimus padykėlius pra
nešti policijai bei mokyto
jams, kad juos įspėtų.

Truckdrivers and Help
ers atšaukė pikietav i m ą 
Camdeno County Court 
House, kuomet kompanija i 
sutiko nesutikimus rišti de
rybų keliu.

Philadelphijos Lib e r t y 
Bell Park kiekvieną vakarą 
įvyksta arklių lenktynės, 
sutraukia daug žmonių. 
Valstijos Harness Commis
sion areštavo du už arklių 
“dopinimą”.

Gub. Scrantonas sutinka, 
kad neturėtų būti baudžia
ma už 15 mylių greitesnį 
važiavimą negu taisyklės 
nusako. Bureau of Traffic 
Safety sako, kad palaikys 
Scrantoną.

Gegužės 8 d. LLD 10 kuo
pos susirinkime veikiausiai 
turėsime kalbėti apie kuo
pos susirinkimų vietą ir lai
ką. Iš kuopoje priklausan
čių 50 narių rasime tik porą 
dirbančių. Visi kuopiečiai, 
kurie lanko susirinkimus,

Respublikonai kaltina de
mokratus darymu planų už
daryti Philadelphia Navai 
Base, kad diskreditavus, gu
bernatorių Scrantoną dėl 
nedarbo didėjimo Philadel- 
phijoj. Prieš rinkimus su
randami skymai vieni kitų 
diskreditavimui.

Sunkvežimių vairuotojas 
William Connery areštuo
tas už įvažiavimą į pikieto 
eiles ir sužeidimą trijų 
žmonių, už priešinim ą s i 
areštui ir policisto užpuoli
mą. Karpenterių unija pi- 
kietuoja taisomus namus 
Delaney St., kuriuose dirba 
neunijiniai darbininkai.

12 busų vairuotojų Har- 
risburge įteikta dovanos už 
saugų važinėjimą.

Pilietis

Chester, Pa.
V. L. Pašalpiniame klube 

buvo pranešta, kad serga 
Vytautas Gužauskas. Ligo
ninėje jam buvo padaryta 
operacija. Dabar jau yra 
namie..

yra pensininkai, išskiriant I Profesorius Šalis turėjo 
vieną. širdies sušlubavimų. Linkiu

y Miss Blatt, kalbėdama 
Scrantone rinkimų kampa
nijoje, sakė, kad jeigu ji 
bus išrinkta senatoriumi, 
tai darys viską, kad paša
lintų nedarbą kasyklų sri
tyje. Prieš rinkimus kiek
vienas duoda pažadus, o po 
rinkimų juos pamiršta. 
Prezidento Johnsono žmo
na, lankydama kasyklų 
apylinkę, irgi davė pana
šius pažadus, bet jie likosi 
pamiršti.

Jordanijos karalius Hus- 
seinas lankėsi Philadelphi
joje. Iš Philadelphijos išvy
ko į Washingtoną.

Lillian Reis, naktinio klu
bo savininkė, surasta kalta 
sąmoksle apiplėšti Pottsvil- 
lėj turtingą šeimyną, bau$-

sergantiems gre i t a i pa
sveikti.

Lankiausi Avalone pas 
pas Joe ir Elzbietą Bekam
pius. Bekampis sakė, kad 
sunkiai dirba, idant gerai 
prirengus savo parką atei
nanti©
Sakė, kad šiemet turės net 
kelis

Chester nedidelis mies
tas, bet daug yra bedarbių, 
ypatingai sunkaus darbo 
negriį. Mat, jie greičiau at
leidžiami iš darbo. Todėl jie 
energingai kovoja už ly
gias teises su baltaisiais. 
Jie tą išreiškia ramiai sėdė
dami ir rankose laikydami 
plakatus su užrašytais jų 
reikalavimais.

A. Lipčius

So. Boston, Mass.
Iš Massachusetts valstijos 

Moterų sąryšio T 
konferencijos

Kaip ir visuomet, moterų 
suvažiavimas buvo gyvas, 
entuziastiškas, draugiškas. 
Delegačių dalyvavo 18 iš 5 
kuopų. Buvo ir viešnių, 
kurios prisidėjo su savo 
nuoširdžiais patarimais.

Drg. M. Sukackienė, ku
ri buvo, Moterų sąryšio va
dovė per daugelį metų, pa
darė plačią peržvalgą iš 
praeity moterų nuveiktų 
darbų, ypatingai antrojo 
pasaulinio karo metu mote
rys daug dirbo, kad pagel
bėtų nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos ir Tarybųy 
Sąjungos žmonėms. Bet ir 
iki šiandien moterys dar ne
pavargo.

Iš kuopų raportų paaiškė
jo, kad moterys visose kolo
nijose savo darbais stovi 
pirmoje vietoje, ypatingai ^ 
ten, kur jos turi savo at
skirus klubus. Pavyzdžiui, 
Cambridžiaus Moterų klu
bas, tarp kitų savo nuveik
tų darbų, pasveikino mote
rų suvažiavimą su $30.

Mūsų LLD 2-oj kuopoj 
mes didžiuojamės, kad turi
me taip nuoširdžią, darbš
čią draugę Marytę Kviet- 
kas, kuri, būdama LLD 2- 
os kuopos sekretore, padėjo 
mūsų kuopą ant garbės lis-, 
to. Taipgi su maža iš šaliesp 
pagalba “Laisvės” vajuje 
ji laimėjo 5-ą dovaną—$30.

Po kuopų raportų buvo 
plačiai kalbėta vasarinių 
parengimų klausimais.

Pirmas pavasarinis lietu
vių trijų organizacijų ap
skričių metinis pikniką s i 
įvyks birželio 21 d. Maple"^ 
Parke, Methuen, Mass. Mo
terys nusitarė turėti mote
rų stalą...ilr kad padarius 
stalą vaišingu, pasižadėjo 
prikepti įvairių skanėsių 
svečiams pavaišinti.

Liepos 4 diena
Didysis metinis spaudos 

piknikas įvyks liepos 4 d,, 
Romovos parke, Brockton, ? 
Mass. Moterys iš visų ko
lonijų pasižadėjo dirbti prie 
moterų stalo, arba kur tik 
bus reikalinga, kad piknikas 
būtų viskuo pilnai aptar-

• nautas — vaišingas ir sve- ^ 
tingas.

Taipgi šiemet moterys 
nepamiršo ir savų reikalų. 
Nutarta turėti ir Moterų 
sąryšio išvažiavimą. Drau
gės montellietės pasižadėjo 
surasti išvažiavimui vietą, o 
kitų kolonijų draugės joms 
pagelbės.

Draugės, sveikindamos 
Sąryšio suvažiavimą, sudė
jo $65.

Išaukota virš $130: “Lais- „ 
vei,” “Vilniai,” “Liaudies 
Balsui,” A. Bimbos piliety^ 
bes gynimui ir kitiems svar-^ 
biems reikalams. i

Draugės skirstėsi drau- 
giškoj nuotaikoj ir su pasi
ryžimu dirbti taikos ir vi
suomenės labui.

ms išvažiavim a m s.

švažiavimus.

I ATLANTĄ IŠPLAUKĖ 
LEDŲ KALNAI

Washingtonas. 
kiekvieneriais metais pava
sarį, taip ir šiemet iš 
Greenlandijos srities jau 
pradėjo išplaukti ledų kal
nai. Jungtinių Valstijų 
Kraštų apsaugos laivai se
ka jų kryptį

Kaip

Bukareštas. — Rumuni-£ 
jos Komunistų partija rei-) 
kalauja, kad būtų sušauk
tas pasaulinis komunistų 
suvažiavimas baigimui ne
susipratimų tarp Kinijos ir 
TSRS komunistų.

4 pusi. Lahvd (Liberty) Penkt., gegužes (May) 1, 1964



CHICAGO, ILL
Palaidojus K. Rimkienę
Praėjusį šeštadienį, balan

džio 25 dieną, įvyko laido
tuvės kultūrininkės ir meni
ninkės Konstancijos Rim
kienės. Lakavicziaus kop
lyčioje buvo pašarvoti jos 
palaikai. Jau penktadienį 
buvo didelis būrys susirin
kusių žmonių. LKM choras 
padainavo kelias momentui 
pritaikytas daineles.

Laidotuvių dienoje, balan
džio 25 d., apie 1 valandą 
jau buvo pilna koplyčia ir 
būriai žmonių stovėjo lau
ko pusėje. Konstancija po 
kovų ir kančių, gražiai pa7 
^ipuošusi, gulėjo karste ir 
puikiausių gėlių vainikų ap
supta. Kadangi ji priklausė 
prie visų pažangių organi
zacijų ir draugijų, prie 
dviejų moterų klubų, tai 
klubietės savo brangiai 
draugei, organizatorei, iš
reiškė pagarbą. Vienos ki
tos, su gėlėmis prisisegu
sios, pakaitomis stov ėjo 
garbės sargyboje prie kar
sto. Ilga išsirikiavusių kul
tu riečių eilė šovė j o koply
čioje.

Po pirmos valandos pasi
girdo liūdni vargonų gar
sai. Grojo Genovaitė Gied
raitienė. Konstancijos ar
tima draugė, su kuria duete 
dainavo, solistė Birutė Ra- 
^inskienė dainavo solo labai 
jaudinančiai ir gražiai. Dai
navo močiutės dainą. Kita 
daina buvo “Apleistas.” 
Giedraitienė su Rasinskie- 
ne dainavo duete. Labai 
tinkamai sudainavo.

Alice Jonikienė pasakė 
įspūdingą kalbą. Ji savo 
Tcalbą pradėjo Stasio Jasi- 
lionio eilėmis ir užbaigė 
reikšmingais žodžiais. Jo
nikienė atpasakojo " Kons
tancijos gyvenimo bruožus. 
Ji sakė, kad velionė buvo vi
są savo gyvenimą pašventu
si darbui už laimingesnį 
žmonijai rytojų. Konstanci
ja buvo kovotoja, kultūri- 

^ininkė, dainininkėr ir kalbė
toja. Tarp kitko, Jonikienė 
pareiškė: Daugiau Kons
tancijos balso nebegirdėsi- 
me. Ji mums atidavė, ką 
žodžiu ir daina galėjo.

Jonikienė pakalbėjo ir 
Angliškai.

Karsto ir garbės karsto 
nešėjos stovėjo rikiuotėje. 
Visa tai darė liūdną vaiz
dą. Duetui dainuojant, 
žmonės ėjo pro karstą, tar
dami brangiajai draugei 
paskutinį sudie.

Konstancijos Rimkienės 
palaikus lydėjo į Lietuvių 
tautines kapines apie 100 
automobilių.

Šiltas pavasario oras, sau
lutė bėrė savo kaitrius spin
dulėlius ant sprogstančių 
medelių ir žaliuojančios 

J?oles, bet velionė jų jau ne- 
ymatė...

Liūdnais veidais prie duo
bės susirinko minia žmonių. 
Iš koplyčios dueto dainoje 
pasigirdo ir pačios Kons
tancijos balsas — mirusioji 
dainuoja pati sau... Visi 
prie karsto susikaupę klau
sė velionės balso dainoje 
“Man gaila.” Momentas 
skaudus, graudus.

Angliškai dar kalbėjo Jo
nikienė. Po jos pakalba P. 
J. Ridikas. Jis dėkoja iš- 
reiškusiems užuojautą 
draugams ir draugėms, 
karsto nešėjams, už gėles, 

r g a n i zacijoms, daininin- 
-įems, kalbėtojai, laidotuvių 
dalyviams ir laikraščiui 
“Vilniai.” Ridikas velionės 
sūnaus vardu užprašė visus 
atvykti į Sharko restoraną 
pietums.

Švelnus vėjelis glostė ka
pinėse esančius ir amžinam

poilsiui Konstanciją atly
dėjusius. Ji jau čia pasili
ko, o mes grįžome atgal.

R. š.

Oakland, Cal.
Balandžio 15 d. buvo Ea

rner aus kų “svodbos” ir 
naujų namų įkurtuvės, kar
tu parengimas ir sukėli
mui lėšų dėl K. Karosienės 
kelionės į Taikos konferen
ciją.

Suprantu, Moterų Lyga 
již Taiką iš savo iždo davė 
Ks. Karosienei du šimtu. 
Lietuviams būtinai reikia 
sukelti dar penkis šimtus. 
Imant visus pažangiuosius 
lietuvius iš centralinės ir 
pietinės Kalifornijos, suma 
nėra didelė, tik nekuriems 
reikės, ypatingai pensinin
kams, truputį pasispausti. 
Bet prie gero noro viskas 
nugalima, tik reikės pasi
darbuoti ir prisidėti pagal 
savo išgalę—kas dešimtinę, 
kas penkinę, ir nejusime 
kaip reikiama suma bus su
aukota. Laiko liko jau ne
daug. Ks. Karosienė Tai
kos reikalais lankysis Olan
dijoj, Šveicarijoj Prancūzi
joj ir Anglijoj. Grįš atgal 
pas savuosius su žiniomis. 
Kelionės įspūdžiais pasida
lins su mumis visais. Visi 
mes jos lauksime sugrįž
tant.

So. Boston. Mass PHILADELPHIA, PA.
& VICINITYNew Haven, Conn.

Waterburyje įvyko LDS 
5-tos apskrities metinė 
konferencija. Ji buvo pa
sekminga. LDS prezidentas 
Jonas Gasiūnas pasakė ati
tinkamą prakalbą.

Po konferencijos Jonas 
Grybas parodė filmų -iš 
Lietuvos. Jose mafėmę Lie
tuvos didelius atsiekimus, 
kaip tai naujus fabrikus, 
įrengtus kolūkius, vaikams 
pasilinksminimo vietas ir 
daug kitų svarbių dalykų. 
Žiūrėdamas tokius filmus 
jautiesi, tartum asmeniniai 
Lietuvoje esi ir tą viską 
matai.

Padarė pakaity 
auto apdraudoje

Washingtonas. •— Auto
mobilių apdraudds kompa
nijos padarė pakaitų, ku- 
rięs liečia 39 valstijas. Jos 
įeis į galią su 1965 m. sau
sio 1 diena.

Jaunuoliai žemiau 17-kos 
metų turės mokėti aukštes
nes apdraudas, gi vedusios 
moteriškės ir vedę vyriš
kiai po 17 ir 20 metų am
žiaus gaus nupigintas ap
draudas.

Apdraudų kainos bus pri
taikomos pagal valstijas ir 
miestus—kur yra didesnis 
automobilių judėjimas, ten 
jos bus aukštesnės.

Help Wanted—FemaleIš Moterų Suvažiavimo
Balandžio 12 d. (1964 m,.) 

318 Broadway, So. Bostone 
įvyko Mass, valstijos mote
rų klubų atstovių suvažia
vimas. Pirmininke išrinkta 
H. Thomas, mandatus per
žiūrėjo E!. Repšienė ir V. 
Kvietkienė.

Pirmininkė sveikino dele
gates, E. Repšienė pakalbė
jo apie moterų veiklą pa
saulyje. M. Sukackienė, iš 
Worcesterio, pasakė pra- 
kalbėlę. Buvo perskaitytas 
protokolas iš 1963 metų ir 
priimtas.

Delegatės išdavė rapor
tus iš klubų veikimo. Po ra
portų gaspadinės paprašė 
padaryti pertrauką, nes jos 
buvo paruošusios pietus. 
Po pietų antrą sesiją pra
dėjom kaip 2:15. Užrašų 
raštininkė išdavė raportą iš 
protokolų.

Sveikino suvažiavimą: 
Cambridge Moterų

klubas su ....... $30.00
Montello Moterų

Apšvietos klubas . 5.00 
So. Bostono 2 kp.

moterų skyrius .. 5.00 
Norwood© Moterų

Apšvietos klubas . 4.00 
Delegatės sveikino, auko

damos po $2: E. Niaurienė, 
P. Žukauskienė, K. Kalve- 
lienė ir E. Repšienė. Po $1: 
N. Grybienė, Likienė, M. 
M. Trakimavičienė, U. 
Daugirdienė, S. Šukienė, B. 
Čiuberkienė, A. Markevi
čienė, H. Tamašauskienė, 
V. Kvietkas, K. Čereškienė, 
M. Sukackienė, E. Beleke- 
vičienė, G. Shimaitis.

Išaukota — išmokėta: 
“Laisvei” ir “Vilniai” 

$20.00.
Meno Sąjungai, LLD 

“Liaudies balsui” po $10.
“The Wbrkeriui” $15.
Ant. Bimbos pilietybei 

ginti $40.
Už svetainę sumokėta $5, 

garsinimai “Laisvėje $10, 
kelionės lėšų $4. Viso $144.

Kasoje buvo .... $222.76 
Išmokėta  .......  144.00

Liko  ................. 78.76
Įplaukų šiam suvažiavi

mui sveikinimais buvo $65, 
metinė mokestis $6; viso 
įplaukų $71.

Delegatės dalyvavo:
Nuo Cambridge Moterų 

klubo: E. Repšienė, V. 
Kvietkauskienė, N. Griga
liūnienė ir E. Freimantienė.

So. Bostino LLD 2 kp. 
skyriaus: B. Čiuberkienė, 
Likienė, P. Žukauskienė, J. 
Rainardienė, M. Kvietkaus
kienė, M. Kazlauskienė ir 
S. Šukienė.

Narwoodo Moterų Ap
švietos klubo: V. Grigienė 
ir M. Trakimavičienė.

___ Montello Mot. Apšvietos 
maistu.)klubo: A. Markevičienė, An 

Chestnut, o nuo Montello 
LLD 6 kp. K. Kalvelienė ir 
G. Shimaitis.

Pavienės draugės' dalyva
vo: Penkauskienė iš Law-

rence ir Daugirdienė iš Lo- 
wellio, ,M. Sukackienė iš 
Worcesterio. Delegačių 18 
ir 3 valdybos narės, viso 21. 
Atstovavo 4 klubus ir LLD 
6 kp.

S. Penkauskas buvo pa
kviestas pasakyti apie Chi- 
cagoj įvykusį priešfašistinį 
suvažiavimą. Jis' trumpai ir 
aiškiai pasakė, kas buvo 
veikiama.

Yra rengiamas apskričių 
piknikas birže 1 i o 21 d., 
Lawrence, Mass. Nutarta 
turėti Moterų .stalą. Apsiė
mė stalą tvarkyti Julia 
Rainardienė ir K. Čereškie- 
nė.

Ta pati valdyba apsiėmė 
kitiems metams: Pirminin
ke H. Tamašauskienė, iždi
ninke N. Grybienė, užrašų 
raštininke K. Čereškienė. 
Draugės atsisveikindamos 
kalbėjo, kad kita konferen
cija būtų gausesnė delega
tėmis ir veiklesnė. Nutarta 
laikyti kitą konferenciją 
318 Broadway, So. Bostone.

Daugiausiai darba v o s i 
pietų paruošime bostonie- 
tės Julia Rainardienė, M. 
Kvietkauskienė ir K. Kaz
lauskienė. Ačiū joms!

K. čereškienė

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru dėkojo 
JAV už teikimą ginklų 
amunicijos.

ir

o

John Baker

Waterbury, Conn.
I š LDS 5-tos Apskrities 

Konferencijos
Balandžio 26 d. Water bu- 

ryj įvyko LDS 5-tos apskri
ties metinė konferencija. 
Dalyvavo 22 delegatai nuo 
6 kuopų ir 5 valdybos na- 

I rial, viso 27. Buvo keletas 
svečių, tai ^susidarė graži 
grupė.

Konferencija įvyko graži 
ir naši, padaryta keletas 
gerų tarimų. Plačiai kalbė
ta apie delegatų siuntimą į 
16-tą Seimą. Pasirodė, kad 
visos kuopos yra pasibrė- 
žusios siųsti delegatus. Tai
gi jau žinoma, kad į Seimą 
iš 5-tos apskrities, 
narių skaičių, bus 
delegatų skaičius.

Iš kuopų raportų 
kėjo, kad 31 kp., Oakvillėj 
įrašė 11 naujų narių. Pasi
rodo, kas dirba, tas ir gau
na naujų narių. Tą darbą 
atliko kuopos fintnsų rašti
ninkė Alice Morres 
tytė).

Reikia pasakyti, 
vien konferencija 
bet ir filmų rodymas. Jonas 
Grybas parodė gražius pa
veikslus, kurie išėjo gerai, 
o waterburietes moterys1 
pavaišino geru 1_______
Ačiū jums, draugės!

J. Strižauskas

geras

paaiš-

kad ne 
įvyko,

Hartford, Conn.
Choro koncertas 

ir banketas
Kam teko • būti choro 

banketuose, visi žino jų ge
rumą. Ir dabar bus įvalias 
valgio ir gėrimo.

Laisvės choras duoda vie
ną banketą publikai ir atsi
lankę nesigraudena. Pietūs 
bus duodami kaip 1 vai. 
dieną, o auka tik $2.50 ir už 
tą mokestį valgymai, gėri
mai, dainų programa ir šo-

Įvyks sekmadienį, gegu
žės 10 dieną, 157 Hunger
ford St., Hartforde. Svetai
nė atsidarys 12 vai. Nega
minkite pietų tą dieną na
mie. Laisvės choristai lauks 
jūsų visų.

Lucy -žemaitis

po

ir

Philadelphia, Pa.
Įvyks pietūs pas 

Ramanauskus
Dažnai lyja pavasarinis 

lietus. Balandžio 24 d. mano 
vyras Pranas ir aš nusita
rėme važiuoti pas Antaną 
ir Bronę Ramanauskus į 
jų ūkį Sellersville j.

Juos radbme namie ir

Balandžio 23 d. mirė An
tanas Milleris. Velionis per 
visą savo gyvenimą buvo su 
progresyviais, bet senatvė
je pasidavė gėrimui. Gaila 

' žmogaus.
Pas mus yra tokių žmo

nių, kurie pyksta ant ame
rikinių krepšinio lošimo ko
mandų, kad jos pralaimi 
lošdam o s su tarybiniais 
krepšininkais. Be reikalo. 
Sportas yra sportas. Kiek 
pastebėta iš spaudos, tai 
amerikiniai ir tarybiniai 
sportininkai gražiai sugy
vena.

COOKING and downstairs work. 
Knowledge of German or Scandina
vian cooking. Permanent job. Live 
in. To go to Cape Cod end of May r, 
until late Fall. Other help kept. 
References required. CH. 7-4867. ‘

REGISTERED NURSE to be head 
of nurses and/or administrator of 
one hundred bed nursing home in 
N. E. Send resume to Felix Clauss' 
& Sons, Red Lion Rd. & Northeast 
Ave., Phila., Pa., 19115.

(38-41)

HELP WANTED MALE

HAIRDRESSER. To assist, female 
preferred. With license. Call any 
day. PO. 5-1615.

DALIAN BEAUTY SALON 
2601 Parkway

AUTO BODY & FENDER MAN 

Experienced. Fine working condi
tions. Call for interview. CU. 8-1771 

(34-35) .

DRAFTMAN, Archtectural. For 
layout and detailing. Must have 
completed course in drafting and 
have 5 years of experience. Apply 
personnel dept. UNIVERSITY OF’ 
PENNSYLVANIA, 3025 Walnut St. 
9 to 12, Monday thru’ Friday. An 
equal opportunity employer.

KNITTERS. Experienced on 
Jacquard, T. J. and T. A. Machines. 
Exceptional opportunity. Steady 
work. Top rates. Plenty overtime. 
Apply in person at once. NA-LOR 
KNITTING MILLS, 1027 Callowhill, 
Phila., Pa.

(34-36)

Kas išgalvojo pypkę?
Rūkymas yra senas žmo

nių užsiėmimas. Senovėje 
rūkėsi visokiais kvepalais, 
tam tikslui degindami kve
piančius augmenis. Tabako 
rūkymas, kuris dabar taip 
paplitęs, prasidėjo tik po 
Amerikos atradimo.

Tabaką atrado Ameriko
je. Jį jau rūkė indėnai. Bet 
“tabakas” *pas indėnus buvo 
ne dabartinis tabakas, o ta 
kiaura lazda, padaryta iš 
medžio, kaulo, arba nužies- 
ta iš molio, per kurią jis 
traukė dūmus. Indėnai ta
baką degino lėkštėje, o 
kiauras lazdas (dūdas), ku
rias jie vadino “tabak”, 
“tobok”, sukišę galais į 
lėkštę, o kitą kiaurą galą 
prisidėję ne prie burnos, 

(’35-3*6) bet nosies—traukė dūmus. 
----- Europiečiai parsivežė iš

vai. vakare.
Namo kam-

atkreipti sa-

PRANEŠIMAI
MIAMI, FLA.

Buvusieji niujorkietė Styrienė, 
dabartinė j miamietė Aimanienė yra
prašoma parašyti formalų laiškutį 
Mrs. M. Zudis, 119-17 Hillside 
Mrs. A. žudžius, 119-17 Hillside 
reikalaujant atsiteisti šimtu dolerių 
iš Jono Valenčio palikimo už jo 
slauginimą ligoje. S. V.

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų susirinkimai

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 4, 7:30 vai. vak., o LDS 67 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gegužes 7, 7 
Vieta — Liet. Taut, 
bariuose, 8 Vine St. 

Kuopų narius prašau
vo dėmesį ir dalyvauti susirinki
muose, nes bus rinkimas delegatų į 
LDS seimą, kuris įvyks liepos 2 ir 
3 diepomis, New Yorke.

Tąipgi “I^aisvės” piknikas, ku
ris įvyks liepos 4 ir 5 dienomis Ra- 
mova parko, Montello. Kad jis bū- 
tz' sėkmingas, turime gerai prisi
rengti. Gco. Shimaitis (34-35)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas

sveikus. Antanas skundėsi, 1 N.Vks Gegužės-May 8 d., 7:30 vai. 
1 J 1-1 1 vi. ~ i vakare, toj pačioj, salėj. Turėsimekad del daznąus lietaus ne-; ^aug svarbių reikalų aptarti—apie 
gali eiti į lauko darbą. Bet piknikus ir kitokią pavasarinę veik
lioms BPStokoia darbo llą- Todėl,' draugai, būtinai atsi-Jiems ncSLOKO ja u d. t u o ]ankykite. Valdyba. (35-36)
ir prie namų, tai karvutę Į 
šerti, tai melžti, tai skanius 
sūrius daryti, tai prižiūrė
ti mažyčius žąsiukus, an
čiukus ir kitus naujagi
mius.

Išsikalbėjome, kad gegu
žės 31 dieną sukanka jau 
20 metu, kai Ramanauskai 
čia gyvena ant ūkio. Su
kaktį jie ruošiasi atžymėti 
su skaniais pietumis, ku
riuos duos 1 valandą dieną. 
Kviečia draugus ir drau
ges iš. Phila, Eastono, Ches- 
terio, Brooklyn©, Readin- 
go, Mahanoy City ir kitų 
miestų atsilankyti.

Jeigu tą dieną būtų ir lie
tus, nereikia bijoti, nes pas 
Ramanauskus yra apšti pa
stogė. Tiesa, jiems reikės 
suteikti pagalbos, nes tu
rint ūkio dai’bų, jiedu vieni 
negalės pietus paruošti ir 
svečius aptarnauti. Bet tal
kos atsiras—kas tik gali, 
anksčiau atvyks.

Iki malonaus susitikimo 
pas Ramanauskus!

P. Walantiene

LITHUANIAN SOCIAL CAMP ASSOCIATION
MAPLE PARK METHUEN, MASS.

50 Metų Jubiliejui paminėti

BANKETAS
Sekmadienį, Birželio-June 7 d.

Pietūs lygiai 1:30 Dieną
Maple Parkas gal yra seniausia Amerikos progresyvių 

lietuvių tos rūšies įstaiga. Jame praleista daug 
daug linksmų gegužinių ir jomis paremta 

organizacijos ir progresyvioji, spauda.
Lauksime sveičų, o gal ir narių iš tolimų miestų

ĘĘNGĖJAI

AUTO BODY MECHANIC
Experienced. Good working con

ditions. Paid vacation and 
fits.

JOHN S. STRATTON,
Pitman, N. J.

all bene-

INC.

(32-34)

REAL ESTATE

Mt. AIRY. Corner Home across 
from School. Near shopping and 
transp. Marble Hallway, 4 baths, 
full finished basement. Many ex
tras, many closets. $22,500. Will 
accept reasonable offer. HA. 4-4067.

For Rent

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

įvyks antradienį, gegužes 5 d., 7:-30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime, nes bus rinkimai Centro Val
dybos ir Seimo delegatų. Kurių 
duoklės ncužinokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti. (

FOR RENT. Washington Lane 
Apartments . Efficiency, and 1 and 
2 bedroom Apts. From $75 and 
up. Near Schoojs, Church, and 
transportation. Call. CA. 4-6388. 
DA. 4-2284. (35-36)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks ' Amerikos tabako ir tų 

Gegužės-May 10 d. Vieta 408 Court kiaurų lazdų. Jie tabaku 
St. Pradžia 2 vai. popiet. 1

Pirmas bus LDP klubo susirinki
mas.

Po jo seks LLD 54 kuopos susi
rinkimas.

Trečias bus LDS 33 kuopos su
sirinkimas ir balsavimai kandidatų 
į Centro valdybą

čiami dalyvauti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
Ukrainiečiai rengia Ševčenkai 

paminėti koncertą-
Ukrainiečių muzika, dainos ir šo

kiai. Programą atliks garsusis Le- 
ontowich choras, moterų moterų 
ansamblis ir Dnipro šokėjai, solistai 
ir kalbėtojai iš New Yorko ir New 
Jersey. '

įvyks sekmadienį, gegužės 9-tą d., 
pradžia 7:30 vakare, Slovak Hall, 
1150 N. 4th St., Philadelphijoj. Au- 

' ka $1.50. vaikams 50c. (35-36)

pavadino augmenį, na ir 
nuo to laiko jis turi tą var-

Rukydami tabaką išgal
vojo ir pypkes. Dabar jųCentro valdybą. Į . . . i / • •

Visi šių organizacijų nariai kvic- I visokių, o dabar jos jau 
(35-36} j daugiau madoje, negu papi

rosai, tai jų bus dar dau
giau įvairių.

DIDIEJI PIKNIKAI
Prašome įsitėmyti datas ir vietas 

piknikų, kurie įvyks
jau neužilgo: *

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” paramai piknikas įvyks
Sekmad., Birželio 21 June •

Vieta Slovak National Home and 
Park, 6526 Holabird Avė.

WORCESTER, MASS.
Aido Choro 50 metų jubiliejinis 

koncertas ir banketas įvyks sekma
dienį, Gegužės-May 24 d., pradžia 
1:30 vai. dieną, Lietuvių salėje, 29 
Endicott St. Kviečiame visus at
silankyti. Rengėjai (35-38)

X WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks gegužės 11 d., 2:30 
popiet, 29 Endicott St.

Kviečiame visus narius dalyavuti 
šiame susirinkime. Turėsime daug 
reikalų apkalbėti, ypač turime ge
rai prisiruošti prie senų daiktų iš
pardavimo, kuris įvyks gegužės 19 
ir 20 dienomis. Šiemet liepos 4 d. 
įvyksta mūsų Draugijos nacionalinis 
suvažiavimas; turėsime jį apdisku- 
suoti ir pasiųsti delegatus į suva
žiavimą.

J. Jaskevičius, sekr. (35-36)

Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo 50 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 14 d., 1:30 popiet, 
29 Endicott St., Aido choro kamba
ryj. Kviečiame visus narius da
lyvauti šiame nepaprastame susirin
kime. Šią vasarą įvyksta LDS sei
mas liepos 2-3 dienomis; turėsime 
pasiųsti delegatus į šį suvažiavimą. 
Taipgi šiame susirinkime , turėsime 
balsavimus už kandidatus į LDS 
Centro valdybą..

J. Jaskevičius, sekr. )35-36)

NAUJOS PARDUOTUVĖS
KAUNAS. Nuolat plečia

si maisto parduotuvių tink
las. Netrukus moderni par
duotuvė atvers pirkėjams 
duris Raseinių gatvėje.

Pasirūpinta ir naujojo Vi
lijampolės rajono gyvento
jais. Dar šiais metais čia 
bus atidaryta įvairių pre
kių parduotuvė. O Demo
kratų gatvėje naujakurių 
paslaugoms pradės veikti 
specializuota pieno-mėsos 
produktų parduotuvė.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių piknikas 

j vyks
Sekmad., Birželio 21 June
Vieta Maple Park, Methuen, Mass.
Bus įspūdinga menine programa.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Antano Naviko, kilusio 

Prienų rajono, Klcboniškio kai- 
Turiu svarbų

iš
mo, šilanoto paštas.
reikalą. Prašau jį patį atsiliepti ar
ba ką nors iš jo šeimos man pra
nešti. Būsiu dėkingas. Juozas 
Raulinaitis, 126 Spruce St., Rum
ford, Me., USA. (35-36)

ČILĖ PAGAUNA 
DAUG ŽUVŲ

Santiago. —Čilės Ramio
jo vandenyno pakraščiai 
yra virš 2,000 mylių ilgio. 
Jos gyventojai užsiima pla
čia žvejyba. 1963 metais pa
gavo 730,000 tonų žuvų, o 
1964 metais siekia pagauti 
1,500,000 tonų.

Berlynas. —Artėjant Ge
gužės Pirmajai bus sutvir
tinta pasienio sargybos prie 
Vakarų Vokietijos.

Ieškau dėdžių, gyvenančių JAV. 
Jono Toleikio, Stasio Toleikio ir 
Prano Toleikio, ir' tetos Uršulės 
Greicėnienės. Visų tėvo vardas 
Vincas. Gyveno Chicago, Ill. Kai« 
buvo patekę į Sibirą, nutrūko mūsų 
ryšys. Jeigu gyvi, norėčiau susi
rašinėti. Lai vaikai atsiliepia. Da
nutė Toleikytė (Nikodemo), Šilalės 
rajonas, Vabalų km., Laukuvos paš
tas, Lithuania, USSR.

Ieškau brolių, seniai išvykusių į 
JAV, amžiaus virš 80 metų.

1) Buivydo Juozo, s. Kazio, gyve
nančio Worcester, Mass., dirbusio 
vielų (dratų) fabrike, išvykusio A- 
merikon iš Kretongos apskr., Kar
tenos* Smilčių km.

2) Buivydo Stepono, s. Kazio, gy
venančio Montello, Mass., dirbusio 
batų (avalynės) fabrike.

Juos pačius prašau atsiliepti, jų 
vaikus bei kitus apie juos žinan
čius prašau man, jų broliui, pra
nešti. -

Jeronimas Buivydas, Telšių rajo
nas, Mitkaičių paštas; Trimėsėdžiu 
kaimas, Lithuania, USSR. (35-36)

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, gegužes (May) 1, 1964



Niujorko darbo žmones, šiandien, penktad., dalyvaukite Gegužes I 
Pirmosios minėjimo demonstracijoje—Union Square, Manhattane.

Pasisakykite už taikę, už civilines teises, už kovą prieš skurdą!

Sveikina su Gegužes Pirmąja— 
i arptautine darbininkų švente

“Laisvės” redakciją ir vi
są personalą sveikinu su 
Gegužės Pirmąja.

Leonas Kryževičius 
Telšiai

•

Leidykla V A G A nuošir • 
džiai sveikina Jus Gegužės
Pirmosios proga.

J. čekys, direktorius
Vilnius

Už T a i k a ir už Taut ų 
draugystę.

Ksavera ir Juozas
Karosai

San Leandro, Gal.

Iš visos širdies sveikinu 
Jus darbo žmonių tarptau-

dienostinio solidarumo 
proga.

Leiskite palinkėti Jums. ~
brangieji draugai, sėkmin-1 kolektyvą su Gegužes Pir- 
gu darbu, geros sveikatos moslos ,KVente- Llnklu. v1’ 
. . -i. j-- įsiems daug energijos,
n y to pa as so g ; džiaugsmo ir asmeninės lai- 
Sm°’ Jūsų Antanas m6s- ,? JPf ,inRai, sv£k?nu 
v., . , 1 , savo dėdę Solomską Petrą,

1 niJS _ .__ Įkuris išrašė man “Laisvę”
Siunčiu nuoširdžiausius h* įneš su šeima ją labai pa

sveikinimus ir linkėjimus mėgom. Be Laisvės, mu
su Gegužės Pirmąja! islI mielasis dėdė mus su-

Vladas Niunka pažindino su visais pazan- 
Vilnius, 1964. IV. 27 d. jgiais leidiniais. Mus stebi- 

__ ._  j na Jūsų, brangus draugai, 
Vilnius, 1964-IV-21 energija ir ištvermė. Ačiū

Brangūs tėvynainiai,
“Laisvės” bendradarbiai
ir skaitytojai!

Pavasaris saule ir žiedais Vilnius.

PUIKUS PASVEIKINIMAS

Pirmosios Gegužės Proga

Ilgametis “Laisvės” skaitytojas ir rėmėjas

JAGMINAS Iš KALIFORNIJOS

Gegužės Pirmosios proga sveikina “Laisvės” kolek
tyvą ir visus skaitytojus, linkėdamas geros sveikatos 
ir sėkmės visuomeniniuose darbuose. O “Laisvę” 
apdovanojo su tūkstančiu dolerių.

Širdingiausiai dėkojame gerbiamam Jagminui už 
taip gražią dovaną laikraščiui.

‘ i

Šimkienė sveikina 
iš Brazilijos

Sveiki laisviečiai!
Balandžio 13 d. išvykau 

iš Urugvajaus į Sao Paulo, 
Brazilijon. Dabar esu pas 
Magdalenos Juškienės bro
lį Joną Rinkevičių. Jie ma
ne pasitiko orlaukyje ir 
gražiai priėmė namie.

Sekamą dieną jų sūnus 
nėjo į darbą, bet mane nu
vežė į miestą ir aplankėme 
visas svarbesnes vietas. 
Sao Paulo miestas man pa
tiko. Kitą dieną buvome 
muziejuje. Ar čia daug yra 
pažangių lietuvių, tai dar 
neteko patirti.

Artinasi Gegužės Pirmo
ji. Čionai žmonės nedirbs 
tris dienas. Gegužės Pirmą
ją čia niekas nedirba ir 
gauna užmokėti. Vietiniai 
žmonės stebisi, kad Jungti
nėse Valstijose Gegužės 
Pirmąją dirba.

Dėkui urugvajiečiam s. 
Montevideo mieste Jakubo
nis marti suruošė man iš

, jau puošia gimtinės pievas 
' ir laukus. Jau pirmieji gru
dai byra į dirvą, darbo žmo
nės džiaugiasi pavasario 
darbymete. Ir šiuo džiugiu 
laiku atskuba Gegužės Pir
moji — pasaulio darbo žmo
nių solidarumo šventė. Jū- c

su darbas, brangus “Lais- 
viečiai,” panašus į a r t o j o
darbą: sėjate tautų drau- 

jgystės, šviesos ir pažangos 
i sėklą, kuri, be abejo, kiek- 
! vieneriais metais duoda vis 
{didesnį ir didesnį derlių.
Sėkmės šioje Jūsų sėjoje ir 
gausingo derliaus!

\K. Kedaitis
ELTO& korespondentas

Gerbiamieji!
Sveikinu visą “Laisvės”

Jums už viską. • 
Su pagarba,
šolomskas Stasys

r

leistuves. Buvo parodyta 
filmai iš Lietuvos. Benevi- 
vičienė buvo užkvietus į sa
vo gimtadienį. Gurskienė, 
klubo pirmininkė, į te i k ė 
man dovanų. Dėkui joms ir 
jiems visiems.

Julia Šimkus

Tokio. — 1945 metais 
Jungtinės Valstijos numetė 
atomines bombas į Hiroshi- 
mos ir Nagasaki miestus, 
kur žuvo apie 200,000 žmo
nių.

Dvidešimt penki Hiroshi- 
mos ir Nagasakio miestų 
gyventojai, kurie nuo ato
minių bombų nukentėjo, iš
vyko į pasaulinį maršrutą 
agitacijai už atominių bom
bų panaikinimą. Pirmiau
siai jie lankysis Jungtinėse 
Valstijose, paskui Europo
je, Afrikoje ir Azijoje.

Fairbanks, Alaska.—Din
go militarinis lėktuvas su 5 
žmonėmis, kurių tarpe bu
vo ir generolas T. N. Nor
ris.

IŠ LAIŠKŲ
. Brangieji draugai 
.ir bičiuliai!

Tariu jums visiems šir
dingą ačiū už jūsų gražią, 
nuoširdžią u ž u o j autą, pa
reikštą per spaudū, per laiš
kelius ir atvirukus, kuriuo- 

į se buvo daug gražių, širdin
gų pareiškimų.

Man labai liūdna ir gaila 
netekus vienatinio brolio 
Jono, kuris man buvo arti
mas ir geras, ne tik man, 
bet ir abelnai visiems, darbo 
žmonėms.

Dr. Jonas Kaškiaučius
Mieli draugai! Jūsų tokia 

nuoširdi užuojauta, atsilie
pimai man suteikė daug 
energijos pergyventi tą 
skaudų, liūdną laikotarpį. 
Toji netikėta ir staigi Jono 
mirtis užgavo mus visus, ne 
tik Amerikoj, bet ir Lietu
voj. Kaip Jonas troško il
gai gyventi, kaip jis džiau
gėsi ir/mylėjo Lietuvą! Vis
kuo buvo pilnai aprūpintas, 
laisvas, su sveikata irgi ne
siskundė, visada sakydavo, 
kad “jeigu aš vis taip jau- 

' siuosi, kaip dabar, tai gy
vensiu šimtą metų.” Ir jis 
tuo pilnai tikėjo, nes dar vis 
rengėsi atlikti daug gerų, 
naudingų darbų. Deja, ne
lemta mirtis viską sutruk
dė. Labai gaila.

Mieli draugai, aš, labai ge
rai žinodamas brolio būdą, 
jo rūpinimąsi visuomenės 
labu, svarbiausia — mūsų 
spauda, kinio j jis rašė per 
daugelį metų, skiriu nors 
mažą auką kaip paminklą 
lietuvių pirmeiviškai spau
dai, kuriai jis gausiai auko
davo. Tai jam bus atmintis.

Mielas drauge Rojau! At
siprašau, kad aš taip ilgai 
užtrukau su šiuo rašteliu.

Tadas Kaškiaučius 
Newark, N. J.

Mūsų prierašas:
Su šiuo gražiu laiškeliu 

Tadas Kaškiaučius, neseniai 
Vilniuje mirusiojo d-ro Jono 
Kaškiaučiaus-Kaškaičio bro
lis, įteikė ir $200 mūsų 
spaudai ir bendriems dar
bininkiškiems reikalams.

“Laisvei” •........... $50.00
“Vilniai” ......... 50.00 
ALDLD................ 25.00
A. Bimbos pilietybei

ginti .......... 15.00 
“L. Balsui” ........... 10.00
Kitkas kitiems darbinin

kiškiems reikalams.
Tai gražus, draugas Ta

dai, Jūsų brolio, o mūsų ge
ro bičiulio ir bendradarbio 
pagerbimas. Dėkui!

Šia pačia proga norisi pa
taisyti klaidelę, įsiskverbu
sią apie Tadą Kaškiaučių 
rašinėly, neseniai tilpusia- 
me “Laisvėje.” Ten .buvo 
parašyta, kad š. m. balan
džio 6 d. Tadui sukako 75 
metai, o turėjo būti: jam 75 
metai amžiaus sukaks ba
landžio 26 d., taigi praėju

sį sekmadienį. Vadinasi, 
per neapsižiūrėjimą dvide
šimt dienų nuo Tado am
žiaus buvo “nuvogta.”

Ilgiausių metų, Tadai!

“Malonūs draugai lais
viečiai ! Čia rasite čekį su
moje $65. Tai bus mano pa
minėjimas septyniasdešimt 
penkerių metų gimtadienio. 
Gimęs birželio 9 d., 1889 
metais.

Ta proga norisi pasvei
kinti visą “Laisvės” štabą, 
linkėdamas geriausios sėk
mės visuose darbuose dėl 
darbo žmonių labo. Drau
giškai, P. J. Martinkus, 
Wexford, Pa.

Širdingai dėkojame P. J. 
Martinkui už jo gausią do
vaną ir Inkime jam Ilgiau
sių metų — Happy Birth- 
day!

“Laisves” štabas

Petras Žemaitis, iš Ka
varsko rajono, Maželių kai
mo, Lietuvoje, rašo laišką 
woodhavenietei Lilijai, kad 
jis nori labai padėkoti per 
“Laisvę” gydytojams Aino- 
riui ir šilaikienei (taipgi ir 
sesutėms) už prižiūrėjimą- 
gydymą jo, kai jis buvo li7 
goninėj per septynias sa
vaites. Jis yra senas Lietu
vos gyventojas, ir labai pa
tenkintas su tarybine val
džia, ypač kuomet gydymas 
yra veltui.

Petras ' Žemaitis gauna 
laikraštį “Laisvę”, rašo, 
kad labai patenkintas laikT 
raščiu ir nekantriai laukia 
kiekvieno numerio. Jis taip
gi sveikina visą “Laisvės” 
personalą.

L. K—te

LLD1 kp. žinios
Paskiausias Literatūros 

Draugijos pirmosios kuo
pos susirinkimas praėjo la
bai paskubomis. Dalis kuo
pos narių yra aidiečiai, jie 
norėjo suspėti į choro 
pamoką už sienos salėje, 

j Girtinas kuopos narių nusi- 
I statymas nepraleisti susi
rinkimų.

Kaip pasirodė iš raportų, 
kuopos reikalai yra tvarko
je. Metines neužsimokėju
sių narių yra jau nebedaug. 
Kai kurie iš jų turi labai 
mažas įplaukas, jos išeina 
pragyvenimo reik a 1 a m s. 
Kitų akys jau trukdo kny
gas skaityti.

Seniai la u k t ą knygą 
“Tarptautinė Moters Die
na” jau gavome. Josios au
torė — Ks. Karosienė. Kny
ga duodasi lengvai skleisti. 
Kurie jau spėjo ją skaityti, 
sako: “Ks. Karosienė puiki 
moteris, josios rašyta kny
ga irgi labai įdomi. Ji para
šyta suprantama mūsų kal
ba”. Autorę sveikinu!

“Vilnis” laiške plačiai nu
šviečia savo reikalus ir sie
kius. Kuopa sveikina “Vil
nies” šėrininkų suvažiavi
mą ne tuščia ranka ir linki 
nutiesti pagrindą laikraš
čiui gyvuoti dar ilgus me
tus !.

Literatūros Draug i j o s 
suvažiavimo reikalus svars
tysime ‘ sekamame kuopos 
susirinkime. Dieną ir laiką 
pranešime. “Laisvėje”* Visi 
nariai dalyvaukime.

Vienas Jūsų

įvyks didelis, 
puikus koncertas

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
Fraternal Clubhouse salėje, 
110 West 48th St., Manhat- 

i tane, įvyks didelis, gražus 
koncertas, kuriame daly
vaus ir mūsų aidiečiai. Pra
sidės 2:15 vai. popiet.

Programoje dalyvaus:
Ukrainiečių Dniepro šo

kėjai.
Lietuvių Aido choras, va

dovaujamas Mildred Stens- 
ler.

Puertorikiečių gitaristų -| 
dainininkų ansamblis.

James Stafford, įžymus 
pianistas.

Morris U. Schappes, isto
rikas.

Jesus Colon, rašytojas ir 
prelegentas.

Casimir Nowacki, visuo
menininkas, kuris spektak- ’ 

i lyje pirmininkaus.
Šis koncertas - spektaklis 

ruošiamas ispanų kalba lei
džiamo pažangaus laikraš
čio “La Nueva Voz” nau
dai.

Įėjimas—99 c. asmeniui.
Rengėjai nuoširdžiai pra

šo Niujorko lietuvius, kad 
skaitlingai dalyvautų pa
rengime. %

Lietuvių Namo 
i Bendrovės reikalais I

Sausio mėnesio Lietuvių 
Namo Bendrovės direktorių 
susirinkime buvo pateiktas 
smulkmeniškas raportas iš 
Bendrovės stovio. Pasiro
do, kad Bendrovė gerai fi
nansiniai verčiasi. South 
Queens Boys klubas, kuris 
iš Bendrovės nupirko namą 
ant Atlantic Avė., baigia 
skolą atmokėti.

■ Atsiranda nemažai tokių 
šėrininkų, kurie prašo grą
žinti jiems už šėrus pinigus. 
Tai 1963 metais buvo atmo
kėta tokiems šėrininkams 
už 159 šėrus $3,975.00.

Nemažai šėrininkų dova
nojo savo šėrus laikraščiui 
“Laisvei,” kai kurie dovano
jo dienraščiui “Vilniai.”

Bendrovės namas Ozone 
Parke yra gerame stovyje. 
Jis tinkamai prižiūrimas. 
1963 metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje buvo pada
ryta nemažai pertaisymų. 
Puiki salei estrada pastaty
ta, iš lauko pusės durys per
taisytos ir kiti pagerinimai 
padaryti.

Bendrovės entu z i a s t a i 
Vincas Venckūnas ir Petras 
Babarskas pasiaukojamai 
dirbo, kad visiems būtų pa
togiau salėje parengimus 
laikyti. Jie verti daug pa
garbos.

Alekas Nevinskas dova
nojo brangią naują estra
dai užuolaidą, P. Venta — 
dvejas naujas duris, J. Ba«: 
barakas — vienas stiklines 
duris.

Bendrovės direktoriai 
reiškia nuoširdžią padėką 
tiems draugams, kurie kuo 
nors prisidėjo prie salės pa
gražinimo ir pagerinimo.

Direktoriai apsvarstė se
kamo suvažiavimo šaukimą. 
Pasirodė, kad- šiemet nesa
ma skubių reikalų suvažia
vimui aptarti, tai -nutarta 
sekantį suvažiavimą turėti 
sekamais 1965 metais.

Lietuvių Namo Bendrovės 
reikalais adresuokite seka
mai : ' Lithuanian Building 
Corp., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y. 11417.

J. G.

Nashville. — Demonstra
vo šimtai negrų, jų tarpe 
150 studentų, protestuoda
mi prieš segregaciją. Poli
cija užpuolė demonstraciją 
ir 8 negrus areštavo.

AIDO CHORAS KVIEČIA
Jau buvo prirašyta šio laikraščio skiltyse iki valiai 

apie operetę “Paulettą”, kurią Aido choras suvaidins šį 
sekmadienį. Skaitytojai, be abejo, susidarė vaizdą apit^ ’ 
operetės temą ir jau žino veikiančiuosius asmenis.

Apart anksčiau minėtų aidiečių solistų, dar turėsi
me progos išgirsti Aido moterų kvartetą ir, žinoma, vi
są mišrų Aido chorą.

Aido choro moterų kvartetas: (iš kairės) Nellie 
Ventienė, Ona Čepulienė, Nastė Buknienė, 

Konstancija Rušinskienė
Belieka tik dar kartą paprašyti visus atsilankyti šį 

sekmadienį pas aidiečius ir įvertinti jų triūsą.
Jūsų atsilankymas priduos aidiečiams daugiau ūpo 

tęsti toliau pažangųjį kultūrinį darbą pirmyn. *
Laukiame visų atsilankant!
Operetė “Pauletta” bus suvaidinta gegužės 3-čią, 

3 vai. p. p., Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne (Myrtle traukinio Knickerbocker stotis).

H. F.

Dar keletas žodžių apie 
IDS 1 kuopos banketą

Kaip žinoma, balandžio 
18-tos vakarą įvykęs 1 kuo
pos banketas buvo visapu
siškai sėkmingas. Rengimo 
komisija dėjo visas pastan
gas, kad viskas būtų gerai.

Kiek man žinoma kuopos 
parengimai, tai šis buvo 
sėkmingiausias. Reng i m o 
komisija sunkiai padirbėjo. 
Tačiau triūsas neliko be pa
sekmių. Kuopai davė gerą 
finansinę paramą. Tai suži
nosite atvykę į kuopos susi
rinkimą.

Dėkoju visiems, kurie iš 
anksto pardavėte bilietus— 
tas dauę pagelbėio banketo 
nasėkmingumui. Taipgi dė
koju šeimininkėms K. Čai- 
kauskienei ir M. Jakštienei 
už skaniai pagamintą mais
tą. Publikoje girdėjau pa
gyrimus. kad viskas buvo 
skanu. Taipgi dėkoju Ne- 
vinskų šeimai, kuri malo
niai patarnavo prie stalu, o 
vpač jų jaunai dukrelei. 
Ačiū H. Feiferienei už pa
tarnavimą prie stalu, ir vi
siems, kurie pagelbėjo pa
rengime.

Šiame bankete matėsi 
svečių atvykusiu iš toliau, 
—ačiū už atsilankymą.

Taipgi ačiū “Laisvei” už 
banketo garsinimą.

Komisijos narys
V. Bunkus

MOKYTOJAI RUOŠIA 
DEMONSTRACIJĄ

New Yorkas. — Ketvir
tadienį, gegužės 7 d., 4 vai. 
po pietų, New Yorko mo
kytojai ruošia demonstraci
ją prie City Hali. Jie pro
testuos prieš siūlymą su
mažinti mokytojų algoms 
biudžetą ir prieš naujų mo
kyklų pastatymui mažai 
skyrimą pinigų.

LIETUVIS IŠGELBĖJO 
ŽMOGŲ

New Yorkas. — Keltuvų 
operatorius, bedarbis, John 
Boone, 22 metų, nuo Allied 
Chemical namo 7-jo aukšto 
buvo pasirengęs pulti ir už
simušti. Tai įvyko Manhat- 
tano centre, prie 44th St. ir 
7th Avė. Šimtai žmonių su
sirinkę žiūrėjo. Bet polici
ninkas Joseph šermukšnis 
siaura palange priėjo prie 
Boone ir jį įstūmė pro lan
gą į namą.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 1, 1964

LDS13 kp. nariams
Trečiadienį, gegužės 6 d., 

įvyks LDS 13 kuopos susi
rinkimas. Tai bus labai 
svarbus susirinkimas, nes 
bus LDS Centro Valdybe^ 
ir LDS Seimo delegatų rin
kimai.

Visi kuopos nariai šiame 
susirinkime turėtų dalyvau
ti. Po susirinkimo visi daly
viai bus pavaišinti. Taipgi 
svarbu atsivesti ir kandida
tų į mūsų kuopą įrašyti. .

Vajus eina prie pabaigoj 
Šį mėnesį turime gauti nau
jų narių, kad Seime mūsų 
kuopos raportą pagerinti.

Taigi, gegužės 6 dieną vi
si dalyvaukime susirinkime, 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. J. G.

Dovanos “Laisvei” <
Ignas ir Ona Bėčiai, Union, 

N. J., dovanojo “Laisvei” du 
Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrus.

Už dovaną širdingai jiems 
dėkui. J. G.0

Madridas. — Asturijos 
provincijoje sustreikavo 5,- 
000 angliakasių.

Saigonas. — žiauriose 
kautynėse prie Kien Longo 
miesto buvo užmuštas JAV 
puikini n kas Ranaldas 
Hines.

PRANEŠIMAS
i OZONE PARK, N. Y.
, LDS 13 kuopos svarbus susi
rinkimas jvyks tfečiadienj, gegužės

• 6 d., 7:30 vai. vak., 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Prašome vi§Hj^ 
narius dalyvauti šiame susirinkime. 
Turėsime balsavimus Centro Valdyki 
bos, ir kuopos sekretorė nori visusi 
dalyvius gerai pavaišinti; turėsime 
karštos kavos ir skanių pyragaičių 
iki soties.

Kurių duoklės jau laikas mokėti, 
ateikite ir užsimokėkite—nesusispen- 
duokite. P. Babarskas. sekr.

(35-36)
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SEPTINTOJI 
DIDŽIOJI SAVAITĖ į:

'i * * * * ;•
Nesusipratimas apie įvykius 

!; gyvenime, pradeda nepaprastą !; 
avantiūrą Maskvoje...

“DIMKA” j
i'; EKSTRA:

“ULANOVA”
!; jos gyvenimas ir menas. Y

i > Durys atdaros kasdien 11:45 ryte ■ ;
i CARNEGIE HALL CINEMA

I; 7th Ave. ir 56th St.
;! Tel. PL. 7-2131

I




