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KRISLAI
Kaip automatija veikia? 
Darbo unijų reikalavimai 
Ruošiasi dainų festivaliui 
Mūsų suvažiavimai 
LDS vajininkai

— Rašo J. Gasiūnas —

AFL-CIO industrinių unijų 
departamento direktorius Jack 
Conway labai susirūpinęs 
spoarkiu automatijos progresu.

' Jeigu darbininkams algos 
nebus žymiai šiuo metu pa
keltos, J\ Conway teigia, tai 
didžiuliai! korporacijų uždar 
biai, skiriami naujos technikos 
reikalams, vietoj sukurti nau
jus d a r b u s , gali sunaikinti 
daugelį dabartinių darbų.

O tai reikštų žymų bedarbiu 
gretų padidėjimą.

Kaip automotija veikia, ga
li būti geru pavyzdžiu plieno 
gamyba. Prieš 10 metų pa
matinėje plieno gamyboje dir
bo 620,000 darbininkų. Da- 

toje pačioje gamyboje be-

Azijoje auga nusistatymas j 
prieš J. V aisti j ų politiką

James Hoffa apie 
jo persekiojimą

dirba 475,000 darbininkų. Ir 
jie pagamina daug daugiau, 
kaip prieš 10 metų.

Šiuo metu steigiami auto
matiniai plienui lietis pečiai 
su oksigeno pagalba. Mano
ma tuomi pakelti gamybą vi
su ketvirtadaliu, o darbininkų 
skaičių visai nepadidinti. 
^Nenuostabu, kad plieno dar

bininkai yra automatijos pa
žanga labai susirūpinę.

Automobilių gamyboje taip
gi automatija smarkiai veikia. 
Dabar toji gamyba operuoja
ma su daug mažesniu darbi
ninkų skaičiumi ir daugiau 
produkcijos padaro. Prieš 10 
metų toje gamyboje dirbo 
150,000 daugiau, kaip dabar 
dirba.
Y Keturios didžiosios automo
bilių gamybos korporacijos 
šiemet nuskyrė virš bilijono 
dolerių naujiems įrengimams, 
kurie gali žymiai sumažinti 
automobilių darbininkų skai
čių.
k štai kodėl automobilių ga

mybos darbininkai yra auto-
matija susirūpinę.

Darbo unijų reikalavimai 
trumpinti darbo savaitę, mo
kėti aukštesnes algas, mokėti 
pensijas nuo 60 metų amžiaus 
yra būtini.

Korporacijos, gaunančios iš 
federalinės valdžios didžiulius 
taksų sumažinimus, šiuo metu 
darančios žymiai padidėjusius 
pelnus, lengvai gali darbo 
unijų reikalavimus patenkinti.

Niujorkiškis Aido choras, 
perstatydamas operetę “Pau- 
lettą,” tikrai puikiai pasižy
mėjo. Dar sykį jis įrodė, kad 

turi pakankamai meninių 
didžiuliams kultūriniams 

darbams.
Dabar aidiečiai smarkiai 

ruošiasi dainų festivaliui, ku
ris įvyks New Yorke liepos 4 
d. Tai bus kartu ir Jungtinių 
Valstijų nepriklaus o m y b ė s 
minėjimas.

Hartfordo Laisvės choras 
ruošia banketą su menine pro
grama šį sekmadienį, gegužės 
10. Tai daroma, kad sukėlus 
reikalingų finansų ir pasiruo
šus festivalyje dalyvauti.

Chicagos menininkai taipgi 
ne juokais festivaliui ruošiasi. 
O kur Worcesterio, Clevelan- 
do, Detroito menininkai? Jie 
taipgi norės gražiai festivaly- 
5 pasirodyti.

Reikia pasakyti, kad šis 
stivalis tai bus kaip ir įva

das į Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimą, įvyksiantį 
liepos 5 d. Meninės grupės 
ir paskiri menininkai tam su
važiavimui ruošiasi.

(Tąsa 6 pusi.)

JAV vis sprogdina 
A-bombas požemyje
Washingtonas. — Mask

vos sutartyje, pagal kurią 
Anglija, Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės valstijos sutiko 
nedaryti atominių bombų 
bandymų žemėje, atmosfe
roje ir kosmose, tai JAV 
pasiliko sau teisę jas ban
dyti požemyje.

Generolas Curtis Lemey, 
JAV strateginio orlaivyno 
jėgų komandierius, sako, 
kad po Maskvos sutarties 
Jungtinės Valstijos Neva- 
doje žymiai padidino pože
myje atominių bombų ban
dymus. Pahute Mesa srity
je buvo paruošta giliai po
žemyje nauji įrengimai jų 
bandymui. Dabar ten ban

PITTSBURGHE RODĖ 
KUKLUKSŲ KRYŽIŲ

Pittsburghas, Pa. — 
Čionai buvo sušauktas susi
rinkimas už visų rasių lygy
bę. Susirinkime, o vėliau 
gatvėje Austin Moore, neg
rų veikėjas, nešiojo apsvi
lusį kryžių, kurį Ku Klux 
Klano nariai degino prie 
Tougąloo kolegijos, Missis- 
sippio valstijoje.

DOVANOS HITLERIO 
TEISINTOJUI

B,ona. — Amerikietis Da
vid L. Hogganas, savo “is
torijose” teisina Hitlerį ir 
nacius, tvirtindamas, kad 
jie esą nekalti už pradėjimą 
Antrojo pasaulinio karo. 
Dabar, Vakarų Vokietijoje, 
pronaciai suteikė jam Leo
poldo von Rankės dovaną.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Gegužės Pir

mosios proga, Krasnojars
ke, Sibire, TSRS paleido 
dalį fabriko veiklon, kuris 
gamins aliuminį. Fabrikas, 
kada pilnai bus įrengtas, 
per metus pagamins 300,- 
000 tonų aliuminio.

Šiemet TSRS dar paleis 
darban naujus fabri k u s 
aliuminio gaminimui Kiro- 
vobade ir Pavlodare.

Pereitais metais TSRS 
pasigamino jau virš milijo
ną tonų aliuminio, šiemet 
jau pasigamins žymiai dau
giau.

Washingtonas. — JAV 
diplomatai tvirtina, kad jei
gu Jungtinės Valstijos pul
tų Kubą, tai Tarybų Sąjun
ga negintų jos.

Ottawa. — Kanada laiko
si teisių 12-kos mylių teri
torinių vandenų nuo jos 
krantų. Per tiek mylių ne
leis kitoms šalims žvejoti 
nuo jos kraštų.

Rio de Janeiro. — Kiek
vienais metais Brazilija iš
moka JAV laivų kompani-. 
joms daug pinigų už kavos 
išvežimą.

do iki 20,000 kilotonų ato
mines bombas, bet genero
las F. Tape sako, kad Jung
tinės Valstijos pasigamins 
iki 100 megetonų bombas, 
nes tokių turi TSRS, ir jos 
bus bandomos. Generolas 
Tape sako:

“Mes turime pasigaminti 
kuodaugiausiai ir kuogalin- 
giausių atominių bombų ir 
jas paleisti veiklon, kada 
mums tas bus reikalinga”.

Profesorius Dr. Linus 
Paulingas kritikuoja Jung
tinių Valstijų požeminius 
atominių bombų bandymus. 
Jis sako, kad tas gali 'pa- 
pakrikdyti Maskvos sutar
tį.

Masiniai protestai 
prieš G. Motors Co.
Detroitas. — Gegu ž ė s 

4 dieną virš 600 negrų ir 
baltųjų, per šešias valan
das demonstravo prie Gene
ral Motors Co. fabriko pro
testuodami prieš negrų dis
kriminaciją.

Hi. Hill, kovotojasuž civi
lines laisves, sakė, kad Ge
neral Motors kompanijos 
fabrikuose dirba 44,000 dar
bininkų, o iš jų negrai su
daro tik 10 procentų.

Detroitas. — Lake’s Co. 
sako, , kad ji automatizuos 
dvidešimt vieną Didžiųjų 
ežerų laivą. Bus įdėta apie 
keturi milijonai dolerių, bet 
už tai 30 procentų mažiau 
reikės darbininkų.

Helsinkis. — Šiame mies
te taip ankšta nuo automo
bilių, kad inžinieriai pla
nuoja paruošti jiems pasta
tymą po Suomijos įlankos 
vandeniu. Numatoma, kad 
pirmasis “garadžas” galės 
įtalpinti 16,000 automobilių.

Pekinas. —Kinijos reika
lai gerėja, tai pirm 1967 
metų ji atmokės Tarybų 
Sąjungai bilijoną ir penkis 
šimtus milijonų dolerių pa
skolos.

Tokio. — Japonija pla
nu o j a statyti naftolaivį 
150,000 tonų įtalpos, kuris 
bus 1,065 pėdų ilgio.

New Yorkas. — TSRS 
pardavė namą 680-82 Park 
Ave., Manhattane, kuriame 
buvo jos atstovybės buvai- 
nė į Jungtines Tautas. At
stovybė persikėle į 136 E. 
67th St. namą.

Detroitas. — Balandžio 
mėnesį buvo pagaminta 
785,000 naujų automobilių.

Washingtonas. — JAV 
pakėlė Pakistanui kviečių 
kainą nuo $25 iki $31*50 už 
toną.

! Honkongas. — Po to, kai | 
balandžio 19 dieną Laose 
dešinieji buvo n u vertę 
Phoumos koalicinę vyriau
sybę, tai pietryčių Azijoje 
sustiprėjo nusistaty m a s

i prieš Jungtinių Valstijų po- 
j litika.

Bendrai žmonės ir net 
valdžios tų valstybių, ku
rios gauna iš JAV ekono
minės ir militarinės pagal
bos, supranta, kad Jungti
nės Valstijos kišasi į vals
tybių vidaus reikalus. Gi de
šinieji elementai, ypatingai 

z militaristai, yra nepasiten
kinę Jungtinių Valstijų 
“nusileidimo” politika, ka
da jos pareikalavo iš Laoso 
militaristų grąžinti Phou- 
mai galią.

Filipinų prezidentas Ma- 
capagalis suartėjo su Indo
nezijos prezidento Sukar-

V. EUROPOJE AUGA 
ANTISEMITIZMAS

New Yorkas. — Ameri
can Jewish Committee sa- i 

, ko,..kad Vakarų Europoje' 
žymiai 'padidėjo* antisemi
tizmas. Ten veikia visokių 
“naujųjų” nacių organiza
cijos. i

Bona. — Dr. Ejrnst Bor- 
steinas sako,' kad Vakarų 
Europoje nacizmas yra gy
vas ir veiklus.

PRANCŪZIJA PARDAVĖ 
KUBAI GARVEŽIŲ

( Paryžius. — Prancūzija 
pardavė Kubos respublikai 
už keturis milijonus dolerių 
20 naujų garvežių. Numa
toma, kad netrukus *bus 
parduota jų dar daugiau. 
Jungtinės Valstijos dėjo 
pastangų, kad Prancūzija, 
kaip NATO narė, nepar
duotų Kubai garvežių, bet 
tikslo nepasiekė.

1 .

VISUR ATSILIKĖLIŲ 
ATSIRANDA

Maskva. — Dienrašt i s 
“Komsomolskaja Pravda” į 
išspausdino Agafos Kučno- 
vos laišką iš Muškovo kai
mo, tik 150 mylių nuo Ma
skvos. Kučnova yra karvių 
melžėja. Ji prašo pagalbos, 
nes vietos atsilikę gyvento
jai ją paskelbė ragana. Ji 
rašo, kad seniau ir jos bo
butę jie palaikė už raganą, 
bejodinėjančią ant šluotos. 

STATYS DIDELĮ 
PLIENO FABRIKĄ

Hoboken, N. J. —United 
States Steel Co. viršininkai 
paskelbė, kad jie padarė 
planus statyti naują plieno 

• gaminimo didelį fabriką, 
kurio pastatymui ir įrengi
mui bus išleista šimtas mili
jonų dolerių.

Mat, kompanijos nuo iš
leistų pinigų fabrikų taisy
mui, įrengimui arba naujų 
statymui nemoka valdžiai 
įplaukų taksų.

nos politika. Jis pritaria In
donezijos opozicijai Mala- 
zijos valstybei. Burmos va
das generolas Ne Winas 
mano, kad geriausiai būtų, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
sulaikytų karą Pietų Viet
name. Kambodža, Indo
nezija, Burma, Laosas ir 
dalinai jau Filipinai laikosi 
Prancūzijos politikos —lei
sti pietrytų Azijos valsty
bėms laikytis neutrališkos 
politikos tarptautiniu o s e 
reikaluose, ir, kad Jungti
nės Valstijos pasitrauktų iš 
pietrytų Azijos.

Honkongas. — Kinijos 
radijas iš provincijų prane
ša, kad šiaurių provincijose
yra per daug lietaus, vieto
mis net potvynių, gi tuo 
pat metu pietinėse—stoka 
lietaus. Tas kenkia pasė
liams.

BRAZILŲ MILITARISTŲ 
BLOFAI

Sao Paulo. — Brazilijos 
militaristai, kurie nuvertė 
liaudies išrinktą valdžią, 
savo elgesį teisina taip, 
kaip kadaise Lietuvoje tei
sino smetonininkai. Jie pa
sakoja, būk komunistai jau 
buvo pasiruošę šalies val
džią paimti į savo rankas, 
tai militaristai nuo to iš
gelbėjo.

JUNGT. VALSTIJŲ MINA 
UŽMUŠĖ 5 JŪREIVIUS

Washingtonas. — Guan
tanamo Įlankoje, Kuboje, 
kur Jungtinės Valstijos yra 
įsitaisę karo laivyno bazę, 
sausumoje yra prikaišiota 
labai daug minų. Vis tai 
“apsisaugojimas nuo Kubos 
atakų”. Jungtinių Valstijų 
jūreiviai nuėjo į minų lau
ką, mina sprogo ir penkis 
jūreivius užmušė. ’

NAUJOSIOS RŪŠIES 
TSRS UPIŲ LAIVAS
Maskva. — Gegužės Pir

mosios proga, Gorkio mies- Į 
te į Volgą buvo nuleistas 
naujosios rūšies laivas. Jis 
pagamintas iš lengvųjų me
džiagų. Plauks paviršium 
vandens. Galės daryti po 70 i 
mylių per valandą ir vežti 
150 keliauninkų. Laivas yra 
skiriamas upėmis plaukioti.

LAIVĄ PAVERTĖ 
Į VIEŠBUTĮ

Hoboken, N. J. — Balan
džio pabaigoje čionai prie 
kranto pastatė buvusį ke
leivinį laivą “Italia”, 17,000 
tonų įtalpos, kuriame yra 
500 kambarių. Laivas jau 
paseno plaukiojimui, jis yra 
36 metų, bet jis tinkamas 
būti viešbučiu.

Kasablanka, Marokas. —! 
Čionai atsidarė Pasaulinė 
paroda, kurioje dalyvauja 
Kinija ir šešios europinės 
liaudies respublikos, viso 
dalyvauja 25 šalys.

Chicago. — Tymsterių
■ unijos prezidentas James 
Hoffa ir septyni kiti unijos 
veikėjai yra teisiami. Juos 
kaltina, būk jie neteisingai 
naudojo unijos pinigus.

J. Hoffa sakė korespon
dentams, kad vienatinis tik
slas jų persekiojimui yra, 
tai pakenkti unijos pasi- 
brėžtiems darbams — orga
nizuoti dar neorganizuotus 
darbininkus, daryti unijai 

: ir jos nariams bereikalingų 
l išlaidų. Hoffos puoli m a i
■ unijai jau padarė $40,000 
I išlaidu.

Bet valdžiai jo persekio
jimai, Hoffa sako, kad jau 
sudarė apie tris milijonus 1 ir turkų.

Šiemet daugiau 
veiks už laisvę

Philadelphia. — CORE 
vadas James Farmer pa
reiškė, kad šiemet ši orga
nizacija ir negrų NAACP 
smarkiai veiks už civilines 
laisves, jeigu Kongreso ir 
bus priimtas tas bilius.

Negrų vadai supranta, 
kad biliaus priėmimas, tai 
vienas dalykas, o jo įgyven
dinimas, tai kitas.

Šiemet įvyks Demokratų 
ir respublikonų partijų 
konvencijos, kur bus nomi
nuojami kandidatai į pre
zidentus, o paskui bus abie
jų partijų kampanijos už iš
rinkimą prezidento ir kitų 
valdininkų. Negrai naudo
sis proga šio politinio veiki
mo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — TSRS inžinie

riai jau trečiu kartu iš
sprogdino uolas Zaravšano 
upėje apsaugojimui Samar- 
kando nuo potvynio.

Stokholmas. — Švedijos 
laivų statyklose yra stato
ma naujų laivų 1,300,000 to-? 
nu įtalpos.

Santo Domingo. —Domi
nikos vyri a u s y b ė prieš 
streikierius metė 2,000 ka
reivių.

Vientiane. —Laoso prem
jeras S. Phoume tikisi, kad 
jam pavyks sudaryti koali
cinę vyriausybę.

Maskva. — Sulaukęs tik 
59 metų amžiaus mirė ge
nerolas Nikalojus Dukovas, 
tankų specialistas.

Washingtonas. — Gegu
žės 5 d. prezidentas Johnso
nas priėmė Afrikos ir Azi
jos besilankančius studen
tus.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
veiks, kad amerikiečiai 
daugiau parduotų jautie
nos užsienyje.

dolerių išlaidų.
Per daugelį metų visokių 

buvo Hoffai užmetimų, bet 
teismuose jis vis laimėjo, 
nes užmetimai nebuvo fak
tais paremti. Apkaltino jį 
tik Chattanoogoje, bet ir 
tai remiantis liudy m a i s 
žmogaus, kuris buvo kalėji
me už žmogvagystę ir ten 
būdamas perėjo į valdžios 
“informatorių” pusę.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas siunčia i 
Kipro salą senatorių J. W. 
Fulbrightą. Manoma, kad 
jis gal galėtų ten pasidar
buoti sutaikinimui graikų

LAI ŽMONĖS TĄ 
NUBALSUOJA

Washingtonas. — Sena
torius Wayne Morse kriti
kuodamas Jungtinių Valsti
jų intervenciją į Pietų Viet
namą ir R. Niksoną už siū
lymą pulti Šiaurės Vietna
mą sako, kad lai JAV vy
riausybė leidžia žmonėms 
balsuoti, tai tada pamatys 
ko nori žmonės.

ANGLIAKASIŲ KOVA 
ISPANIJOJE

Madridas. — Asturijoje 
yra apie 100,000 angliaka
sių. Prieš porą savaičių 
streiką paskelbė apie 6,000 
angliakasių, reikalaudami 
didesnių algų ir žmoniškes
nių sąlygų. Dabar jiems 
simpatijos streiką paskelbė 
dar 12,000 angliakasių.

Londonas. — Sulaukęs 85 
metų amžiaus mirė buvęs 
laiboristų ministras B e n 
Smith.

Maskva. — TSRS vyriau- 
s y b ė uždarė amerikinio 
žurnalo “Time” raštinę, o 
korespondentui įsakė tuo
jau išvažiuoti.

Atėnai. — Graikija neį
leis NATO jėgų į Kipro sa
lą, nors ir pati yra NATO 
narė. -

Glaucester, Mass. —Apie 
130 mylių nuo Jungtinių 
Valstijų krantų 100 Tarybų 
Sąjungos laivų gaudo žuvis.

Zanzibaras. — Čionai pa- 
liuosuota 1,000 buvusių po
litkalinių.

Paryžius. — Prancūzija 
siūlo sumažinti Jungtinių 
Valstijų galią NATO sąjun
goje.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle jau 
išėjo iš ligoninės.

Washingtonas. Grupė ge
ografinių mokslininkų iš
vyko į Alaską, tyrinėti že
mės drebėjimo palikimą.
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Motinos diena
SEKMADIENI, gegužės 10 d., pripuola Motinos 

diena. Ji nėra tarptautinė, o grynai amerikinė diena.
Gerai, kad nors vieną dieną per metus sugalvojame 

pagerbti motiną. Motiną, iš tikrųjų, reikia gerbti ir my
lėti kiekvieną dieną.

Gerbdami motinas—gyvas ir mirusias—gerbkime 
kultūriškai. Nesitenkinkime tik nupirkimu kokių dova
nėlių. Motinas geriausiai pagerbsime, jei pasižadėsime 
kuo daugiau kovoti už taikos žemėje išlaikymą, už skur
do panaikinimą, už suteikimą lygių pilietinių teisių vi
siems žmonėms—bus jie juodi, raudoni, geltoni ar balti.

Skurdas kultūriniame fronte
KAS METAI šiuo laiku esti skiriamos t. v. Pulitze- 

rio premijos tiems, kurie pasižymi1 mene, literatūroje, 
žurnalizme ir dailėje. Keturiolika asmenų, kuriuos ski
ria Kolumbijos universiteto vadovybė Niujorke, siūlo 
pasižymėjusių autorių vardus ir pavardes, kad jiems bū
tų paskirtos premijos už jų veikalus.

Šiemet, betgi, keturiolikos asmenų jury nepasiūlė nei 
vienos premijos už dramą, romaną ar muzikinį kūrinį. 
Vadinasi, jury nesurado nei vieno tose srityse premijos 
verto veikalo.

Tai parodo, kad mūsų šalies kultūriniame fronte 
yra nemažas skurdas.

Žurnalizme premiją laimėjo United Press Interna
tional žinių agentūros korespondentas Merriman Smith 
už prezidento Kenedžio nužudymo aprašymą.

Kiti žurnalistai, laimėjusieji premijas: Associated 
Press žinių agentūros korespondentas Malcolm W. 
Browne ir “New York Times” korespondentas David 
Helberstam.

Jei leistu nubalsuoti
SENATORIUS WAYNE MORSE (demokratas iš 

Oregon valstijos) griežtai reikalauja, kad Jungtinių 
valstijų valdžia ištrauktų amerikiečių kariuomenę iš 
Pietų Vietnamo.

Senatorius teigia: jei Amerikos žmonėms būtų pa
siūlyta balsuoti, tai nemažiau kaip keturi prieš vieną pa
sisakytų, kad reikia ištraukti mūsų,šalies ginkluotas jė
gas iš Pietų Vietnamo, nes amerikiečiai ten žudomi be 
jokio reikalo.

Ne tik amerikiečiai ten žudomi—žudomi ir vietna
miečiai. Ten vyksta pilietinis karas. Liaudis kovoja prieš 
tironus; liaudis nori demokratinės valdžios Pietų Viet
name, o išnaudotojai—dvarininkai ir kapitalistai nori 
valdyti šalį “po senovei”. Na, ir žmonės kariauja. O mū
sų jauni vyrai siunčiami ten padėti liaudies priešams.

Ričardas Niksonas, respublikonų šulas ir kiti jam 
panašūs rėkia už tai, kad JAV pradėtų karą ir prieš 
Šiaurės Vietnamą.

Senatorius Morse gerai daro, kovodamas už ištrau
kimą amerikiečių ginkluotų jėgų iš Pietų Vietnamo. 
Liaudis jį turi paremti.

Negerai!
ANĄ DIENĄ Niujorke (tiksliau: Bronkse) sustrei

kavo apie 40 plumberių dėl to, kad į statybos darbą buvo 
priimti trys puertorikiečiai ir vienas negras.

Šie plumeriai priklauso United Association of 
Plumbers unijos lokalui 2-ajam. Minėtame lokale, sako? 
ma, nėra nei vieno negro, nei vieno puertorikiečio.

Streikuoti dėl to, kad priimami į darbą (o tai reiš
kia ir į uniją),—nebalti darbininkai—negražu, nedora 
ir politiškai neteisinga.

\Amerikoje yra nemaža darbo unijų, kuriosna neg
rai neįsileidžiami. Tai vis daugiausia aukštos specialy
bės amatininkų unijos. Tokią politiką reikia vyti laukan, 
ir tai galėtų padaryti darbo unijų vadovai, kurie kai ka
da liežuviu pasisako už lygias negrams teises, bet negi
na jų.

✓

Smagu vasarą Juodkrantėje. Praėjusią vasarą egzotiškoji 
Neringa kaip magnetas traukė tūkstančius turistų.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
“LITERATŪRA IR 
MENAS” APIE 
ŽURNALĄ “ŠVIESĄ”

Vilniaus'savaitraštis “Li
teratūra ir Menas” šių me
tų balandžio .11 d. parašė 
apie ALDLD leidžiamo žur
nalo “Šviesos” jubiliejinį 
numerį. Lietuvos Rašytojų 
sąjungos organas šitaip pa
sisako :

Trisdešimt metų Niujorke 
eina pažangus politikos, moks
lo, meno ir literatūros žurna
las “Šviesa.” Jį 1934 metų 
pradžioje ėmė leisti Amerikos 
lietuvių darbininkų literatūros 
draugija (ateinančiais metais 
ši draugija minės savo gyva
vimo 30-ąsias). žurnalą pir
muosius dvejus metus redaga
vo Rojus Mizara, o nuo 1936- 
ųjų redaguoja Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo uni
versiteto istorijos mokslų gar
bės daktaras, įžymus JAV vi
suomenės veikėjas An tanas 
Bimba.

Su šių metų pirmuoju nu
meriu “šviesa” pažymi savo 
30-ąsias metines, žurnalas pa
sirodė 64 puslapių (papras
tai jis išeina perpus mažesnis), 
kuriuose spausdinama įdomi, 
įvairi medžiaga. Iš jos išskir
tina A. Bimbos straispnis “Ko
munistai istorinėse Amerikos 
negrų kovose,” A. Petri kos 
publicistinis darbas apie K. 
Donelaitį ir jo kūrybą, S. J. 
Jokubkos atsiminimų pluošte
lis iš Brazilijos lietuvių gyve
nimo. Šiame numeryje taip 
pat rašo dvi žymios JAV pa
žangiųjų lietuvių visuomeni- 
ninkės 1. Mizarienė ir K. Pet- 
rikienė, seni pažangiosios 
spaudos bendradarbiai ir vei
kėjai — rašytojas R. Mizara, 
J. Siurba, J. Juška, D. šoloms- 
kas, V. Bovinas, P. Pakalniš
kis, J. Grigiškis, telpa prieš
mirtinis J. Kaškaičio straips
nis.

Gausiai žurnale spausdina
mi ir Tarybų Lietuvos auto
rių—J. Avyžiaus; J. (Bulotos, 
J. Būtėno, A. Churgino, J. De 
gutytės, V. Kavoliūfio, J. La- 
pašinsko, A. Liepsnonio, V. 
Mykolaičio - Putino, B. Prans- 
kaus, B. Raguočio, M. Sluckio, 
J. Subatavičiaus, J. Šiežinio, 
J. Šimkaus, 11. Zabulio — lite
ratūriniai kūriniai, publicisti
niai straipsniai.

“Šviesos” redakcija vedama
jame jubiliejinio numerio 
s t r a i p s nyje pabrėžia, kad 
“.v.mūsų idėjų ir idealų ne
sulaikomi laimėjimai mūsų tė
vynėje Lietuvoje ir visame so
cialistiniame pasaulyje bei pa
vergtųjų žmonių masėse visa
me kapitalistiniame pasaulyje 
mums tarnauja neišsemiamu 
padrąsinimo, įkvėpimo ir pa
skatinimo šaltiniu.” ”

MENŠEVIKŲ RITIERIO 
PAVEIKSLAS

Buvęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos sekretorius, dirbęs 
“Naujienose,” Albinas Mor
kus, kaip žinia, spiovė į 
“vaduotojus,” sugrįžo Lie
tuvon ir šiuo metu rašo 
(“Tėvynės Balse”) apie 
“veiksnių” kvailus darbelius. 
Be kitko, A. Morkus moka 
gražiai charakterizuoti jų 
kvailas ambicijas ir tuštu
mus . Apie Pijų Grigaitį ir 
jo “filosofiją” A. Morkus 
šitaip pasakoja:

Perversmus ir revoliucijas 
pranašauja jau daug metų. 
Kartais tokio perversmo 

: pradžia jam būna papras
tas kasdieniškas reiškinys. 
Perskaitys žinutę, kad, sa
kysime, kokiame Tarybų Są
jungos miestelyje milicinin
kas sudraudė išgėrusį pilie
tį ar kad Lenkijos davat
kos pakelėje pasistatė kry
žių, ir perversmas, ir revoliu
cija. Tuoj pat sėdasi prie ra
šomosios mašinėlės ir pyškina. 
Rytojaus dieną"' “Naujienose” 
pasirodo didžiulis editorialas, 
kuriame sudėta visa 1905 me
tais Peterburge įsigyta išmin
tis. Jos išvados: netrukus 
Kremlius bus nušluotas nuo 
žemės paviršiaus...,

Grigaičiui niekad nepri- 
Įtrūksta medžiagos, kuria rem- 
l damasis, Jis daro tokias išva

das. Šitos medžiagos galima 
kasdien rieškučiomis pasisem
ti iš komercinės spaudos, kuri 
skaitytojams tikrai nesigaili 
sensacijų., Savo metu Lenki
joje ir Vengrijoje įvykę nera
mumai komercinėje spaudoje 
buvo taip išpūsti, kad Grigai
tis ėmė laukti dienos, kai, 
anot jo, subyrės komunistinė 
sistema.

Bet revoliu c i j o s “idėja,” 
apie kurią aš čia noriu papa
sakoti, nieko bendra neturi su 
Lenkija, nei su Vengrija. Ji 
apskritai vargu ar sietina su 
politika.

Ieškodama sensacijų, JAV 
spauda, berods, 1958 metais 
įsismagino^ “spręsti” paauglių 
problemas—ne kas kita, kaip 
muštynės, kylančios didmies
čių jaunuomenės tarpe. Pei
liais, geležiniais virbais, kar
tais ir revolveriais ginkluotos 
paauglių gaujos siautėdavo 
miestuose, duodamos nemaža 
darbo policijai ir teisėjams, o 
spaudai teikdamos sensacijų. 
Reporteriai pyškindavo apie 
mažamečius nusikaltėlius il
giausius straipsnius, o visokio 
plauko psichologai — komen
tarus.

Tu komentaru rezultatas 
buvo tas, kad ilgainiui išsivys
tė hipotezė, kad pagrindinės 
paauglių muštynių priežastys 
— muzika, konkrečiai, mo
dernusis džiazas. Atseit, mo
dernaus džiazo poveikyje jau
nimas linksta maištauti ir daž
niausiai, nė pats nežinodamas 
kodėl, naikina viską, ką ap
link save mato. O kai iš tik
rųjų kažkokiame Paryžiaus 
lokale paaugliai, baigę klau
syti amerikonišką džiazą, ėmė 
nei iš šio, nei iš to tvotis kė
dėmis, minėtoji hipotezė tapo 
beveik nginčijama teorija.

Jos įkvėptas, Grigaitis vienu 
metu staiga pasijuto suradęs 
perversmui Tarybų Sąj u pūgo
je sukelti receptą. Jis visai 
rimtai ėmė įrodinėti, kad Ta
rybų Sąjungos jaunimas sukil
tų, jei turėtų daugiau progų 
pasiklausyti vakarietiškosios, 
ypač • ameri k 0 n i š k o S i o s . 
džiazo muzikos. Tada ir jis 
pradėtų elgtis taip, kaip pa
sielgė minėtieji paryžiečiai. 
Laužytų kėdes, muštųsi tar
pusavyje, o taip pat priešin
tųsi milicijai. ' Milicijai nesu
gebant susidoroti, sukilėliškoji 
dvasia persimestų į gatves. Ir 
tada...

Grigaitis buvo taip susižavė
jęs savo toli einančiomis iš
vadomis, kad ketino net į Va
šingtoną važiuoti ir išdėstyti 
jas valstybės departamentui. 
Atseit, ko laukiama? Reikia 
tuoj pat pasiųsti į Maskvą ir 
kitus Tarybų Sąjungos mies
tus geriausius JAV džiazo or
kestrus. Prigaminti tonas 
džiazo plokštelių ir kartu su 
biblijomis balionais nuskrai
dinti į Tarybų Sąjungą. O kai 
ten prasidės neramumai. . .

Bet toji Grigaičio “idėja” 
Vašingtono nepasiekė. Iš da
lies todėl, kad Šimutis kažko
dėl jai nerodė didelio entuzi
azmo, o iš dalies ir todėl, 
kad komercinė spauda ilgai
niui' pradėjo rečiau spausdin
ti sensacingus straipsnius apie 
džiazą ir jo poveikį. Grigai
tis nutarė savo “revoliucinį 
planą” kol kas atidėti. Svar
biausia tokio' jo nutarimo 
priežastis buvo bene ta, kad 
jis pabijojo apsijuokti Vašing
tono valdininkų akyse.

Alto vykdomasis komitetas 
buvo sugalvojęs ir daugiau 
“idėjų,” kurios turėjo pagy
vinti “laisvinimo veiklą” bei 
“sukelti publikos entuziaz
mą.” Bet ilgainiui tos “idė 
jos” pasirodė esančios tik mui
lo burbulas, t. y. absurdiškos. 
Nutrūkus Kerstono vadovau
jamo komiteto veiklai, altie- 
čiams taip ir nebebuvo už ko 
užsikabinti. Todėl jie turė
jo tenkintis paprastomis kelio
nėmis ir paprastais “laimėji
mais.”

BALETAS “SPARTAKAS” 
VILNIAUS SCENOJE

“Tiesa” praneša:
Gegužės viduryje. Lietuvos 

TSR Akademinis operos ir ba
leto teatras numato premjerą 
—ruošiamas A. Chačaturiano 
baleto “Spartakas” pastaty
mas. Šia proga kompozito
rius A. Chačaturianas lankėsi

MOTINOS DIENA

Vilniuje ir susipažino su ba
leto kolektyvo darbu.

“Spartaką” mūsų teatro sce
noje stato baletmeisteris, res
publikos liaudies artistas V. 
(Krivickas . Orkestrui diriguo
ja LTSR nusipelnęs meno vei
kėjas Ch. Potašinskas. Pa 
grindinius vaidmenis naujam 
baletui ruošia respublikos 
liaudies artistai G. Sabaliaus
kaitė, T. Šventickaitė, II. Ku- 
navičius, LTSR nusipelnę ar
tistai II. Banys, č. Žebraus
kas ir kt.

—Spektaklio pastatymo 
sprendimu, — prieš išvykda
mas iš Vilniaus, pasakė A. 
Chačaturianas, — esu paten
kintas.

Kompozitorius gerai įverti
no V. Grivicko darbą. Jis pa
žymėjo, kad baletmeisteris 
šiame pastatyme suranda nau
jų formų. A. Chačaturianas 
taip pat teigiamai atsiliepė ir 
apie 'orkestrą.

POLICIJA DALYKŲ 
NEPATAISYS

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

Jei tik kas pasirodo su ko
kiais lapeliais ar brošiūromis 
prieš žydus ar kurią religinę 
sektą, tuojaus šaukiama vy
riausybė, prašoma pravesti 
įstatymus ir t. t. Bet tai labai 
klaidingas atsinešimas.

Įstatymai per save nieko ne
pakeis. Prieš blogus reiški
nius žmonės turi kovoti per 
spaudą, radiją, televiziją. Tik 
tada, kai tie neapykantos ir 
antisemitizmo agentai bus ati
tinkamai numaskuoti, jie ne
galės rasti pritarimo. Ir ta
da jie nebus pavojingi.

Įstatymai, priimti gerais su
metimais, vėliau gali būti at
kreipti prieš nekaltus žmones. 
Gerai prisimenam, kaip Onta- 
rijos vyriausybė, siekdama pa
lengvinimo darbo prieš gemb- 
lerius ir raketierius, buvo su
maniusi įvesti policinį įstaty
mą. Gerai, kad visuomenė 
apsižiūrėjo. Kad kiek, Onta
riją būtų buvus paversta po
licine provincija.

Prieš negeroves reikia vi
sai visuomenei kovoti, nepa
likti vien policijai.

Motinos diena jau čia pat 
— gegužės 10 d. Laikas pa
kalbėti, kaip Motinos diena 
turi būti atžymėta.

Motinos dieną iškovojo 
Anna Jervis. Ėmė laiko, kol 
Motinos diena tapo “legali.”

Ar motinos diena iš tik
rųjų yra atžymima taip, 
kaip turėtų būti? Mano su
pratimu, ne. Motinos mei
lė turėtų būti surišta su 
ekonomine ir politine padė
timi, nes ekonominė ir po
litinė padėtis gula ant mo
tinos pečių ir su kiekviena 
diena sunkėja. O dabarti
niais laikais Motinos diena 
būna grynai bizniška: apdo
vanoja motinas žibučiais ir 
gėlėmis ir tą dieną paliuo- 
suoja jas nuo maisto gami
nimo. Ruošia tam tikras 
sueigas, kur būna valgių ir 
gėrimų ?* atlieka tam tik
ras ceremonijas, tai dienai 
skirtas. Bet kokia išvada 
iš to pasilinksminimo?

Jervis galėjo iškovoti tą 
dieną, kad pagerbtų moti
nas gyvas ir mirusias, tai 
dabar, atsižiūrint į tai, kas 
dedasi pasauly, visos mote
rys ir vyrai turėtų reika
lauti pastovios pasaulinės

taikos. Jeigu galima vieną 
dalyką padaryti, tai galima 
ir kitą. Prie žibučių, val
gių ir gėrimų turėtų atsi
kreipti į valdininkus, įsta
tymų darytojus, reikalau
jant pastovios taikos. Suei
gose turi būti priimtos rezo- 
lucijos, reikalaujant nu
traukt visus karinių atomi
nių pabūklų bandymus. Pa
vergtuose kraštuose krau
jas liejasi nuo Amerikos 
ginklų, ir tas veda prie pa
saulio pražūties.

Amerikos motinos žiūri 
tik į madas ir į kitus pra
šmatnumus, bet ne į ekono
minę padėtį. Nekreipia dė
mesio nei į politinę. Kas 
yra naudinga ir reikalinga, 
apie tokius dalykus nenori 
nė kalbėti. Reikalavimas 
taikos ir ramybės nėra 
p r i e š v aldiškas pasireiški
mas, nes kiekvienas myli 
savo kraštą ir nori gyven
ti.

Mano nuoširdūs linkėji
mai, kad sveiki sulauktume 
kitais metais atžymėti Mo
tinos dieną. Kad būtų ge
ros pasaulinės žinios — tal
ka ir ramybė ant visados.

E. K. Sliekienė

PITTSBURGH, PA.

Iš laiškų
Pas mus jau žengia pa

vasaris, kuris vis dėlto šie
met kiek užtruko. Tik štai 
dabar buvo staiga atšilę 
trims dienoms, ir tuoj veja 
pažaliavo, medžiai leidžia 
pumpurus. Balandžio 20 d. 
buvo pasėta tik 651 hekta
ras, o pernai tuo metu jau 
buvo užsėti 2,018 hektarų 
grūdinių kultūrų. Tai pa
rodo, kad šiemet kiek vėliau 
galėjo pradėti sėją.

Vakar, balandžio 20, įvyko 
gražus respublikinis kaimo 
k o r e s p ondentų sąskrydis, 
kuriame dalyvavo apie 700 
spaudos ir radijo aktyvistų, 
daugiausia malonaus jauni
mo. Įvyko geras ir naudin
gas pasikalbėjimas, kuris 
liudijo apie plačiai išsišako
jusį mūsų šalyje žurnalistų- 
visuomenininkų kūrybinį 
pajėgumą. Išsamų ir įdomų 
pranešimą padarė G. Zima
nas.

Po sąskrydžio įvykusį 
koncertą atliko Valstybinis 
Liaudies ansamblis, kuris 
parodė naują programą ir 
nustebino visai pasikeitusia 
savo išvaizda. Vietojė pri
prastų tautiškų, kostiumų 
dabar jis dėvi įdomiai sti
lizuotus dailininkės D. Ma- 
taitienės iskizais pagamin
tus kostiumus.

Būkite sveiki, geriausių 
link ėjimų visiems laisvie- 
čiams.

P. Vilnietis
Vilnius, 1964-1V-24

New Delhi. — Indija rei
kalauja, kad Pakistanas už
mokėtų už jos 14 nušautų 
pasienio sargų.

'Kaip daugelyje vietų ki
tur, taip ir Pittsburghe, lai
svi lietuviai turi savo tikrai 
lietuviškas k a pines. T a i 
gražus darbas tų lietuvių, 
kurie jas įsteigė ir tų, ku
rie dabar širdingai ten dar
buojasi ir jas palaiko gra
žioj tvarkoj.

Balandžio 26 d. įvyko 
Kapinių Draugijos suvažia
vimas L. M. Draugijos na
me. Susirinkimą atidarė 
pirmininkė H-elen Zelkovic 
ir perdavė tvarką vesti J. 
K. Mažuknai. žiūrint į skai
čių draugijų atstovų, tai su
važiavimas buvo negausin
gas - mažas. Dalyvavo nuo 
4 draugijų 16 atstovų, 5 
pavieniai ir 7 komiteto na
riai. Viso 28 ypatos su 
sprendžiamu balsu. Būda
mas atstovu LDS 142 kp. 
sėdžiu konferenc. ir mąs
tau, kur tos didžiai patrijo- 
tiškos lietuviškos organiza
cijos, kaip SLA ir kitos, kur 
jų atstovai, kur tie visi Lie
tuvos pirkėjai, kurie nori 
gauti iš žmonių pinigų Lie
tuvai nupirkti, o čia lietu
vių jau nupirktai žemei ne
nori prisidėt jos tvarkyti ir 
darbu pasiaukoti.

Klausant komiteto rapor
tų, labai džiugu, kad kapi
nių komitetas pasiaukojo 
ir daug gerų, darbų atliko. 
Garbė jiems. O didžiausį 
kreditą reikia atiduoti J. Kl 
Mažuknai, kuris jau keli 
metai darbuojasi kaip ka
pinių žemės direktorius, bet 
gaila, kad jis tą darbą pa
lieka. Fin. sekretorius iš
davė raportą smulkiai ir 
žymėjo, kad kapinių finan
sinis stovis yra geras. Da
bar ižde pinigų yra virš 
$12,000. Žemės direktorius 
raportavo, kad kapinėse 
jau yra palaidota 600 miru
siu. Dabar žemės direkto
rium - sekretorium yra iš
rinkta čia augusi gabi mo
teris Marijona Chestnut. 
Tikiu, kad ji ir visas pasili
kęs senas komitetas kapi
nių reikalus sugabiai ves, 
kaip lig šiol kad vedė.

Prie užbaigos pirmininkė 
H. Zelkovic perėmė tvarką 
vesti. J. K. Mažukna per
skaitė sąrašą 1964 metais 
palaidotų mirusių. Atsisto
jimu ir galvų nulenkimu 
atiduota pagarba lietųviŠ-

mirusiems ir tuo suvažiavi
mas užsibaigė. Po suvažia
vimo uždarymo į valandą 
koše kapinėse palaidotiems 
laiko prasidėjo apatinėj 
svetainėj banketas.

Lietuvių kapinių naudai 
banketas buvo didelis, sve
čių priėjo pilna svetainė, 
galėjo būti virš .100, dau
giausia jauni žmonės. Buvo 
priruoštas ' g a n a puikiai, 
maistas skanus: prie mais
to ir kavutės, kas mėgsta, 
tai ir alučio galėjo veltui 
išgerti.

Baigiant valgyti buvo ir 
kalbų. Kalbėjo daugelis ir 
visi entuziastiškai už gerą 
lietuvių kapinėse tvarką, už 
gražų kapinių užlaikymą. 
Tokį didelį banketą suruoš
ti, viską sutvarkyti, dar ir 
dovanėlių dalyviams parū
pinti, tai reikėjo įdėti daug 
darbo. Apart kapinių komi
teto, tą visą darbą atliko 
organizuotai Moterų Auxi
liary veikėjos. Jų visų vaB- 
dų nežinau ir neminėsiu, 
tik pridedu, kad minėtos 
moterys dirbo ne tik banke
te, bet jos ir taip kai kada 
suruošia parengimus kapi
nių naudai.

Kaip jau minėjau, Lietu
vių Kapinių naudai banke
tas buvo labai gražus. Se
kantis mūsų gerbiamų mi
rusių prisiminimas bus Me
morial Day lietuviškose ka
pinėse gegužės 30. Progra
ma prasidės 2 vai. dieną. 
Kurie turim ten palaidotas 
gimines, pažįstamus, drau
gus ar drauges, dalyvauk?^ 
me minėtą dieną ant kapi
nių ir mirusius pagerbki
me.

J. Miliauskas

ELEKTRA BAIDYS 
KARVELIUS

New Yorkas. — New 
Yorko Centralinio pašto 
viršininkai, prie 8th Avė., 
Manhattane, sako, kad la
bai daug karvelių priviso 
aplinkui pastatą. Bus įreng
ta elektros vielos, kurios 
neužmuš karvelių, bet su- 
kratys, kad jie nesėdėtųjų

Rio de Janeiro. — Brazi
lija prašo, kad Jungtinės 
Valstijos duotų jai daugiau 
kviečių.

2 p.-Laisve (Liberty)-^ Penkt., gegužes (May) 8, 19&4
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Lietuvos literatūrinis žmėlapis
/ Kiekvieneri metai palie
ka naujų ženkhi Lietuvos 
žemėlapyje—atsiranda nau
ji miestai ir kaimai, nauji 
tiltai, keliai, vandens telki
niai. Vienos statybos — 
stambios, reiškiančios posū
kį visos respublikos gyveni
me, kitos — mažiau paste
bimos. Bet visos būtinos 
žmogui, sukurtos jo ranko
mis, visos turtina, puošia 
gyvenimą.

Nauji ženklai atsirado ir 
respublikos literatūriniame 
žemėlapyje.

Praėję metai Lietuvos li
teratūriniame gyvenime bu- 

neeiliniai metai. Komu
nistų partijos iniciatyva vi
soje Tarybų šalyje įvyko di
delis visaliaudinis pokalbis 
apie meną ir literatūrą, jų 
uždavinius ir vystymosi ke
lius mūsų dienomis. Šis po
kalbis padėjo naujai įver
tinti kūrybinius reiškinius.

Šiuolaikinė lietuvių litera
tūra vystosi įvairiais ir 
skirtingais keliais, bet visi 
jie veda į liaudį, į realų gy
venimą.

Lietuvos literatūros veidą 
praėjusiais metais nulemia 
proza. Mes galime drąsiai 
pavadinti juos didžiosios 
prozos metais. Pasirodė ne
maža stambių veikalų—ro
manų, apysakų. Rašytojai 
drąsiau liečia nūdienos 
problemas, vaizduoja žmo
gų, kovojantį už ateitį. Tai 
džiuginantis ir daug žadan
tis reiškinys, įrodąs mūsų 
literatūros brandumą.

Norėčiau pažymėti naują 
Mykolo Sluckio romaną 
‘^Laiptai į dangų.” Jame 
pasakojama apie rūsčius 
Lietuvos ūkio atkūrimo me
tus po antrojo pasaulinio 
karo. Šis kūrinys — nauja 
pakopa rašytojo, iki šiol ži
nomo kaip puikaus novelės 
meistro, kūryboje. Šį sykį 
jis pateikė stambų kūrinį, 
kuriame giliai atskleidė 
naujos epochos gimimą, 
T&nonių dvasinį formavimą
si.

Tą patį galima pasakyti 
apie paskutinį Alfonso Bie
liausko romaną “Mes dar 
susitiksim, Vilma,” kuriame 
rašytojas nors ir grįžta į 
karo metus, palikusius ne
išdildomus pėdsakus žmo
nių širdyse, tačiau į viską 
žvelgia dabarties žmogaus 
akimis. Romanas kupinas 
humanistinių idėjų, jame 
stipriai skamba neapykanta 
karui, meilė taikai.

Šios knygos iškelia aukš
tus moralinius-etinius rei
kalavimus žmogui, padeda 
jam augti dvasiškai, ir čia 
jų didžiausias nuopelnas. 
Šiandien apie jas daug kal
ba, daug ginčijasi, ypač 
jaunimas. Knygos aptaria
mos literatūriniuose vaka
ruose, skaitytojų konferen
cijose, kultūriniuose na
muose, klubuose. Vadinasi, 
jos palietė širdį.

Įvairioms temoms ir įvai
riam laikotarpiui — nuo to
limesnės ar artimesnės pra
eities iki paskutinių dienų 
—skirtos kitos mūsų prozi
ninkų knygos. Senas rašy
tojas Juozas Paukštelis ro
mane “Netekėk, saulele,” 
kuris tapo anksčiau išleis
tos knygos “Jaunystė” tę
siniu, vaizduoja darbininkų 
ir valstiečių kovą už socia- 
Įjpmą 40-aisiais metais. Vy
tauto Sirijos-Giros romane 
“Štai ir viskas” kalbama 
apie sudėtingą likimą žmo
gaus,, patekusio į fašisti
nius voratinklius, tarnavu
sio svetimšalių legione ir po 
ilgų kančių sugrįžusio į 
gimtinę. Jono Dovydaičio 

K

“Žydrieji ežerai” — tai pa
sakojimas apie amžininkii 
—elektrinės statytojų dar
bo didvyriškumą.

Gausu mūsų prozoje ir 
mažų literatūrinių formų— 
apsakymų, novelių. Pernai 
pasirodė nauji jaunų rašy
tojų Algirdo Pociaus, Jono 
Mikelinsko, Vlado Dautar
to, Kazio Sajos ir kitų ap
sakymai. Iš jų išsiskiria Al
girdo Pociaus apsakymo 
knyga “Verpetas,” kupina 
šilto lyrizmo, meilės žmo
gui.

Knygos skirtingos ne tik 
tematika, bet ir savo archi
tektūra, menine konstruk
cija, nevienodos ir savo idė- 
jiniu-meniniu vertingumu. 
Bet visos jos kupinos kūry
binio nerimo, ieškojimu ir 
neabejotinų atradimų.

Gausus buvo ir poezijos 
derlius. Poezijos kūriniai 
tapo artimesni lia u d ž i a i. 
Palyginti su prieškariniu 
laikotarpiu jų tiražai padi
dėjo 10-15 kartų. Tai įrodo 
ir išaugusią skaitytojo kul
tūrą, ir tai, kad poezija ta
po reikšmingesnė, aštresnė.' 
Eilėraščiai atspindi- mūsų 
dienų žmogaus mintis ir 
nuotaikas, neatsilieka nuo 
greito epochos ritmo.

Mūsų gerbiamas klasikas 
Vincas Mykolaitis - Putinas, 
daugiau kaip 50 metų vai
singai dirbąs poezijos žan
re, išleido rinkinį “Būties 
valanda” — svarų indėlį į 
nacionalinę lyriką. Poetas 
liečia bendriausias amžinas 
temas, tačiau šių filosofiš
kai apibendrintų temų 
sprendimą nulemia idealai ir 
estetinės pozicijos, užgimu
sios socialistinėje epochoje. 
Autorius' giliai susimąsto 
apie poeto vietą mūsų vi
suomenėje, poetizuoja žmo
gaus — savo likimo šeimi
ninko darbą.

Lietuvių liaudies poetas, 
kurio šešiasdešimtmetį ne
seniai pažymėjo respublika. 
Teofilis Tilvytis parašė 
naują poemą apie savo 
draugą, fašistų nukankintą 
lietuvių revoliucinį poetą 
Vytautą Montvilą.

Lietuvos sostinę, naują 
šio seno miesto grožį savo 
rinkinyje “Vilniaus etiudai” 
apdainavo poetas Vladas 
Mozūriūnas. Įdomias kny
gas pateikė ir poetai Jus
tinas Marcinkevičius. Algi
mantas Baltakis, Alfonsas 
Maldonis, Janina Degutytė 
ir kiti. Jų eilėraščiai skir
ti amžininko, socialistinės 
epochos žmogaus gyveni
mui.

Dabartis užima pagrindi
nes pozicijas ir dramatur
gijoje. Didelį susidomėjimą 
sukėlė Kazio Sajos pjesė 
“Nerimas” ir Vytauto Rim
kevičiaus “Ratas,” kuriuose 
atskleidžiami naujo žmo
gaus formavimo procesai, 
įtvirtinantieji komunistinės 
moralės principus. Plačiai 
nuskambėjo Augustino Gri
ciaus komedija “Sėja ir pin
tis,” išjuokianti praeities 
atgyvenas.

Turtingą rašytojų patirtį, 
jų ieškojimus, pastangas 
apibendrina mūsų kritikai. 
Norėčiau pažymėti kritiko 
Jono Lankučio knygą “Lite
ratūra ir humanistiniai ide
alai,” akademiko Kosto 
Korsako veikalą “Literatū
rų draugystė,” nagrinėjan
tį tarybinių nacionalinių li
teratūrų ryšius, savitarpio 
poveikį ir augimą.

Pasirodė nauji moksliniai 
veikalai iš lietuvių literatū
ros istorijos. 1964 metai 
mūsų literatūriniame gyve
nime laikomi lietuvių klasi
ko Donelaičio metais. Drau

ge su mumis poeto 250-ą- 
sias gimimo metines pažy
mi visos Tarybų Sąjungos 
tautos. Šiam įvykiui skir
ta. daug mokslinių veikalų 
ir straipsnių.

Lietuvių literatūra plečia 
savo horizontus, išeina to
li už respublikos ribų, tap
dama visos tarybinės litera
tūros dalimi, įvairių tautų 
skaitytojo nuosavybė. Bur
žuazinėmis sąlygomis toks 
mažos lietuvių tautos lite/ 
ratūros užmojis buvo neį
manomas. Dabar per rusų 
ir kitas tarybinių tautų kal
bas ji išėjo į platų pasaulį. 
Pavyzdžiui, vien tik Justi
no Marcinkevičiaus apysa
ka “Pušis, kuri juokėsi” per 
labai trumpą laiką ne kartą 
buvo išleista įvariomis kal
bomis bendru tiražu, sie
kiančiu milijoną egzemplio
rių.

Tokie vieneri lietuvių li
teratūros metai. Jie ryš 
kiai parodė mūsų kelio tei
singumą. Respublikos lite
ratūra skelbia taiką, huma
nizmą, meilę darbui. Lietu
vių literatūros keliui galo 
nėra.

(“Komj. tiesa”)

Miami, Fla.
Vietinės naujienos

Gavome nuo kelių draugų 
iš šiaurinių valstijų pasvei
kinimus su darbininkų šven
te Gegužės Pirmąja. Kiek 
galima buvo pastebėti, tai 
per visą pasaulį, ypač So
vietinėj Maskvoj ir kituose 
k o n t i n ento didmiesčiuose 
darbininkų klasės žmonės 
iškilmingai demonstravo 
už pasaulinę taiką ir ramy
bę, šventė Gegužės Pirmą
ją

•

Prieš porą metų buvo pa
skelbta, kad mūsų Miamio 
miestas su savo priemies
čiais jau turi vieną milijo
ną gyventojų. Tai pusėti
nai geras skaičius žmonių. 
Šauniai auga namų statyba 
ir industrija, dygsta vienas 
po kitam šaunūs nauji vieš
bučiai, apartmentiniai na
mai svečiams turistams ir 
vietiniams nuolatiniams gy
ventojams.

Aišku, prie jų dirba šim
tai tūkstančių darbininkų 
ir visokios rūšies amatinin
kų. Didžiumoj jie yra susi
organizavę į AFL-CIO lo
kalus.

Barberiai taipgi turi sa
vo uniją, Journeymen Bar
bers’ Union.

Negalima perdaug tokius 
lokalus ir jų viršininkus ir 
eilinius narius kritikuoti, 
nes savo tarpe jie visi pu
sėtinai veiklūs. Tačiau kas 
liečia pasaulinę taiką ir ka
rams galą, tai darbininkų 
darbininkų pasaulinėj šven
tėj Gegužės Pirmojoj Mia
mio mieste buvo tyku, ra
mu. Gal ir buvo kur nors 
kokiame nežinomame už
kampy atšvęsta Gegužės 
Pirmoji, bet šių žodžių ra
šytojui neteko sužinoti.

Gegužės 3 dieną ALDLD 
kuopa turėjo šaunų paren- 

; girną su programa Lietu
vių Socialiame Klube, dien
raščio “Vilnies” naudai. 
Publikos dalyvavo virš pus
antro šimto, tarp kurių bu
vo apie pusšimtis ukrainie
čių.

Prieš pradėsiant užkan- 
užkandžiauti Aido choras 
sudainavo kelias dainas, už 
ką gavo gausių aplodismen
tų. Ch. Tamošiūnas pasa
kė trumpą prakalbėlę.

V. J. Stankus

Vertas dėmesio 
pavyzdys

Viena iš gražiausių Lietu
vos vietų—Nemuno ir Mer
kio santaka. Reljefiškos, 
smėlingom kalvom, pušy
nais apsuptos,. upeliūkščių 
išraižytos Merkinės apylin
kės— turtingos padavimais, 
melodingom dainom, legen
dom. Kiekvieną kartą, kai 
čia lankaisi, pajunti, jog ne
atsitiktinai šios vietos ar
timai siejasi su įžymių mū
sų menininkų—M. K. Čiur
lionio ir V. Krėvės vardais: 
toks kūrybingas, toks arti
mas jų pasaulėjautai šitas 
kraštas.

Neseniai Merkinėje buvo 
atidaryta nauja, erdvi vidu
rinė mokykla-inte matas. 
Apsilankius mokykloje, ma
loniai nustebina aplinka, 
kurioje mokosi jaunieji Mer- 
nės apylinkių gyventojai. 
Mokykla išpuošta vitražais, 
portretais, papuošta grafi
kos ir tapybos darbų ekspo
zicija, čia kabo skoningai 
apipavidalinti sienlaikraš- 
stendai, pasakojantys apie 
Merkinės pionierių ir kom
jaunuolių gyvenimą. Tokią 
puikią .aplinką sudaryti 
merkiniškiams daug padėjo 
Vilniaus meno mokyklos-in- 
ternato dėstytojų ir auklėti
nių kolektyvas. Merkinės 
vidurinės mokyklos-interna- 
to direktoriaus drg. Garne- 
vičiaus iniciatyvos paska
tintas.

Tik įėjus į pastatą, mus 
pasitinka du meniškai atlik
ti vitražai: senosios Merki
nės herbas ir Merkinės vi
durinės mokyklos emblema. 
Šalia jų — grafikos lapai, 
skirti mūsų respublikos pra
monei ir artėjančiam Tary
bų Lietuvos 25-mečiui. Eks
pozicijoje daug šviežių, ryš
kių tapybos darbų, vaiz
duojančių fabrikų cechus, 
sp o r tau j antį jaunimą ir 
pan. Nemaža vietos skirta 
mūsų literatūros klasiko V. 
Krėvės atminimui, kurio 
gimtasis kaimas — Subar- 
tonys yra už kelių kilomet
rų nuo Merkinės. Prie ak
tų salės kabo rašytojo port
retas, jo gimtųjų vietų nuo
traukos ir kūrinių iliustra
cijos, atliktos Vilniaus Me
no m o k y kl o s auklėtinių. 
Jaunųjų menininkų darbai 
patraukia fantazija, išra
dingumu, sugebėjimu per
teikti Krėvės padavimų nuo
taiką;, šie kūriniai betarpiš
kai įveda mažuosius mokyk
los auklėtinius į Krėvės he
rojų pasaulį.

Ne per toliausiai nuo 
Merkinės — su M. K. Čiur
lionio biografija susijusios 
vietos: gimtieji Druskinin
kai ir Liškiava. Gražiai pa
gerbė didįjį dailininką eks
pozicijos rengėjai. Gausios 
kūrinių reprodukcijos puo
šia mokyklos sienas, kabo 
kuklus Čiurlionio portretas, 
po kuriuo įrašyti prasmingi 
R. Rolano žodžiai: “Tai 
naujas dvasinis žemynas, ir 
jo Kristupu Kolumbu nea
bejotinai liks Čiurlionis.” 
Čiurlioniškų Merkinės apy
linkių fone šita ekspozicija 
—gyva ir įspūdinga.

Gražius rezultatus davė 
Merkinės ir Vilniaus meno 
mokyklų bendradarbiavi
mas. Ši turtinga ekspozici
ja ne tik puošia mokyklą, 
bet ugdo mokinių kūrybiš
kumą, skonį ir kultūrą. Tai 
iš tikrųjų vertas dėmesio 
sveikintinas pavyzdys.

A. Sluckaitė
i______________________

Modridas. —Ispanijos fa
šistai areštavo rašytoją Di- 
onisio Ridrueją, kuris tik 
grįžo iš Prancūzijos.

SKAITYTOJŲ BALSAI | Lietuviška knyga 
keliauja į užsienį

Lietuvos darbo žmones 
gauna daug laiškų iš užsie
nio, kuriuose prašoma at
siųsti knygų. Amerikoje, 
Australijoje, Anglijoje ir 
kitose užsienio šalyse gyve
nančiu lietuviu išeiviu susi
domėjimas Tarybų Lietuva 
vis didėja. Jie nori plačiau 
susipažinti su mūsų šian
diena— respublikos pramo
nės, žemės ūkio, kultūros 
laimėjimais, su nauju mūsų 

j žmogumi.
Tai pažymėjo kalbėdamas 

su ELTOS korespondentu, 
Valstybinio spaudos komi
teto knygų prekybos valdy
bos viršininkas B. Vaitkevi
čius.

— Respublikos gyvento
jai, — pasakė drg. Vaitke
vičius, — jautriai atsiliepia 
į mūsų užjūrio draugų pra
šymus ir dažnai siunčia 
knygas, nelaukdami jų. 
Jiems daug padeda Vilniaus 
centriniame knygyne įreng
tas užsakymų stalas. Atė
jęs pirkėjas čia visuomet 
randa norimos literatūros, 
pasirenka ir u ž m o k a už 
knygas, persiuntimą, palie
ka adresus. Tai ir visi siun
tėjo rūpesčiai. Visa kita at
lieka užsakymų stalas. Kny
gyno darbuotojai kruopš
čiai, gerai įpakuoją knygas, 
pristato jas į paštą, pasirū
pina, kad adresatas kuo 
greičiau gautų siuntinį.

Drg. Vaitkevičius pabrė
žė, kad šio užsakymų .stalo 
patarnavimai ypač naudin
gi rajonų bei kitų respubli
kos miestų gyventojams. 
Pasiuntęs laišką Vilniaus 
centriniam knygynui arba 

padarė klaidą, tris kartus j paskambinęs į užsakymų 
pabaladojęs į priešų tvoras į stalą, pirkėjas, greitai suži- 
ir sienas. Visi kaip vienas į no, kokia naujausia ir įdo- 
Joną įskundė visiems mies- miausia literatūra yra kny- 
to pareigūnams ir apšaukė gynė. Jam belieka praneš- 
jį pavojingu proto ligoniu ti užsakymų stalui savo pa

po priedanga to dar I sirinktų knygų pavadini-

PAVIENIO GYVENIMAS į pakalyj jo priešų stubų. Tai 
priešams ir jų vaikams jis 
visuomet yra matomas, ir 
jie stebi kiekvieną jo žings
nį. Vaikai tyčia triukšmau
ja prie jo durų ir langų. Iš. 
karto Jonas šaukėsi polici
ją. Bet jai pribuvus—vis
kas ramu. Kai tik policija 
prasišalina — vėl triukšmas 
keliamas. Ir taip kartojosi 
per porą mėnesių. Jonas 
negalėjo policijai nurodyti 
kaltininkų, nes tam reikėjo 
ir liudininkų. Jis šaukėsi Į 
pagalbą savo sūnų ir žentą. 
Kai tik kas pas Joną atsi
lanko, tą naktį triukšmo nė
ra, ir jis gali ramiai mie
goti. Kitaip jam neduoda 
miegoti nuo 10 valandos va
karo iki 12:30 ryto. Tai 
vieno šono laikas. Kito šo
no priešas pareina iš darbo 
pirmą valandą ryto. Vieton 
eiti miegoti, triukšmauja 
prie miegamojo kambario 
lango.

Su 1963 metų pabaiga ir 
1964 metų pradžia viso labo 
per šešis mėnesius pasiutu
siai puolė. Jonas per tris 
naktis samdė naktinį sar
gą, kad nors vieną piktada
rį pagavus. Tai nedavė rei
kiamų pasekmių. O į butą 
be nusikaltimo įrodymo ir 
be distrikto advokato ir po
licijos leidimo eiti negalima, 
ir pati policija be tokių do
kumentų neina ir į krūtinę 
nekimba. Liudininkų Jonas 
negavo, net sūnus su žentu 
Joną įtarė sergant kokia 
tai persekiojimo liga, nes 
abu yra tos pačios sistemos 
sekėjai ir su Jono priešu 
gerai susikalba ir vieni ki
tus supranta.

Jonas, netekęs kantrybės,

Šiomis dienomis Jono gy
venime įvyko visai netikė
to prigyvenimo.

1940 metais Jonas atva
žiavo į šį miestelį — Valle
jo, Calif., ir pradėjo dirbti 
plaukų kirpyklose, bet jau 
buvo susirgęs džiova. 1942 
metais važiavo į Belmonto 
Sanatoriją gydytis. Per 2 
metus laiko jis susveiko. 
Būnant Sanatorijoje, Joną 
dažnai lankydavo Ksavera 
Karosienė, V. Sutkienė ir 
Marie Baltulionytė. Jono 
sūnus dusyk aplankė, o 
duktė su savo vyru—vieną
syk per dvejus metus.

1944 metų pabaigoje Jo
nas grįžo į Vallejo ir pra
dėjo dirbti plaukų kirpyk
lose. Dirbdamas per eilę 
metų jis buvo žinomas dau
geliui šio miesto gyventojų. 
Sulaukus 70 metų išėjo į 
pensiją.

Praslinkus dešimčiai me
tų, Jono gyvenimas pasikei
tė. Vallejo yra laivų ir sub- 
marinų bazė. Be labai ma
žos išimties visi darbinin
kai yra išsijoti ir tvirtai su- 
čekiuoti, ir be to daugelis 
paukštukų skraido miesto 
pakampėmis ir jiems yra ži
nomi visi gyventojai. 1950 
metais, dar dirbdamas, Jo
nas susirado patinkamą tri
jų kambarių namuką su so
deliu ir nusipirko, nieko ne- 
pasiteiravęs apie savo kai
mynus. Kaip su vienu, taip 
ir su kitu iš pirmo pa
simatymo ir pasikalbėji
mo Jono kaimynai atsidavė 
Hearsto irNowlando idėjos 
kvapu, ir nuo pirmos dienos 
iš vieno šono, kitas iš antro 
šono pradėjo Jonui visokių 
nemalonumų daryti. Bet 
jis jų užmojį visą laiką ig
noravo — nėjo į ginčus ir 
vis tikėjosi, kad ateis diena, 
kada jie susipras. Bet išė
jo priešingai

1959 metais Jonas apsi
lankė Tarybų Lietuvoje ir 
Maskvoje. Po sugrįžimo 
vietiniai santykiai ne tik su 
kaimynais, bet ir abelnai su 
kitais pablogėjo. Jono kai
mynai per 30 dienų turėjo 
progą jo laikraščius ir žur
nalus pržiūrėti ir skaityti. 
Žinoma, lietuviškų jie ne
suprato (tas dar blogesnį 
jiems supratimą akstino — 
“foreineris”!). Anglų kalba 
USSR žurnalas juos iš pro
to varė. Kad galėtų, jie so
cialistinį žmogų arba jo 
simpatiką be druskos sudo
rotų. Kas tik Joną klausė 
apie socialistines šalis, jis 
visiems sakė tiesos žodį, ką 
jis matė ir pregyveno ten 
lankydamasis. Šalys po taip 
baisaus ir žiauraus karo iš 
pelenų ir griuvėsių atsikė- 
lusios padarė ir daro spar
tų milžinišką progresą. Iš
silaisvinusi darbo liaudis ir 
nuskračiusi visus nuo savo 
kūno parazitus kartu rodo 
pasauliui netikėtus pavyz
džius kultūroje, moksle, 
technikoje. Šiandien viso 
pasaulio akys ir ausys yra 
nukreiptos į Maskvą. Ame
rikos paprastam žmogui ar 
profesionalui, kuris pasau
liu nesidomi, vien kapitalis
tinės spaudos ir bažnyčios 
penu savo protą maitina, 
žinoma, yra sunku suvirš- 
kinti tokį atsakymą, kuo
met Amerikoje mes turime 
tiek daug visokių niekšys- 
čių, ką jie patys savo aki
mis mato kapitalistinėje 
spaudoje, kad ne vienam 
kūną supurto beskaitant.

Nelaimei, Jono stuba yra 
šimtas pėdų nuo gatvės, už
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ir 
žiauriau jį puolė. Nieko 
apie pinkles nežinodamas, 
Jonas nuėjo pas apskrities 
advokatą pasiskųsti, kodėl 
jį kaimynai naktimis taip 
puola, neduoda ramybės. 
Apskrities advokatas to tik 
ir laukė: padarė reikiamus 
popierius ir pašaukė Jono 
sūnų, kad tas pasirašy
tų po dokumentu. Sūnus 
tėvui nieko nepranešė ir be 
jokio atsiklausimo pasirašė. 
Tuojau du šerifai su dviem 
ambulanso tarnautojais be 
jokių ceremonijų paguldė jį 
ant lovelės, pririšo, įkišo į 
ambulansą ir veža 14 mylių 
valgio ir pieno.

Ligoninė jį išlaikė 5 die
nas su gana sergančiais 
proto ligoniais. Per tą lai- 
ėką nieko prie Jono nepri
leido, ir neleido nieko pa
šaukti telefonu. Aprengė jį 
ligoninės drabužiais, bend- 
rabutyj parodė jam lovą, 
kur turi miegoti. Bet mie
goti su labai sergančiais, 
kurie šnypščia, karkia ir 
balsu šaukia, labai sunku. 
Valgis nieko • sau. Jonas 
yra pripratęs prie paprasto 
valgio ir pieno.

Daktarai Joną ištyrė fi
ziškai, ir nieko blogo nesu
rado. Visi davė apie jo nor
malų stovį liudijimą teisė
jui. Iš ligoninės policija ve
žė jį į Fairfield ligoninę su-
rakintą. Teismas atsibuvo 
prie uždarų durų. Teisėjas 
ir du daktarai palaikė Jono 
pusę. Ten buvo ir Jono sū
nus.

“Laisvės” skaitytojai ma
tote, kaip ramus pilietis ga- 
jį į tokią padėtį.

žinovas

i pavadini
mus, persiųsti knygynui pi* 
nigus už literatūrą ir pašto 

žino, kad jo pasirinktos 
knygos trumpiausiu laiku 
pasieks bet kurią užsienio 
valstybę.

Užsakymų stalo patarna
vimais jau pasinaudojo ne
maža respublikos gyvento
jų. Antai vilnietis A. Fe- 
deravičius pasiuntė savo gi
minėms į Australiją dailės 
albumus. Žemaitės raštus. 
Pakruojo rajono Linkuvos 
miestelio gyventojas V. Vi
limas paprašė išsiųsti į JAV 
P. Cvirkos raštus. 17 kny
gų į užsienį pasiuntė mažei- 
kietė B. Gedutienė, ir t. t 
Įdomu ir tai, kad Vilniaus 
centriniame knygyne įvesta 
naujove susidomėjo ir kito
se respublikose gyvenantys 
žmonės. Antai kaimyninės 
Latvijos Bauskės rajono 
gyventojas K. Kairys para
šė į Vilnių, prašydamas pa
siųsti savo pažįstamiems 
į JAV knygas iš serijos 
“Faktai kaltina”—apie bur
žuazinių nacionalistų kru
vinus nusikaltimus Lietu
voje.

Ant užsakymų stalo daž
nai suskamba tel. 2-16-09.

(ELTA)

PRAKTIKUOJA NAUJĄ 
RAIDYNĄ

Anglijoje pradėjo prakti
kuoti naują raidyną, kuris 
turi 44 raides. Raidyne yra 
24 raidės turinčios pilną 
vieną garsą, o 14, kurios 
sudarytos pusiau, bet, ma
tomai, iš dviejų raidžių, 
kaip tai “ae”, “ie”, “au”, 
“ou” ir tariamos, kaip mai
šytas tų dviejų raidžių gar-
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IR MIRTIMI KOVOTIt.'1

(Apybraiža) |
Nedidelis tardytojo kam-. 

bary s policijos namo antra
me aukšte. Gerai pažįsta
mas komjaunuoliui Justinui 
Demskiui kambarys. Nu
laužta žydinčios liepos šaka 
kyšp iš vazos, pastatytos 
ant pono Malskio stalo. Ne
išpasakytai masinantis kva
pas. Tai ne arešto namuo
se, kur vyras prie vyro sta
čiomis vos sutelpa. Čia, 
kambaryje, alsuotum ir al
suotum iki apsalimo. Žino
ma, jeigu nebūtų tų trijų: 
tardytojo Malskio, balta
raiščiu šakiečio Skilandžiū- 
no ir atšibastėlio kėdainie
čio Štankelio, pačių žiau
riausių mušeikų ir kankin
tojų, kurie siautėja Šakiuo
se nuo pirmosios karo die
nos.

Tardytojas ponas Malskis 
—gudrus lapinas, leidžia 
vaikinui pasidairyti į laisvę. 
Tikisi, gal susigraudys ir 
nustos spyriotis...

Laisvė, laisvė! Žmogus 
įvertina ja tik tada, kai ne
tenka !

Malskis nebeištveria. Ir 
vėl kalba. Jam ši tarnyba 
truputį nemaloni. Ką dary
si, tokia jau jo vieta. Jis 
čia dirbąs kitii labui, norįs 
išgelbėti visus paklydėlius. 
Norįs tardytojas tik vieno, 
kad vaikinas susiprotėtų, j 
Tekstas paruoštas, parašy- j 
tas mašinėle, guli ant stalo, Į 
Belieka pasirašyti. Ir tada 1 
jį, Justiną, guvusį valsčiaus 
komsorgą ir Liaudies Seimo 
atstovo sūnų, paleis namo. 
Žinoma, sūnus turi savo 
ranka pasirašyti pasmerki
mą savo tėvui. Kiek ne
daug belieka padaryti — ir 
laisvė; grynas oras! Net 
atlygintų už tai...

—Pasirašyk, D e m s k uti, 
nebūk užsispyręs. Bieliaus
kaitė jau pasirašė...

Atsitiko taip, kad į fašis
tų nagus pakliuvo du dvide
šimtmečiai ir abu Liaudies 
Seimo deputatų vaikai: Jus
tinas Demskis ir Marytė 
Bieliauskaitė. Naciai apsi
džiaugė — turės savo pro
pagandai peno..•

Senas pogrindi n i n k a s, 
dar 1905 metų revoliucijos 
dalyvis ir aštuonioliktųjų 
metų revoliucijos aktyvus 
veikėjas Juozas Demskis 
buvo smetoninės policijos 
lyg krislas akyje. Veikė 
daug ir labai gudriai. Su
gavo jį policija su literatū
ra vos vieną kartą: jau 
1937 metais, žinoma, įkali
no.

Darbo žmonės pagerbė 
Juozą Demskį, 1940 m. va
sarą išrinkdami jį Liaudies 
Seimo deputatu. Juozas 
Demskis buvo ir Liaudies 
Seimo įgaliotas delegacijos 
narys Maskvoje, Nepapras
toje TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje, kurioje 
Lietuvos liaudies pasiunti
niai paprašė priimti Lietu
vos TSR į tarybinių respub
likų šeimą.

Marytės Bieliauskaitės du 
broliai ir tėvas taip pat bu
vo išrinkti į Liaudies Seimą. 
Tėvą pasiuntė savo krašto 
žmonės. Vieną Marytės bro
lį kareivį išrinko deputatu ka
reiviai, o antrąjį į Lietuvos 
Seimą pasiūlė jaunimas. Už
revoliucinę veiklą. Štai iš 
kokių šeimų du jaunikaičiai 
pateko į juodos mirties na
gus.

...Malskis atidaro stal
čius, išima popieriaus lapą, 
lyg tai skaito Marytės Bie
liauskaitės pareiškimą. Esą, 
ji smerkianti du savo bro
lius ir savo tėvą, kad jie 
balsavę už Tarybinę san- į

tvarką. Justinas klausosi 
priešo klastotės ir niršta. 
Mergina jam buvo gerai pa
žįstama, net labai artimai.

—Netiesa, netiesa!—šau
kia Justinas, krečiamas pa
šėlusio pykčio.

Malskis lėtai lėtai'prieina 
prie Justino ir prikiša visai 
arti veido “pareiškimą.”

—Melas! Melas! Melas!
Prasiveria durys. Mals

kis pašoka, it spyruoklės 
pamėtėtas, ir paslaugiai už
leidžia vietą juodmarškiniui 
džiūsnelei. T a i Širvintos 
gestapo įgaliotinis Bingelis. 
Koks šaltas, bejausmis vei
das, koks plėšraus vanago 
žvilgsnis.. • Fašistas pasi
žiūri į popieriaus lapą ir 
susiraukia — po tekstu nė
ra parašo.

—Nenori pats pasirašyti 
—neprašysiu. Pasirašysiu 
tavo pareiškimą ir pasiųsiu 
į laikraštį. Išspausdins, ir 
kuo įrodysi, kad ne tu pasi
rašei, kuo ?! — paskutinius 
žodžius išrėkia rėkte įtū
žėlis vokietis iš anapus Šeš
upės.

Justinui gestapininko žo
džiai — lyg aštrus virbalas 
į pačią širdį. Net akyse 
tamsu. Ir kelias į daboklę 
Šakių gatvėmis dabar toks 
ilgas ilgas ir sunkus.

Kitą dieną apypiečių jau
ną kalinį vėl nutempė pas 
tardytoją. Lydėjo sustip
rinta sargyba, bet nemušė, 
nedaužė. Priešui kol kas 
reikėjo jo gyvo.

Ponas Malskis buvo labai 
malonus, net paslaugus. Jis 
vis kaišiojo tariamai jau 
pasirašytą Marytės Bie
liauskaitės pareiškimą. Jus
tinas pareikalauja:

—Atveskite ją čia... Te
gul ji pati man pasako, kad 
pasirašė. Iš jos pačios no
riu išgirsti.

Tardytojas dvejoja. Jis 
net nežiūri į akis. O, kaip 
gerai pataikyta! Marytė ne
išdavė !

Kol tardytojas malė lie
žuviu tik apie jį vieną, Jus
tinas dar galėjo ištverti. Bet 
vos tik Malskis pradės šne
kėti apie Marytę, vaikiną 
suimdavo įniršis. Ir jis nu
tarė keršyti. Keršyti, kad 
šis niekšas drįsta liesti net 
pačius tauriausius žmogaus 
jausmus. Svarbu yra gauti 
laisvas rankas. Po to—pro 
langą...

—Duokite, pasirašau...
—Seniai taip reikėjo, bū

tum jau namuose...
Plunksnakotis stiprioje, 

jaunoje rankoje. Staigus 
posūkis į tardytoją, smū
gis:

—Še, tau mano parašą, 
turi!

Antrąsyk užsimoti Justi
nas nespėjo. Šautuvo buože 
parkirto jį.

Sąmonė sugrįžo lėtai, lė
tai. Kai Justinas atsitokė
jo, jau aušo nauja diena. 
Skausmas varstė visą kūną. 
Pritūpęs Pabrica dėliojo 
prie galvos šlapias palas. 
Slaugė ir guodė. Pabrica— 
Justino tėvo draugas, senas 
revoliucionierius. Jis dirbo 
Šakių apskrities Griškabū
džio valsčiaus Tarybos pir
mininku. Pasitraukti ne
spėjo. Dabar jis daboklėje

visų suimtųjų siela. Čia 
pat ir Saliamonas Jasuky- 
nas, darbininkas, grioviaka
sys, kuris ir nenutuokia, kad 
atsitiktinai išliko gyvas, bus 
visų piktadarybių liudyto
ju. Niekas to nenujaučia.

Įtempęs visas jėgas, Jus
tinas atsistoja ir prisišlieja 
prie sienos. Taip bus ge
riau. Tegul draugai nepa
galvoja, kad jo jau palūžta. 
Ir priešai lai nesidžiaugia 
pergale.

Už sienos pasigirsta dai
na. Dainuoja moterų ka
meroj. Justinas stovi ir 
klausosi. Tai Marytė ve
džioja.

Na ir kas, kad jos daina 
liūdna! Marytė dainuoja 
nuo pirmųjų arešto dienų 
Griškabūdyje. Priešas ne
įstengė jos palaužti. Ir Ša
kiuos mergina nenutyla. Jai 
padeda jos draugės — Juo- 
daitienė, Dubininkienė. Dai
nuoja visa kamera. Pabri
ca pirmas pradeda pritarti 
moterims. Dainuoja ir Jus
tinas. Jis net pradeda ve
džioti taip mėgstamą savo 
dainą:
Po Europą skardžios dejonės 

vien skraido, 
Lyg audros galingos 

atūžiantis aidas, 
Tą garsą išgirsta

kurti ir akli!
Tai ruoškis į kovą,

mūšiai netoli. . .

—Nutilkit, velniai raudo
nieji! Nutilkit — plyšauja 
išverstaakis polic i n i n k a s 
Bliūdžius, pravėręs dabok
lės duris. — Nutilkit, jums 
pasakyta! O tai kad šveisiu 
granatą, žarnomis apsivy- 
niosit. •.

Naktis prieš mirtį buvo 
nerami ir labai tvanki. Iš 
laisvės sykiu su maistu įda
vė laiškutį — ryt fašistai 
ruošia žudynes. Batiškės 
pagiryje prie pat Šakių ka
sa duobes. Kurio eilė pir
miausia, ir kam iš jų skir
ta likti-gyvam? Kas pa
sakys pasauliui apie tai, ką 
jautė jūsų taurios ir tyros 
širdys prieš mirtį? Daug 
daug brolių laisvėje liko. 
Ak, kad jie sužinotų var
dus budelių ir visų išdavi
kų, kurie parsidavė fašiz
mui. Jie sužinos! Ir at
keršys !

—Išdavikams jokio pasi
gailėjimo! Skundikams ir 
žudikams —* vienoda baus
mė! — kalba vyrų kamera, 
o balsai tokie gūdūs, tokie 
rūstūs.

—Teisingai! — pritaria 
Pabrica ir kalba truputį 
prislopintu balsu, bet kame
roje girdėti labai gerai. 
Justinas stengiasi nepra
leisti draugo žodžių. — Vy
rai.-. Rytoj, atrodo, teks 
eiti mirti... Kurie liksite 
gyvi, prisiminkite mūsų 
įsakymą: keršykite visiems 
kraugeriams! Nesv.a.r b u, 
kokia kalba jie kalba — vo
kiškai ar lietuviškai. Fašis
tų neturi likti nė vieno... 
Visoje žemėje neturi būti 
vietos fašistiniam tvaikui!

Įsivyrauja gūdi, netrikdo
ma tyla. Girdėti vien slo
gus alsavimas. Ir stuksena 
smilkiniuose kraujas. Tai 
pulsuoja širdis. Visų širdys

Klaipėda. Naftos perpylimo baze.

plaka vienu ritmu, šu'jung-
tos viena mintimi, plaka 
ryžtu ir kerštu. O Pabri
ca ir vėl kalba:

—Draugai, turime būti 
vyriški. Galvas aukščiau! 
Nelenkime galvos... Ką gi, 
negalime kovoti — rankos 
surištos, ginklo nėra. Tai 
mirkime komunarais. Ne
palaužti... nenugalėti! 
Mirtis — irgi kova! Įsidė
mėkite, draugai!

—Maldininkais ir šliužais 
nepasidarysime! — pirmas 
atsiliepia Justinas Demskis. 
—Ir gėdos neužsitrauksime!

Nauja diena ateina lėtu 
lėtu žingsniu. Ir saulė žiū
ri raudona ir susig ė d u s i. 
Mirtininkų kolonoje Bie
liauskų Marytė iš visų išsi
skyrė savo šviesiai raudona 
bliuzele. Ji buvo ta komu- 
narų vėliava. Justinas at
sistoti greta merginos neiš
drįso. Jis tik pažvelgė į 
Marytės akis ir giliai atsi
duso.

Justiną truputį prilaikė 
Pabrica. Taip jie tuščia 
gatve ir išėjo į Batiškės pa
miškę. Surištomis ranko
mis, budelių apsupti glau
džiu žiedu, jie pasiekė gilią 
ir plačią duobę.

Priešas net dabar nepa
liko ramybėje savo aukų! 
Justinui ir Marytei teko 
pergyventi dvigubą skaus
mą. Kai iš visų atsivarytų 
aukų išrinko pačią pirmąją 
grupę, fašistai į ją pastūmė
jo ir Marytę Bieliauskaitę. 
Justinas liko vėlesniam lai
kui. Mergina viena iš pir
mųjų atsistojo prie duobės. 
Tik atsisakė nusirengti. Jos 
raudona palaidinukė sustin
go Justino akyse.

Pats Šakių apskrities ko
mendantas buožvaikis Ku
bilius vadovavo šiai egzeku
cijai. Automatais ginkluo
ti vokiečiai stovėjo atokiau. 
Didžiulė vora lietuviškų 
baltaraiščių stūksojo prie 
pat duobės. Kubilius kažką 
pakuždėjo budeliams ir da
vė komandą: “Ugnis!” Šū
vių papliūpa atsiliepė aidu 
miške, O Marytė, lyg už
burta, stovėjo prie duobės. 
Iš jos peties tękėjo kraujas. 
Bet ji vis dar tebestovėjo.

Komendantas Kubilius ir 
gestapininkas Bingelis pri
eina prie bebaimės mergi
nos. Gestapininkas šypso
si, siekia merginos pasmak
rės. į

—Tu graži, labai graži... 
galėtum gyventi... Na, 
pasirašaip pasakyk ?

Spiūvis į veidą atmeta 
gestapininką. Kubilius irgi 
pasitraukia šalin ir duoda 
ženklą budeliams. Dviejų 
kunigų ir misionieriaus bro
lis Petras Paukštys ir buvęs 
Šakių šaulių narnų kūrikas 
Bliūdžius, galvažudys Ski- 
landžiūnas ir pasienio poli
cininkas Stankus — visi ke
turi taiko į vieną išdidžią 
narsią merginą. Galvažu
dys Štankelis šūkteli:

—Laume raudonoji, nors 
persižegnok! ~

—Žegnokis tu, budeli! Jūs 
visi drebėkite! Jau virvė 
nuvyta laukia. Šaudykite, 
bailus šeškai!

Justinas visa tai matė ir 
girdėjo. Jis vos besitvardė, 
nepuolęs ginkluotų galvažu
džių. Deja, rankos nelais
vos.
• —’Kovoti net žūstant... 
Kovoti! Kovoti! — padrą-

gindamas save, tyliai kužda 
Justinas. — Kovoti ir mir
timi...

Maryte, mano Maryte! 
Mes kovojame ir mirtimi, 
ir mirtimi...

, Tris sykius padrioksėjo 
priešo šūvių salvė. Du kar
tus, pakirsti kulkų, krinta 
komunarai. Krinta Justi
nui iš dešinės ir iš kairės. 
Tik nė viena kulka nepalie
tė jo širdies. Jis lieka sto
vėti duobėje, iškėlęs galvą, 
išdidus, nepalūžęs. Jis ku
pinas vieno jausmo: “Kovo
ti net žūnant..Iš trečio
jo karto, šaudant trečiąją 
grupę, viena kulka įsisegė 
į blauzdą, antroji kliudė šo
ną. Visus tris kartus prie 
Justino vis prisiartindavo

PHILADELPHIA, PA.
Chesterio dvasiškiai ap

lankė Delaware apskrities 
garažą, kuriame kalinami 
demonst racijų dalyviai. 
Klebonas Jesse Williams 
sako, 200 žmonių viename 
garažiuje: jauni vaikinai, 
suaugę vyrai, jaunos mer
ginos, nėščios moterys kar
tų vienoje patalpoje turi tik 
po vieną blanketą. Naktys 
vėsios, šaltį jie kenčia, bet 
nenusiminę.

Temple universiteto stu
dentų taryba atšaukė Miss, 
gubernatoriaus Ross Bar
nett prakalbą saugumo ir 
ramumo sumetimais. Mis
sissippi rasistas nėra pagei
daujamas ir jeigu būtų kal
bėjęs, būtų įvykusi protes
to demonstracija.

Atidengtas pam i n k 1 a s 
nacių nukankintų 6-šių mi
lijonų žydų atminčiai Phi- 
ladelphijoj dalyvaujant me
rui Tate, ant 16 St. ir Ben
jamin Franklin Parkway, 
surinktomis Jewish Agen
cies aukomis.

71 metų Albert W. Black- 
mer, keltuvo vairuotojas 
Bucks County administra
tion name, sutiko dirbti be 
užmokesčio, nenorėdamas, 
kad apskrities komisijonie- 
rius John J. Bodley pamo
kėtų savais pinigais $77.

Bucks County viršininkai 
nesusitaria mokėti keltuvo 
vairuotojui ar nemokėti. 
Dienos mokestis — $14.

45,000 valstijos darbda
vių dabar moka mažesnius 
nuošimčius į bedarbių fon
dą, numušus antrą dalį be
darbiams pašalpos.

Philco kompanijos 4,000 
darbininkų yra kovos lau
ke. Kontraktas lokalų 101- 
102 pasibaigęs balandžio 26 
d. Kovoja Už algų pakėlimą, 
darbo užtikrinimą, vakaci- 
jų pagerinimą. Derybos tę
siamos taikintojui dalyvau
jant.

Velionio prezidento Ke
nedžio paminklas atidary
tas La Salle College. Atida
rymo ceremonijose dalyva
vo penki tūkstančiai žmo
nių.

Gubernatorius Scranton 
paskyrė komisiją tyrinėti 
Chesterio segregacines de
monstracijas. Demonstraci
jos didėja. Mokyklos segre- 
guotos. Negrai kovoja.

■ Nominacijos valstij oje 
praėjo. Teisėjas Musmano, 
remiamas demokratų parti
jos senatoriaus vietai, ga
vo 450,566 balsus Miss. 
Blatt kandidatavo nepri
klausomai ir gavo 454,020 
pralenkdama partijos re
miamą Musmaną. Prezid.

tas pats atgrasus priešo 
snukis. Gestapininkas ne 
šneka, šnypštė šnypščia:

—Na, pajutai mirties kva
pą? Pasirašai? Ar pasira
šai?

—Pasitrauk, stipena! Su- 
mindysiu!—Justinas žengia 
žingsnį į priešą. Kulkų spie
čius smogia iš arti.

Toje vietoje apie dviejų 
bebaimių karžygių drąsią 
mirtį dabar kalba pamink
las ir gėlės. Gėlės žydi ant 
brolių kapų. Jų mirtis bu
vo irgi kova! Širdys plakė 
ištikimybe revoliucijai ir 
užgeso ištikimos tik vien 
kovai, tik tai kovai vienai.

Juodaitienė ir Dubinin
kienė— abi sušaudytos Ba- 
tiŠkėje! (Vilnius)

vietai Scranton gavo 220,- 
573, Goldwateris 32,305, Ni- 
xonas 36,478, Cabot Lodge 
79,781, Rockefelleris 7160. 
Goldwaterio ir Rockefelle- 
rio šansai šioje valstijoje 
prasti.

Miss Blatt kandidatavo 
nepriklausomai, remi a m a 
senatoriaus Clark. Demo
kratai buvo tikri, kad no
minacijas laimės jų remia
mas kandidatas Musmanno. 
Bet išėjo priešingai. Tai is
torinis įvykis, kad laimėtų 
nepriklausomas prieš parti
jos remiamą kandidatą šio
je valstijoje. Mažesnių vie
tų balsai nesuskaičiuoti ir 
gali dalykų stovį pakeisti. 
Bet Miss Blatt yra tikra, 
kad ji laimėjo nominacijas.

Frankford High mokyk
los Choras surinko $30,000, 
kad 78 choristai rugpiūčio 
mėnesį vyktų su koncertu į 
Skandinaviją. Pasiryžę su
rinkti kitus $25,000 tolimes
nei kelionei su dainų marš
rutu.

50 Pennsylvanijos Whar
ton universiteto mokytojų 
gaus stipendiją, kad studi
juotų ekonomijos mokslą.

Meras Tate atleidžia tris 
klerkus taupumo sumeti
mais. Sako, sutaupys mies
tui virš $10,000 į metus.

Birželio 7 dieną draugai 
Ramanauskai Sellersvi 11 e 
rengia išvyką atžymėjimui 

ūkio įsigijimo 20 metų su
kakties. Iš praeities žino
ma, kad draugai Rama
nauskai svetingai priima 
atsilankiusius svečius, tad 
pasižymėkite dieną. Jie pra
šo visų prietelių skaitlingo 
atsilankymo.

LLD 10 kuopos nariai įsi- 
tėmykitė, kad šį penktadie
nį, gegužės 8-tą, 7:30 vaka
ro, paprastoje vietoje įvyks 
svarbus susirinkimas. Pra
šome kuopiečių skaitlingai 
atsilankyti. Nauji nariai 
pageidaujami. Neprikl a u- 
sančius pakalbinkime prisi
rašyti.

Pilietis

ŽENGTAS VYRAS BUS 
KATALIKŲ KUNIGU

Detroit. — Ernest Adam 
Beck, lutheronų kunigas, 
1950 metais vedė. Jis ir jo 
žmona turi du vaikus: ber
niuką 13-kos metų, mergai
tę 9 metų amžiaus.

1954 metais jie patapo 
katalikais. Beckas nenorėjo 
palikti “dievo tarno” darbo, 
tai kreipėsi į popiežių pra- 
šydamas leidimo būti kata
likų kunigu. Popiežius išpil
dė jo reikalavimą, jis vėl 
bus kunigu.

Brockton, Mass.
Balandžio 26 d. įvyko 50 

metų paminėjimo banketas y 
Lietuvių Tautiško N a nįko 
draugijos gyvavimo. Pa
rengimas buvo popietyje, 
savoje viršutinėje salėje, 
668 N. Main St.

Vietinių ir iš toliau sve
čių buvo apie 250. Kurie at
vyko vėliau, nebegavo įžan
gos bilietų. Valgius priren
gė Geo. Stevens. Pirminin
kavo AI. Potsus. Jis pakvie
tė Aldoną ir Aldin Down
ings, kurie sugiedojo JAV 
himną.

Po to pirmininkas perskai
tė ištraukų iš draugovės 
prootokolų nuo 1910 iki 1964 
metų. Iš namo buvusių pre
zidentų dar keturi yra g^vi, 
tai Jonas Ustupas, išbuvęs 
1 metus, George Shimaitis, 
buvęs per 14 metų, Kazys 

! Ustupas—2 metus ir dabar
tinis W. Yudeikis, kuris jau 
išbuvo 6 metus. Viso prezi
dentų yra buvę 11. }

Po pietų miesto “asses
sor” Julia K. Yakavonis, 
miesto mero vardu, pasvei
kino susirinkusius, nes me
ras yra labai užimtas, tai 
negalėjo asmeniniai daly
vauti. Po to buvo perstaty
ti visi buvę pirmininkai ir 
dabartinis pirmininkas. Jie 
visi pasakė po trumpą pra- 
kalbėlę. Girdėjau, kad ban
keto dalyviai buvo pasiten
kinę. A

George Shimaitis

San Francisco, Calif.
Latvčnas sveiksta

1963 m. gruodžio 28 die
ną Teofiliui Latvėnui ei
nant skersai gatvę girdas 
automobilio vairuo t o j a s 
smogė Latvėnui į šoną ir 
nuvažiavo.

Policija vairuotoją suėmė 
už dviejų ir pusės bloko. 
Latvėnes buvo be sąmonės 
nuvežtas į St. Francis Me- 

; morial ligoninę, kur dakta
rai E. D. Torre ir Manzine 
išgelbėjo jo gyvybę. Apžiū
rėjus, pasirodė, kad Latė
no kaulai vienoje pusėje 
buvo sulaužyti. Ligoninėje 
jis išbuvo per 68 paras. Da
bar jau gyvena namie 467 
Frederick St. po gydyt- 
jo priežiūra ir laipsniškai 
sveiksta. *

Daktaras Torre sako, 
kad už kelių mėnesių bus 
pilnai pasveikęs. Aš ligonį 
lankydavau, parnešdav a u 
jam maisto ir pagaminda
vau, o dabar povaliai jis 
jau ir patsai parsineša. 
Linkiu jam pilnai pasveik
ti.

Gamtos sūnus

New Haven, Conn.
Nuoširdi padėka

Kadangi perdaug ii^ų 
laiko atskirai visiems atsa
kinėti laiškais už at jau tintą 
manęs ligoje, tai dabar nuo
širdžiai dėkoju visiems 
draugams, kaimynams už 
gėles, laiškus, atvirukus, 
dovanėles ir už aplankymą 
manęs ligoninėj.

Taipgi širdingai dėkoju 
buvusiems mano draugams, 
kurie gyvena St. Petersbur- 
ge ir Miami, Fla., už pri
siminimą ir atjautimą ma
nęs ligoje. Rodos, jūsų nuo
širdūs linkėjimai man pa
gelbėjo pergyventi mano 
skausmus.

Dabar iš ligoninės sugrį
žau ir einu sveikyn, beeper 
kiek laiko vis turėsiu pe
šioti juodus akinius.

Eva Rudmon .
106 Mechanic St.
New Haven, Conn.

4 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., gegužes (May) 8, 1964



Cleveland, Ohio
Balandžio 25 d. buvo Me

no choro koncertas. Pirmi
ninkavo St. Kuzmic kas. 
Danny Gendrich sugrojo 
tins kavalkus pianu ir prie
dui dar vieną savo. Diana 
Gendrich skambino pianu. 
Choras sudainavo apie 10 
dainų, kaip lietuvių, taip ir 
kitų tautų kompozitorių.

Publika dėkojo gausiu 
delnų plojimu, o ypatingai 
St. Kuzmickui ir jaunuo
liams Gendrich. Publikos 
buvo vidutiniškai.

Dėkui šeimininkėms M. 
Brazaitienei ir V. Daraš- 
kienei už pag a m i n i m ą 
maisto, pagelbininkėms M. 
Martin, A. Salin, J. Bakin, 
E. Gabriunienei; prie stalų 
patarnavo P. Nemurienė, 
A. Palton, A. Yanulienė, J. 
Bakin ir kitos.

Rengėjai dėkingi publi
kai už skaitlingą atsilanky- 
;ną. Dėkui mokytojui J. 
Krasnickui, kuris tiek daug 
įdeda darbo. Choras taria 
ačiū darbininkams: A Sa
lin, Eitutis, J. Gendrich ir 
St. Kuzmickui.

A. S.

I ROCHESTER, N. Y.

1 Mirus

I Juozui Vilimaičiui
| Reiškiame užuojautą jo žmonai Onai, dukrai
9 ir žentui Kasper, Montello, Mass., ir visiems gi-
1 minėms ir draugams. Linkime ištvermes Hude-
I šio valandoje.
■ Mr. ir Mrs. Savage J. Mockevičia
p A. Ūsevičienė G. Daukas
I K. Žemaitienė S. Gendrėnas
| V. Greibienė A. M. Arlauskai
3 F. J. Kantėnai A. Galinat
I O. Zege G. Labeikienė
I P. O. Griciai J. Zinkus
I P. O. Malinauskai H. Velikienė
I N. Baltakienė J. Palskiai
1 A. L. Bekešiai J. Arlauskas
g R. Barauskas J. D. Vaitai
I V. Bulienė M. Venskūnas

w H. J. Stančikai
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CLEVELAND, OHIO I
Mirus g

Juzei Poškienei
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Vitai ir 

ir broliam ir seserim.

Jurgis ir Jennie Gendrėnai
St. Petersburg, Fla.

. ..

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

AIDO CHORO 50 M. GYVAVIMO JUBILIEJUS

Įvyks Sekmadieni, Gegužės-May 24
Pradžia 1:30 vai. dieną

Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Lawrence, Mass.
Gegužės 2 d. gerai pavy

ko draugiškas išvažiavimas 
ir filmų rodymas. Gaspadi- 
nės svečius pavaišino ska
niais pyragais, sūriais ir 
kava. Kada visi pavalgė, 
pasikalbėjo, tai pirminin
kas S. P. pakvietė Joną Pe
truškevičių parodyti filmus 
iš Lietuvos.

Kaip buvo garsinta, taip 
ir buvo rodoma: Palanga, 
Šakiai, Kaunas, Klaipėda, 
Alytus, Trakai, Akmenė, 
Panevėžys, kiti miestai, ko
lūkiai ir įvairios įstaigos. 
Petruškevičius paaišk i n o 
filmų turinį. Rodymas tru
ko apie tris valandas. Matę 
buvo pasiteinkinę.

Jonas Petruške v i č i u s 
(Petrus) sakė, kad mielai 
parodytų ir tų kolonijų lie
tuviams, kur jų yra ne
daug. Gali susirinkti kad ir 
į stubą. Pasinaudokite ta 
proga. Jo adresas yra: John 
Petrus, 14 Gartland St., Ja
maica Plain, Mass.

Jonas turi labai gerą pro
žektorių. Paveikslai aiškūs, 
kalba taipgi. Jis noriai pa- 

j tarnauja. Dėkui jam už at- 
• vykimą ir parodymą filmų. 
, Ačiū gaspadinėms.

Kada sužinojome, kad 
Stasys Rainardas serga, tai 
balandžio 12 d. su A. M. 
Kazlauskais, iš Haverhillio 
nuvykome jį aplankyti. Pir
miausiai užvažiavome į jų 
gyvennamį, bet nieko ne
radome. Nuvykę į Bostono 
ligoninę ten sutikome Julią 
Rainardienę išeinančią iš li
goninės. Ji paaiškino, kad 
nors Stasys turėjo sunkią 
operaciją, bet sveikata ge
rėja.

Netrukus aplankėme. Sta
sį. Jis buvo linksmas ir ge
rame ūpe. Ligoninės adre
sas: Dowlend Building, D-4, 
Boston Hospital, Boston, 
Mass. Rainardų namų ad
resas: 40 Ripley St., Dor
chester, Mass.

Linkiu Stasiui greitai pa
sveikti.

S. Penkauskas

MIAMI/fLA.
Akiniuotos vištos

Yra nemažai žmonių, ku
riems gana reikalingi aki
niai dėl skaitymo arba ir 
visą laiką nešioti, bet jie 
neturi iš ko juos įsigyti, 
vargsta ir nedamatant.

Bet štai Al.Schrineris su- 
jnanė, kad ir vištoms reika
lingi akiniai ir kai kurios 
jau dėvi juos. Jis aiškina, 
kad kai kurios vištos (o dar 
labiau gaidžiai) yra piktos, 
vis ieško priekabių, puola 
mušti kitas, tad joms reikia 
pritaikyti akinius, kurie su
mažina regėjimą, kad viš
tos negalėtų gerai matyti 
savo priešą. Tada jos bus 
ramesnės, nekibs prie kitų, 

o gal ir daugiau kiaušinių 
galės padėti geriau pasi
maitinusios.

Kadangi vištos negali pa
čios užsidėti ir einant mie
goti nusiimti akinius, tai 
jom turi pritaikyti taip va
dinamus “contact lense”, 
kurie užvožiama tiesiai ant 
akies obuolio, apie dešimtu
ko didumo ar mažesni, pa
gal vištos akies dydį.

Nusipirkę vištą maistui, 
žiūrėsime, ar bus su aki
niais ir ar pirkėjas neturės 
užmokėti ir už akinius.

Saulutė

Chicago, III
Kviečiame į mūsų gretas
Jeigu ne Lietuvių Litera

tūros Draugija, vargu ar 
pažangieji JAV lietuviai 
šiandien galėtų didžiuotis 
savo kultūriniu lygiu. Per 
50 metų ši draugija išleido 
daugiau kaip 70 knygų įvai
riais pavadinimais. Jau 30 
metų kaip leidžia trimėne- 
sinį literattūros, mokslo ir 
politikos žurnalą “Šviesą.” 
Ir LLD nariai visa tai gavo 
dykai, kai tuo tarpu drau
gijoje priklausyti telėšuoja 
per metus tik $2.

Šiuo metu LLD labai daž
nai per metus duoda net 
dvi knygas savo nariams, o 
taip pat ir žurnalą “Švie
są.” Tai daro, kad draugi
jos nariai būtų apsiskaitę, 
kultūringi, klasiniai susi
pratę.

Kviečiame, mielas drauge, 
būti kartu su mumis šioje 
draugijoje, naudotis drau
gijoje gaunamais kultūri

niais lobiais, dalyvauti kuo
pų narių susirinkimuose ir 
kartu skleisti apšvietą, ku
rią LLD skleidžia jau 50 
metų ir yra nudirbusi dide
lius darbus šioje srityje.

Ateikite į mūsų kuopų na
rių susirinkimus ir įsirašy
kite į LLD.

Kuopų narių susirinkimai 
įvyksta:

LLD 19 kuopos susirinki
mai įvyksta kas antrą ket
virtadienį kiekvieno mėne
sio “Vilnies” salėje, 3116 S. 
Halsted St., 7 vai. vak.

Roselando LLD 79 kp.— 
Kultūros salėje, 10412 So. 
Michigan Ave., 1 vai. po
piet, kas ketvirtas trečia
dienis kiekvieno mėnesio.

Brighton Parko LLD 104 
kuopos — Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakare, kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį.

Cicero LLD 92 kp. — kas 
pirmas pirmadienis kiekvie
no mėnesio, Liuosybės salė
je, 7:39 vai. vakare.

Marquette Parko LLD 
146 kuopos susirinkimus 
sužinosite per vietos veikė
jus.

North Side LLD 86 kp. 
susirinkimus sužinosite per 
vietos veikėjus.

Veikėjas

Miami, Fla.
Vieša Padėka

Pas mus su gegužės 1 d. 
žiemos sezonas jau pasibai
gė. Svečiai arba, kaip juos 
vadinam, žieminiai paukš
čiai, nekurie išlėkė į nortus, 
o kiti pasiliko. Gi svečių bu
vo iš visų valstijų.

:Šia proga noriu padėkoti 
visiems, kurie aplankė mū
sų L.S. Klubą ir prisidėjo 
prie klubo pirkdami šėrus, 
aukodami klubui arba Aido 
chorui ir paremdami finan
siniai. Taigi klubo vardu 
tariu širdingiausią ačiū.

Buvo malonu susipažinti 
su draugais ir svečiais iš 
įvairių miestų.

Taipgi ačiū klubo prezi
dentui Ch. Tamošiūnui ir 
visoms gaspadinėms ir na
riams, kurie gražiai su ma
nim kooperavo.

Dabar lauksim kitos žie
mos ir daug svečių, kuriuos 
mes gražiai sutiksim ir ban
dysim visus patenkinti. Tuo 
tarpu iki pasimatymo!

Klubo adresas: 2610 N. 
W. 119th St., Miami, Fla.

Svečių prižiūrėtoja
Marie Koch

Nashville, Tenn. — Vėl 
šimtai negrų demonstravo 
prieš segregaciją.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LMS Clevelando skyriaus susirin
kimas įvyks Gegužės-May 14 dieną, 
7 vai. vak., LDS Klubo svetainėj, 
9305 St. Clair Ave.

Prašau visus narius dalyvauti šia
me susirinkime, turime daug dalykų 
aptarti, ir išgirsime raportą iš pra
ėjusio koncerto. Sekr. S. K.

(37-38)

WORCESTER, MASS.
• Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos Moterų skyrius rengia pas- 
kutinį šio sezono linksmą vakarą 
šeštadieni, gegužės 11 d., pradedant 
6 vai., 29 Endicott St. Bus už
kandžių, muzikantai ir dar kas ne
paprasto. Kviečiame Visus atsilan
kyti ir linksmai vakarą praleisti.

Komitetas (36-37)

Miami, Fla.
Nors pavėluotai, bet pa

rašysiu apie Juozo Griga
liūno mirtį. Kovo 13 d., iš 
po nakties, jį kambaryje ra
do negyvą—mirė nuo šir
dies smūgio. Buvo palaido
tas kovo 16 dieną Southern 
Memorial Park kapinėse. 
Šermenimis rūpinosi Šim- 
kai ir jų dukra iš Clevelan
do, nes Šimkienė yra miru
sio Grigaliūno sesuo. Šim- 
kai vasarą gyvena Cleve- 
lande, o žiemą Miamyje.

Juozas lankydavosi į So- 
cialio klubo parengimus, 
bet korespondentai nieko 
apie jo mirtį neparašė, gal 
todėl, kad neturėjo pirkęs 
šėro. Su Juozu susipažinau 
Bay Front parke, kur susi
renka daug pensininkų, 
kalbasi, leidžia dienas, va
karais pasiklauso koncertų.

Kiek žinau, jis ilgai gyve
no Clevelande, o vėliau 
Conn, valstijoje, rodosi, 
Hartfordo apylinkėje. Ten 
turėjo užeigą. Po jo žmo
nos mirties atvyko į Floridą 
ir čionai gyveno, kaip ir 
dauguma senų pensininkų.

Iš Floridos jau išvažiuoja 
svečiai į šiaurines valstijas. 
Reikia pasakyti, kad perei
tąją žiemą buvo daug sve
čių. Oras buvo tinkamas— 
šiltas ir sausas, bet balan
džio pabaigoje tai jau turė
jome per daug lietaus.

Socialiame klube nuola
tos buvo parengimų. Klu- 
biečiai, LLD ir Aido choro 
nariai juos rengė ir dirbo. 
Sueidavo daug žmonių, kur 
vietiniai susitikdavo su at
vykusiais svečiais.

Senas Miamietis

Vietoj taurės... skrybėlė
Pietų Rodezijos sostinėje, 

Solsberio mieste, kasmet 
žaidžiamas dr. Eivės skry
bėlės šachmatų turnyras. Jo 
nugalėtojas apdovanojamas 
pasaulio eksčempiono dr. 
Eivės pereinamąja skrybėle, 
kurią jis pamiršo rūbinėje 
savo 1954 m. kelionės po 
Afriką metu.

Paieškojimas
Ieško Berolio Masiliūno

Masiliūnaitės Agnė ir Ona, gyve
nančios Lietuvoje, Kėdainių rajone, 
Dvariškių kaime, ieško savo brolio 
Masiliūno Jono, kuris prieš karą 
gyveno Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Girdėjome, kad prieš keletą 
metų mūsų brolis gyveno Worces
ter, Mass.

Masiliūnaitė Ona 
Kėdainių rajonas 
Ančiškių paštas 
Dvariškių kaimas 
Lithuania, USSR

' Ieško Sesers
Marija Cirtautienė, gyvenanti 

Mažeikių rajone, Viliošių kaime, 
“Laisvės” kolūkyje (Lithuania, 
USSR), ieško savo sesers Elzbietos 
Varnavičiūtės-Kalk, Antano d., su 
kuria susirašinėjo maždaug iki 1945 
m. Iki tol ji rašydavo tokį savo 
adresą: Elizabeth Kalk, 10 Mead
ow St., Amsterdam, N. Y.

Bostono Apylinkei 
Motinos Diena

BANKETAS
So. Bostono LLD antroji kuopa Gegužės-May 

10-ą, sekmadienį, motinai pagerbti rengia ban
ketą. Pirmą valandą bus duodami kalakutienos 
ir kumpio pietūs. A. L. P. Klubo patalpose, 318 
W. Broadway, So. Bostone.

’ \ Pąvąlgę tikimės turėti įdomias diskusijas. 
Turėsiriie’ porą svečių iš labai toli, kurie, ma
nau, sutiks dalyvauti kalbomis. Taigi kviečia
me ne tik Bostono, bet ir apylinkės lietuvius da
lyvauti šioje pramogoje.

Rengimo komisija

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

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)

WAITRESSES
Must be experienced, pleasant and 
fast, openings on all shifts. Apply:

SPRING RIDGE DINER
12th & Spring Garden St.

(37-38)

HELP WANTED MALE

ENGINEER LICENSED

Day work, oil gas fire boilers.
General maintenance work in 

large laundry.
4801 Ludlow St.

(37-38)

REAL ESTATE

LOGAN

FAIRHILL, N. 4306. Enclosed porch, 
large fenced yard, gar., mod. bath. 
Near everything. Owner selling.

GL. 5-8985
(37-38)

So. Boston, Mass.
Šį sekmadienį motinų pa

gerbimui diena. LLD 2 kp. 
rengia jų garbei skanius 
pietus klubo patalpose, 318 
W. Broadway, So. Bostone. 
Rengėjai kviečia ir iš apy
linkių lietuvius atvykti su 
mumis papietauti, o pasi- 
valgius draugiškai pasišne
kėti.

Tikimės turėti porą sve
čių iš Vašingtono, kurie tu
ri glaudesnius ryšius su 
mūsų senąja tėvyne, tai gal 
ką nors naujo apie ją pa
pasakos.

Matysimės 1 vai. šį sek
madienį, gegužės 10 d..

J. K—a

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.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių piknikas 

įvyks

Sekmad., Birželio 21 June
Vieta Maple Park, Methuen, Mass. 
Bus įspūdinga meninė programa.

BROCKTON, MASS.
Didysis lietuvių piknikas 

spaudos paramai 

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Per dvi dienas 
šeštadienį ir Sekmadienį 

Liepos 4 ir 5 July
Šauni meninė programa

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvelienė Jonas Dirvelis
tenoras Sopranas Mokytojas

šie garsūs dainininkai, plačiai žinomi savo pasižymėjimais scenoje, taipgi dalyvaus programoje, 
dainuos solus ir duetus šioje dainų šventėje. Bus dar ir kitų pridėčkų, kuriuos paskelbsime vėliau.

Koncertinė programa susidės iš melodingų dainų. Čia girdėsite solistus, duetus ir du chorus, dainuojant. 
Tai bus gražiausias Aido Choro 50 metų gyvavimo atžymėjimas. Mokytojas Jonas Dirvelis deda daug 
pastangų paruošimui dainų, ir Aido Choras jūs nesu vils. Nepaisant koks oras pasitaikytų, prašome atsi
lankyti į šį 50 metų Jubiliejinę dainų šventę.

I ■ - •

HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia pietus su 
programa sekmadienį, Gegužės-May 
10, 1 vai. popiet, 157 Hunggrford St.

Bus svečių iš Waterburio,; New 
Haveno ir iš kitur. Pietūs bus ge
ri ir programa įvairi. Kviečiame 
visus į pavasario šventę.

Komisija (36-37)

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) 5 p.«Laisvė (Liberty)—Penk t, gegužės (May) 8, 1964

•MKMti



Bridgeport, Conn.
Penktadienio “Laisvės” 

laidoje tilpo mano ir Kun- 
cos korespondencijos ir nė 
vienoje nebuvo pažymėtas 
apskrities svarbus nutari
mas naujų narių gavime. 
Pirmiau apskritis už naujo 
nario įrašymą mokėjo po 
$2, nuo konferencijos iki 
vajus užsibaigs bus moka-

Kaip mes sužinome apie orą
Didelis interesas oyo są

lygomis šiame krašte egzis
tavo jau nuo seniai. Vienas 
iš anksčiausių privačių die
noraščių šia tema yra iš 
1644 m. Benjaminas Frank
linas vienu savo oro ekspe- spėjimai apie naikinančias 
•pimentu tiksliai nusakė audras, vėjus, 
1743 m. audros kryptį.

nurodą per didelę sausrą, 
audras ir vėjus; šaltas ban
gas, žaibus ir kitus perspė
jimus; rimti vietinių audrų 
perspėjimai, į kuriuos įei
na bendri ir specialūs per-

Tai bus gegužės
23 dieną

Visiems mylima ir žinoma 
menininkė Suzana Kazoky
tė nusitarė apsigyventi pas 
savo seselę Aldoną Gra
bauskienę Frackville, Pa.

u r a g a n us, 
tornadas; pranešimai apie 

Thomas Jeffersonas, gi-! oro . skridimui ir Į
męs šio išradimo metais ir j speciali informacija apie 
trečias JAV-jų prezidentas, kebų sąlygas.

j buvo dar vienas neprofesio- ■ - v.

Taigi, dabar mūs visų 
yra pareiga padirbėti gavi
me. naujų narių.

Draugas Alfonsas Švegž- j nalas meteorologas, nors ir J 
da grįžo iš atostogų iš sau
lėtos Floridos, jis gražiai 
saulutės nubučiuotas i 
grįždamas sugavo žuvų
riomis ir mus apdovanojo, ii’ klimatą.

* <. j n |

Erdvės amžius įvedė nau- Į 
. ją oro sąlygų pranešimo

1 laikomas ekspertu tais lai- Iš daugelio potencialių 
Hai i kais. Iš tiksliai užrekorduo- erdvės pritaikymų žmo- 

. s ir ' tų pastebėjimų jis atsakė į Saus reikiamybėms, oro są- 
i ku- daugelį klausimų apie orą lygoms tirti satelitas buvo

gaus reikiamybėms, oro są-

turėjom
j išvystytas. TIROS ekšperi- 

Pirmas valdžios informa- mentaliniai oro satelitai
Teko nugirsti kad brid- cijos apie orą rinkinys ph’mU kartą suteikė globa- 

geportiečiai ruošiasi vykti j I JAVose buvo padarytas Hnę informaciją apie oro 
. .. Nurodydamas po- sąlygas. ——

puliarų Amerikos interesą • jnėje, žinoma,^ bus tęsiamos • ii • *ii i * ii* I-Alinii rz nwiXo iv
Hartfordą gegužės 10 d., į 1812 m.

• 1 • • -v • I - - 1 I _ ....

• oro
Observacijos že-

pietus, kuriuos rengia Lais
vės choras savoje svetainė
je, 157 Hungerford St., 
Hartford. Pradžia 1 vai.

bet ir koncertas. Aš tikiu, 
kad tame parengime bus 
daug žmonių, nes choras 
yra užsipelnęs to, nes per 
daugelį metų dainuoja vi
sur, kur tik yra kviečiami.

oro įtaką į sveikatą, ka
riuomenės generalinis chi
rurgas įsakė ligoninės chi
rurgams laikyti pastebėji
mų apie orą bylas. Fede
ralinės, valstybinės ir pri
vačios organizacijos taip 
pat pravedė panašius nuta
rimus. Vienas iš geriausių 
pionierių oro sąlygų paste
bėjimuose buvo Cleveland 
Abbe, Cincinnnati, O., Ob- 
servatorijumo. direktorius. 
Jo darbas iškėlė reikalą 
tautinės oro tarnybos, ku
ri buvo įkurta Kongreso 
1891 m. šiandien JAV-jų 
Oro Įstaigoje dirba 6,700 
žmonių.

Modernus ateinančių oro 
sąlygų nusakymas vis dar 
priklauso nuo praktiško pa
tyrimo, nors tiek, kiek anks
čiau. Buvęs oro sąlygų pra
nešėjas neturėjo pakanka-

Gegužės 3 d. LDS 74 kp. 
laikė susirinkimą, kuriame 
buvo renkama centro val
dyba ir seimo delegatai. Iš
rinkta 5 delegatai Buvo de
legatų raportas iš LDS 5tos 
apskrities konferencijos.

Rodos, susirinkimas buvo 
svarbus, bet skystas. Pasi
rodo, kad kai kurie nariai 
labai mažai kreipia dėmesio 
? organizacijos svarbą. O 
tai blogas dalykas. Aš ne
galiu suprasti kodėl dauge
lis narių tokie tinginiai, ne
nori lankytis į susirinki
mus. Aš laukiu susirinkimo.
Vis gi sueiga, pasimatymas specialių aitvarų, be to, ga- 
viens su kitu, pasikalbi, pa-; limybių pritaikyti fizikos 
sidalini mintimis. O tas vis
kas eina į sveikatą. Nesė
dėkite užsidarė kambaryje, 
nedejuokite. Eikite į susi
rinkimus, pamiršite ir 
skausmus, būsite sveikesni 
ir bus lemta ilgiau gyventi.

J. Strižauskas

ir toliau, nes žemės ir erdv- 
vės sąlygos vienos kitą pa
pildo. Viltys dėl ateities 
yra tos, kad satelitai padės 
nuolatiniai sekti oro sąly
gas aplink pasaulį. Net ir 
mažas pagerinimas oro są
lygų pramatyme ir perspė
jimų sistemose gali padėti 
išgelbėti daugybes gyvybių, 
dideles pinigų sumas ūki
ninkams, statybininkams, 
oro laivynui, jūros laivynui, 
turistinėms agentūroms ir 
daugeliui kitų institucijų.

ACNS

Suzana Kazokytė
Kadangi Suzana daug 

dirbo Moterų Kultūros Klu
be, klubietės rengia jai iš
leistuves šeštadienį, gegu
žės 23 d., 6 vai. vakaro, 
“Laisvės” salėje. Prie ge
ros vakarienės, gražios me
ninės programos galėsime 
palinkėti Suzannai viso ge
riausio.

Taigi įsigykime tikietą iš 
anksto, kad klubietės žino
tu, kiek bus svečiu. Tikie- 
tų galima gauti “Laisvės” 
administracijoj arba pas 
klubietes. Valdyba

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Tikimasi, kad jis bus visa
pusiai sėkmingas ir įneš į pa
žangiųjų menininkų v eiki ą 
naujos dvasios, naujų 
nugalėti susidariusius

Aido choro operetės 
gražūs atgarsiai

vi-
sa-

vilčių 
meno

mų oro sąlygų numatymui grityje sunkumus.
įrankių: termometrų, baro-i Geriausių menininkams sėk- 
metrų, vėjo nurodyto jų ir mių.

Kaip solistai, taip ir 
sas Aido choras išlaikė 
vo garbę ir, ačiū mūsų Mild
red Stensler už jos įdėtą 
energiją ir sugabumus, taip 
gražiai išvedė visą menišką 
grožį. Susirinkusi skaitlin-

Lietuvių Literatūros Drau- Į ga publika išreiškė Aidui ir 
gijos kuopos taipgi smarkiai j0 vadovei Mildrėdai Stens- 

. , savo suvažiavimui ruošiasi. Į iov»
Technologija ir mokslas Suvažiavimo entuziastų girelė- 

padeda moderniam oro sly- ti nemažai. Net iš tolimosios 
gų nusakytojui. Jis žino fi- Kalifornijos ir Floridos ruošia- , . . .v .v

si nemažai suvažiavime daly-' maloniai Aido chorui įsreis-

dėsniams orui valdyti. ler šiltą pagarbą.
Taipgi garbės svečias Vy

tautas Zenkevičius labai

New Haven. Conn
Gegužės 2 d. Kultūros 

klubas ir Tarptautinis mo
terų klubas atžymėjimui 
Gegužės Pirmosios surengė 
sėkmingą pobūvį. Publikos 
prisirinko daug, pilna sve
tainė ir kas svarbu, kad 
daugumoje publika buvo 
jaunuoliai.

Programa buvo įvairi ir 
interesinga. Kalbėtojai bu
vo trys, vienas jų—jaunuo
lis. Taipgi vienas jaunuolių 
paskambino mandolina ir 
sudainavo keletą dainelių. 
J. Maršalka rodė filmą, ga
mintą Čekoslovakijoje.

Pasibai gus programai, 
rengėjai publiką pavaišino 
užkandžiais ir kava. M. V.

zikos dėsnius ir teorijas, 
kuriuos pritaiko su didėjan
čiu pasisekimu. Tikslių in
strumentų rinkinys (nuo 
radijo-zondo ir radaro ligi 
raketų ir satelitų) duoda 
jam pagrindinę informaci
ją. Didelio greičio elektro
niniai komputoriai padeda 
analizavimą.

Šiandieninis oro sąlygų 
nusakyto j as nėra aprube- 
žiuotas tik oro sąlygomis, 
esančiomis aplink jį, radi
jas, telefonas ir telegrafas 
greitai jam suteikia svar
biausias žinias iš masinio 
JAV-jų oro observacijos 
stočių tinklo. Pavyzdžiui, 
Federalinė Aviacijos admi
nistracija, aerodromai, au
tomatinės oro stotys, laivai 
vandenynuose, radaro sto
tys ir aukštesnę atmosferą

vauti.
Gal smarkiausia prie to ruo

šiasi, tai Chicagos kuopos. Jos 
pasimoj tįsios iki suvažiavimo 
įrašyti į LLD 65 naujus na
rius.

LLD suvažiavimas įvyks New 
Yorke liepos 4 d.

O kaip su IDS 16-uoju Sei
mu, įvyksiančiu liepos 2 ir 3. 
dienomis?

Šį mėnesį kuopos renka šei
minius delegatus. Numatoma, 
kad šis Seimas bus vienas di
džiausių seimų.

LDS Centro Valdyba kvie
čia Seimą sveikinti naujais na
riais. Tad labai svarbu iki 
Seimo visiems pasidarbuoti.

Šiame LDS vajuje po nema
žą naujų narių skaičių įrašė 
Julius Neumannas, Milwau
kee, Wis.; Elizabeth Galore, 
Wilmerding, Pa.; Alice Mor
ris, Otkville, Conn.; Povilas 
Sprindis, Kenosha, Wis.; Stan
ley Kaston, Chicago, Ill. Ki

tllianciOS stotys^ S1U n c 1 a , ti p0 mažesnį skaičių įrašė.
Šie vajininkai ir toliau smar

kiai darbuojasi. Gražus jų 
darbas bus Seimo eigoje tin
kamai atžymėtas.

jam nuolatines žinias, daž-' 
nai kas valandą. Globali
nis aprūpinimas informaci
ja apie oro sąlygas yra už
tikrintas tarptautinėmis su
tartimis, per kurias dau
giau kaip 2,000 užsienio oro 
stočių reguliariai raportuo
ja JAV-jų oro stočiai.

Bendras valandinis, sa-

Elizabeth, N. J.
Apie balandžio 11 d. įvy

kusį banketą plačiai rašė A. 
Gilmanas. Komisija turi tik 
tą pridėtų kas ten nebuvo 
pasakyta. Tarp kalbėtojų 
buvo praleistas vardas H. 
Burkės, o tarp gaspadinių 
vardas M* Gasparaitienės.

Varškiečių pyragai č i ų 
dovanojo L. Novak ir A. 
Maison, -pyragų—B. Mar
tin, L. Vaičionienė, Maku- 
tėnienė, E. Šeralienė ir G. 
Kudirka. Duonos ir pyragų 
—E. Kudirkaitė, ji ir pa
tarnavo suveždama maistą. 
Visiems ir visoms, kurie 
kuo tik prisidėjo prie ban
keto suruošimo, komisija jas, agrikultūriniai prane- apie galimybę sveikai pra
taria širdingą ačiū!

Svarbi diena jau netoli
Visų Tautų piknikas jau 

netoli. Jis įvyks birželio 
21-mą, Camp Midvale, Wa- 

vaitinis ar ilgesnio periodo naque, N. J. Jį ruošia ir vi- 
pranešimas apie oro sąly
gas yra tik viena tarnybos 
rūšis, teikiama JAV-jų Oro 
Įstaigos. Ji taip pat sutei
kia daug įvairių kitų speci
alių informacijų.

Tarp jų yra pranešimai 
apie oro sąlygas laivynams 
ir perspėjimai, upių ir po t- sudaro galimybę ten nu- 
vynių pranešimai ir perspė- vykti ne vien, atskiriems 
jimai apie svarbiausių upių asmenims bet ir organizaci- 
užšalimą ir potvynių stadi- jų grupėms. Pagalvokime

naque, N. J. Jį ruošia ir vi
sus kviečia dalyvauti Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born ko
misija.

Graži kalnų giria, vietoje 
gaminami karšti valgiai ne
didelėms kainomis ir pato
gus nuvažiavimas busais

ke pagarbą.'“
Svečių buvo suvažiavę iš 

plačios New Yorko apylin
kės. Net viena viešnia, bu
vusi Aido choristė, Marijo
na Lideikienė, atvyko net iš 
tolimos ir saulėtos Flori
dos.

Marijona Lideikienė, 
važiuodama iš taip toli, 
vežė Aidui dovanų nuo 
vo vyro Prano Lideikio $20. 
Taipgi M. Simonavičius, tik 
grįžęs iš Miamio, Aidui įtei
kė dovaną $20. A. Philipse, 
Stamford, Conn., $5. Pet
ras Babarskas, Hollis, N. 
Y., $5.00.

Reikia pasakyti ačiū J. 
Juškai už “grimeravimą,” 
Walteriui Žukui už scenos 
papuošalus, Lilijai Kava
liauskaitei už darbą prie bi
lietų, Mažyliui ir Rušinskui 
už tvarkos palaikymą. Di
delis ir reikšmingas ačiū 
Helenai Feiferienei už taip 
gražiai prayestą operetės 
reklamą. Marytei Kalvai- 
tięnei už daugelio bilietų 
pardavimą.

žodžiu, visiems kuo nors 
prisidėjusiems Aido choro 
vardu tariu ačiū!

Ačiū laikraščiui “Laisvei” 
už suteiktą vietą reklamai.

Aidiečiai jaučiasi smagiai, 
kad jų įdėtas sunkus dar
bas gražiai pavyko. Aidas 

toliau darbuosis meninė- 
dirvoje.

Aido choro pirm.
Jonas Grybas

at- 
at- 
sa-

Sveikinimas !
Gegužės 1-osios proga | 

sveikiname New Yorko 
chorą “Aidas” ir linkime 
didelių kūrybinių laimėji
mų.

LTS Liaudies Ūkio 
Tarybos vyrų ir 
moterų chorai 
“Aidas”

Vilnius, 1964-IV-27

Keistas dvigubas 
apiplėšimas

Gegužės 5 d., New Yorko 
centre, įvyko apiplėšimas, 
kuriam panašaus kito tokio 
gal nebuvo ir nebus. Iš Mai
ne valstijos atvykęs gražus 
vyras Ray Fessenden, 21 
metų amžiaus, kuris ten no
ri apsivesti su našle, tik “10 
metų už jį vyresne”. Krep
šyje jis atsivežė ginklą ir 
amunicijos. Kartu su juomi 
atvyko ir 13-kos metų ber
niukas.

Jie užpuolė Times Square 
viešbutį. Fessenden, laiky
damas ginklą link viešbučio 
tarnautojo Villiamso sa
kė: “Nekelk triukšmo, ne7 
sibijok, mes tave surišime”. 
Bet jų tarpe įvyko varžyti
nės už ginklą. Tada 13-kos 
metų berniukas tris kartus 
peiliu smeigė į Williamso 
nugarą. (Dabar jis ligoni
nėje, manoma, kad pa
sveiks).

Nuo viešbučio tarnautojo 
jie pačiupo tik $21. Bet čia 
atsirado du policininkai. 
Užpuolikai leidosi laiptais 
į viršų. Nuo stogo jie kitais 
laiptais nusileido į National 
viešbutį, įlindo pro langą, 
išgąsdino gulėjusią porą, 
paskui vėl laiptais leidosi 
ant stogo ir pagaliau atsi
rado ant Billy ' Rose teatro 
stogo.

Čionai ant stogo miegojo 
teatro sargas James Maca- 
fity, 28 metų amžiaus. Jis 
pamatęs atbėgusius ir besi
slapstančius, o Fessenden 
rankoje turėjo krepšį, ku
riame buvo ginklas, pama
nė, kad čia atbėgo dideli va
gys. Macafity turėjo revol
verį. Jis tuojau atbėgėlius 
privertė griūti ant stogo ir 
jam atiduoti krepšį... Bet 
tuo kartu jau pribuvo ir 
policija.

Reiškia, įvyko dubeltavas 
apiplėšimas—plėšikus api
plėšė Macafity. Jis nusivy
lė, kad krepšyje nebuvo pi
nigų. Dabar paleistas po 
$2,500 kaucijos.

Pirmasis plėšikas Fessen
den dar daugiau nusivylė. 
Jis sako: “Jeigu ne tas ne
gras, tai būtume pabėgę”. 
Jis laikomas be kaucijos. 
Policija patyrė, kad Maine 
valstijoje jis yra atlikęs 
kriminalių prasikalt i m ų. 
Berniukas bus teisiamas 
Vaikų teismo.

Šimai, liečią vasarojų ir gy- leisti dieną naudingam tiks-
Rengimo Komisija vulius; gaisrų pranešimai, lui. Dal.

ir 
je

CIVILINĖS TEISĖS AR 
RASIŲ RIAUŠĖS

New Yorkas. — Roy Wil
kins, negrų organizacijų 
vadas, pareiškė, kad jeigu 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas greitai gyveniman ne
praveš civilinių laisvių bi- 
liaus, tai gali kilti tarp neg
rų ir baltųjų rasiniai susi
rėmimai.

New Yorkas. —Sulaukęs 
84 metą amžiaus mirė ru
sas metalurgijos specialis
tas E. P. Paluškinas. Rusi
jos revoliucijos metu jis bu
vo JAV ir negrįžo į Rusiją.

New Yorkas. — Pasauli
nės parodos proga daug 
žmonių lankosi iš kitur, tai 
jie apžiūri ir miesto istori
nes įstaigas.

New Yorkas. — Bethle
hem Steel Corp, per 1964 
m. pirmąjį bertainį pasida
rė $28,500,000 pelno.

Filmai iš Lietuvos
Bus rodoma 36 kolūkiai, 

paroda-karnivalas. Čia ma
tysite vaizdus, kaip seniau 
Lietuvos valstiečiai dirbda
vo viską rankomis, o dabar 
dirba mašinomis.

Matysite visą Panevėžio 
miestą ir jo fabrikus, taipgi 
Klaipėdą, Trakus, K auną, 
Vilnių, Lietuvos meninin
kus ir literatus Maskvoje. 
Tikrai žavėjanti filmai.

Kiekvienas lietuvis, turin
tis tautinį jausmą savo šir
dyje, būtinai turėtų atsi
lankyti ir pamatyti šiuos 
puikius mūsų tautos pasie
kimus.

Filmų rodymo vieta — 
White Horse Tavern salėje, 
86-16 Jamaica Ave., Wood
haven (BMT Jamaica Lini
jos Forest Parkway stotis). 
Data — gegužės 16 d.. Pra
džia 7 valandą vakaro.

Rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 185 kuopa.

Visus maloniai kviečia at
silankyti. Filmus rodys J. 
Grybas. Įėjimas-auka $1.

Filmų rodymas tęsis virš 
2 valandų. Rep.

| visus LLD 185 
kuopos narius

Vyrai ir moterys, visi tu
rime susirūpinti, kaip gauti 
daugiau naujų narių į Lie
tuvių Literatūros Draugiją. 
LLD suvažiavimas artinasi 
ir suvažiavusiems delega
tams turėsime išduoti iš sa
vo veiklos raportą, kiek 

i mes nudirbom dėl LLD au
ginimo. Turime atsilaikyti 
prieš LLD Pirmosios ap
skrities iššauktose lenkty
nėse gavimui naujų narių! 
Chicaga toje srityje jau la
bai :daug nudirbo. Ar mums 
nebus- gėda pasirodyti mūsų 
apskrityje su labai mažai 
atlikto darbo?
. Laiko dar yra, tik reikia 
visiems stoti į darbą, pakal
binti savo kaimynus-pažįs- 
tamus, .kad jie stotų į LLD 
kaip į daug reiškiančią kul
tūrinę organizaciją.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 12 d., 
2 vai. popiet, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Ateidami į 

(susirinkimą atsiveskime ir 
naujų aplikantų j Draugiją.

Susirinkimą atlaikę turė
sime įvairių žaidimų. Tad 
visi, kurie nedirbame, vyrai 
ir moterys, būkime susirin
kime.

Jūsų sekretorius

Kai kam paroda 
pasitarnavo

Pasaulinė paroda Niujor
ke kai kam padarė ir gero. 
Kalbu apie tuos žmones, ku
riems tenka kasdien keliau
ti IRT traukiniais, kursuo- 
ančiais tarp Times Square 
ir Flushingo.

Visi toje linijoje trauki
niai dabar nauji, gražūs, 
šviesūs, kadangi jais žmo
nės keliauja į parodą. Mies
tas norėjo pasirodyti iš ki
tur atvykstantiems: žiūrė
kite, kokie mūsų traukiniai 
puikūs—beveik kaip Mask
vos Metro!..

Toje linijoje (kai kurios) 
stotys taip pat nudažytos, 
nušvarintos, mieliau įėjus 
pažvelgti.

Minėtoje linijoje trauki
niai šiuo metu kursuoja daž
nai—nuo Times Sq. iki pa
rodos galima nuvykti per 20 
minučių.

Taigi sakau: kai kas ir iš 
niujorkiečių parodos pasi
naudoja. Ns. ,

Piknikas Baltimorėje
Birželio 21 d. baltimorie- 

čiai rengia pikniką “Lais
vės” paramai. Jau keletas^* 
brooklyniečių apsisakė, kfcd 
norėtų vykti į tą pikniką. 
Puikus dalykas! Daug yra 
pensininkų, kuriems pirma
dienį darbas nerūpi, greitas 

I sugrįžimas iš pikniko nėra 
jiems problema, tai būtų 
gražus pasivažinėjimas ir 
pasimatymas su tolimesnės 
kolonijos tautiečiais.

Iš anksto apsirūpinkite 
automobiliais ir vykite į 
pikniką. Kurie turite au
tomobilius ir galėtumėte, 
apart savo šeimos, paimti 
vieną-kitą asmenį, prašome 
pranešti “Laisvės” admi
nistracijai, mes padėsime 
automobilistams susisiekti 
su pasažieriais. ’•

“Laisvės” Administracija

įvyks didelis, 
puikus koncertas

Sekmadienį, gegužės 17 ¥i., 
Fraternal Clubhouse salėje, 
110 West 48th St., Manhat- 
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 gitaristą - 
dainininkų ansamblis.

James Stafford, įžymus 
pianistas.

Morris U. Schappes, isto
rikas.

Jesus Colon, rašytojas ir 
prelegentas.

Casimir Nowacki, visuo
menininkas, kuris spektak
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.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks gegužės 12 d., 2 vai. po
piet, “Laisvės” salėje, 1024lp2 
Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai prašomi dalyvauti 
ir atsivesti naujų įstoti į kuo
pą. Valdyba

NUMERIAI
Skaičiavimo ženklus-nu- 

merius pirmieji pasigamino 
arabai. Jie dar ir dabar yra 
vietomis vartojami, tai I, 
II, II, IV, V. Didesnes skait
lines ženklina raidėmis C ir 
M.

Dabar plačiai vartojamus 
romėniškus ženklus pradė
jo vartoti daug vėliau po
rnos imperijoje. ;

------------------------- <
Brooklynas. — Botaniš- 

kame sode jau pražydo ja
poniškos vyšnios.

MONROE, N. Y.

Arrow Park, Inc.
Sezono atidarymo proga 

rengia pavasarinį

Banketą
šeštadienį

GEGUŽĖS-MAY 16, 1964'

Pradžia 7:30 vakaro p
Įžanga $5.00 asmeniui

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gegužės (May) 8, 1964




