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KRISLAI
Zlatko Balokovičius
Žymus artistas-veikėjas 
£ako, tyrinės klanininkus 
fCs. Karosienes knyga 
Atos

— Rašo R. Mizara —

Š. m. kovo 21 d. žymusis 
Jugoslavijos artistas-smu k įnin
kąs Zlatko Balokovičius at
šventė savo 70-ąjį gimtadienį i 
Niujorke.

O Jugoslavija nutarė tą su
kaktį atžymėti tautine švente, 
kadangi Z. Balokovičius yra 
savo gimtajam kraštui daug 
nusipelnęs. Pakviestas atvyk- > 
ti Jugoslavijon, artistas pasi- i 
leido kelionėn.

Pasiekęs Veneciją, Z. Balo- Klux Klano vadai, kurie va- 
kovičius kovo 30 dieną mirti
nai suserga ir miršta.

žymus jis buvo smuiko vir
tuozas. Būdamas s eptynerių 
metų amžiaus jau parodė di

Prezidentas Johnsonas ir 
Ku Klux Klano sąjunga

Washingtonas. — Po to, | buvo 550,000 ir jie žiauriai 
kai klaniečiai budeliškai nu-! puolė negrus. Tada JAV 

prezidentas Ulysses Grant, 
pilietiniame kare pergalin
gai vadovavęs šiauriečių jė
goms, areštavo tūkstančius 
klaniečiu ir 1,250 teismai

žudė Laisvės žygio kovotoją 
Violą Gregg Liuzzo kalbėjo 
prezidentas Johnsonas. Jis 
sakė, kad viskas bus daro
ma, idant pašalintų klanie- 
čių terorą, kuris terorizuo
ja gyventojus, besivadovau
damas ne Amerikos reika-įprade j o maskuotis 
lais.

Po prezidento kalbos tuo
jau piktai atsiliepė keli Ku

Karas Vietname ir 
JAV politika

Bombos sprogimas Saigone 
ir Vietnamo įvykiai

Saigonas. — Kovo 30 die- vai ir lėktuvai trukdo TSRS 
ną prie Jungtinių Valstijų prekybos laivų plaukiojimui 
ambasados įvyko galingos ‘ ’ 
bombos sprogimas. Sprogi
mas išvertė penkių aukštų 
mūrinio namo kampą, išmu
šė gatvėje didelę duobę, už
mušė 18 JAV ambasados 
tarnautojų, jų tarpe 2 ame
rikiečius, sužeidė 43 ameri-

New York Times” kovo 
27-28 dienomis redakcinia
me kritikavo dujų vartoji
mą ir Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Laikraščio 
redakcija pareiškė, kad 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimai visai nesusilpnino 
Pietų Vietnamo partizanų 
kovos jėgų.

Kas dėl Johnsonu pasiū- i kiečius ir virš 100 vietna- 
lytos ekonominės pagalbos, ■ miečių. Sunaikino apie 15 
Vietnamui, kada ten karas ! ambasados ir kitų automo- 
baigtųsi, tai dienraštis ma- bilių. 
no, jog mažai tas paveiks. 
Jis rašo, kad “Jungtinės 
Valstijos nesuteikė tos pa
galbos nei Korėjai, nei In- 
dokinams po 1953 ir 1954 
metu sutarčių. Nuo tų me
tų JAV Tolimuosius Rytus 
pasiuntė už 14 bilijonų mi--loris buvo čionai.

Timeso” koresponde n t a s 
Robertas Kleiman rašo, kad 
Jungtinių Valstijų inter
vencija Pietų Vietname, 
vartojimas dujų ir Šiaurės 
Vietnamo bombardavim a i 

nubaudė už įvairius prasi-I iššaukė visame pasaulyje 
kaitimus. Po to klaniečiai pasipiktinimą JAV veiks- 

nuo mais.
Jis rašo, jog ir NATO 

riai susirūpino, kad tas 
privestų prie pasaulinio 
ro. Daugelis iš jų stato 
klausimą': Kas atsitiks, jei
gu Tarybų Sąjunga duos 
Šiaurės Vietnamui ginklų, 
jų tarpe lėktuvų ir jos sa
vanoriai lakūnai susikirs 
su amerikiečiais lakūnais 
ore?

Diplomatai mano, kad

galvos iki kojų baltais rū
bais, dažnai naktimis laiky
dami susirinkimus ir degin
dami kryžius.

1905 metais jie gyrėsi, 
kad jau turėjo milijoną na
rių. Darbininkų judėjimo 
priešai organizavo Ku Klux 
Klano gaujų būrius ir šiau
rinėse valstijose. 1924 
tais apie 40,000 
net Washingtone 
travo.

na-
ne-

dinasi “Wizard”. Jie sakė, 
’ kad prezidentas ir JAV fe
deralinė vyriausybė nieko 
jiems negali padaryti, nes 

didį talentą. Mokėsi Zagrebe , jų organizacija veikia JAV 
i? Vienoje. Atvykęs į Niujor- įstatymuose.
* 1924 metais koncertuoti ' R . R R]ux Rla. 
vietiniu muzikos kritikų buvo rn . J . ,. v.
sutiktas didele pagarba. į nas . Tai pietiečių pusiau

Jis buvo pasaulinio masto I lap ta teroristinė sąjunga, 
artistas. į kuri susiformavo tuojau po

pietiečių pralaimėjimo 
Amerikos pilietinio karo 
(1861 - 1864), Jie pradėjo 

1866 metais, 
Nashvillėje krikti, liko tik apie 100,000.

Šiaurės Vietnamo srityje.
Paryžius.—Kinijos prem

jeras Chou En-lajus sakė, 
kad jeigu imperialistai iš
provokuos didelį karą, tai 
Kinija ir Tarybų Sąjunga 
bendrai kariaus. Taipgi jis 
sakė, kad Kinija nepaliks 
bėdoje Šiaurės Vietnamo 
respublikos.

Pekinas. — Kinija sako, 
kad 8 Jungtinių Valstijų 
bombonešiai skraidė pa
kraštyje Kinijos Hainano 
salos.

Tokio. — Anglijos žinių

me- 
klaniečiu 
demons-

II-ojo pasaulinio karo me
tu, gyvendamas Niujorke, Z. 
Balokovičius uoliai darbavosi 
telkdamas visokią pagalbą ko- organizuotis 
vejančioms prieš hitlerinius (o 1867 metais 
fašistus tautoms, ypa tingai laikė konvenciją ir suorga

nizavo The Invisible. Empire 
of the Ku Klux Klan, api- 

tinkas; niancią visas vienijo 11 k ą 
raginda-1 valstijų, kurios pilietiniame 

kare kariavo prieš Jungti
nes Valstijas. Suprantama, 
tai buvo sąjunga pirmoje 
vietoje nukreipta prieš neg
rų rasę.

1870 metais klaniečiu jau

darbininku susirinkimus ir 
c

sijai, su pradžia 1929 metų, 
klaniečiu gaujos pradėjo

Jugoslavijai.
Ir šių eilučių autoriui ne

kartą teko dalyvauti posė
džiuose, kur smuiki n 
energingai kalbėjo, 1

U— mas artinti pergalės prieš fa
šizmą valandą.

Jis buvo kuklus, malonus, 
draugiškas—tikras artistas.

JAV Kongreso Ne-ameriki- 
tei veiklai tyrinėti komitetas 

usitare ,p a k a mantinėti Ku 
k^uks klaną. Ir jis tai daro ne 
savo noru, o prezidento John-

Kiek jų dabar yra, tai 
sunku pasakyti. Klaniečiai 
giriasi, kad turi šimtą tūks
tančių narių, valdiški rate
liai mano, kad nuo 48,000 
iki 65,000.

Prezidentas kreipėsi ir į 
klaniečius, ragindamas juos 
išstoti iš tos sąjungos, kuri 
savo pamate yra antiameri- 
kinė.

JAV atsisakymas eiti j kon
ferenciją Vietnamo suregu
liavimui neturi pamato.

New Yorkas. — “The

litarinių įrengimų, o tik už 
vieną bilijoną dolerių eko
nominiu, technikiniu ir da- c f C
vė paskolų”.

Komunistų vadas 
apie Vietnamą

New Yorkas. - —-■ “The 
Workeryje iš kovo 28 die
nos tilpo pareiškimas JAV

Kubos pabėgėliai 
suimti už plėšimą

New Yorkas. — Slaptoji 
policija areštavo aštuonis 
Kubos pabėgėlius, kurių

Kaip tokios jėgos bomba 
galėjo atsirasti prie JAV 
ambasados namo, kuris 
yra stropiai saugomas?

Washingtonas. —Bombos agentūra Reuteris praneša,
sprogimo metu JAV amba- kad Pietų Vietnamo parti- 
sadorius generolas M. Tay-Į zanai skundžiasi, jog prieš 

Sakoma, I juos JAV malūnsparniai 
kad Saigone jo pavaduoto- vartoja nuodingas dujas.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
: Jungt. Tautų komitete pa- 

bom- j laikymui pasaulyje taikos

VĖL BOMBARDAVO
šono skatinamas — po to, kai ŠIAURĖS VIETNAMĄ 
maskuoti teroristai Alabamoje 
nužudė laisvės žygio dalyvę 
Violą Gregg Liuzzo.

Mes seniai sakėme ir rei
kalavome, kad šis komitetas, 
jei jis nori pateisinti savo gy
vavimą, privalo tyrinėti K u 
klūks klaną, birčistus ir ki
tus liaudies priešus, jų orga
nizacijas, o ne pažangių dar
bininkų organizacijas ir jų 
vadovus.

Reikia, tačiau, abejoti, ar 
komitetas turės drąsos 
pasiknisti į tą požemį, 
rio rasistiniai teroristai 
į kovotojus už žmonių

600 METŲ VIENOS 
UNIVERSITETUI

Viena. — Austrijoje nuo 
gegužės 9 iki 14 dienos bus

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų reaktyviai bombo
nešiai bombardavo Šiaurės! minima 600 metu sukaktis
Vietname Donghoi^ miestą, | nuo įsteigimo niversiteto. 

1365 metais pirma sis iš i 
Habsburgų dinastijos mo
narchas Rudolfas IV įsteigė 
įj prie Šv. Stepono kated
ros.

o daugiausiai aerodromą ir 
įrengimus.

JAV militaristai sako, 
kad jie bombarduos Šiau
rės Vietname industrinius 
centrus.

giliau - -----------
iš k tį
sau d o !
laisvę, i

IŠ VISO PASAULIO
Jau du rasiniai tilpo “i 

x vėje” apie Ks. Karo s i e n ė s 
knygą — “Su taikos misija 
aplink pasaulį.”

Atrodo, knygą greit 
■^isi ALDLD nariai. Ir 

skaitę džiaugsis. Knyga 
šiai iliustruota. Pradžioje tel
pa trumpa ir įdomi autorės 
biografija, A. Bimbos para
šyta.

Komunistu partijos vado 
Gus Hall’o.

Jis sako, kad ateityje 
amerikiečių generacija gė- 
dysis tų veiksmų, kuriuos 
dabar JAV militarinęs jė
gos vykdo Vietname'.

Jis sako, kad vartojimas 
dujų ir nuolatiniai bambor- 
davimai Šiaurės Vietnamo 
bus prilyginta prie Hitlerio 
ir Mussolinio bombardavi
mų Ispanijoje Guernicos 
ir kitų miestų.

jas U. A. Johnsonas lengvai 
sužeistas.

Jungtinių Valstijų 1 
bonešiai beveik kiekvieną 
dieną bombarduoja Šiaurės 
Vietnamo respubliką. Bet 
Pietų Vietname teroristai 
dar veiklesni pasidarė.

JAV karo laivai-naikinto- 
jai plaukioja išilgai ' Pietų 
Vietnamo ir dalinai Šiau
rės Vietnamo pakrantes

TSRS delegatas N. T. Fedo
renko aštriai kri t i k a y o , 
Jungtines Valstijas už |ų- J 
tervenciją į Pietų Vietna
mą,bombardavimus šiaųtes 
Vietnamo ir vartojimą du
jų. Jo kritiką rėmė Afrikos 
delegatai. •”

Saigonas. — JAV milita- 
ristai sako, kad jie pasiren
gę per mėnesius bombar
duoti Šiaurės Vietnamą, kol 
jis pasiduos JAV reikalavi
mams.

tarpe yra Amando del Nor-
dal ir Carlos Serrano, į JAV saugodami, kad partizanai 
atbėgę tik prieš 5 savaites, laiveliais negautų pagalbos.

Šie du pabėgėliai apiplė- 2 _ m ™ .
šė daug namu Long Islande. !■ ^en^l\a T ^..saį 0 
Važinėjo automobilyje, pa- * 
skambindavo namo varpelį. "1 ----
Jeigu kas išeidavo, tai jie KIEK YRA KOMUNISTŲ , GERĖJA SOCIALISTINIŲ 
klausdavo kelio, o jeigu ne, 
tai žino, jog name nieko 
nėra ir įsiverždavo į vidų.

Slapta policija juos pase
kė ir suėmė.

Maskva. — TSRS žinių 
i, kad 

Jungtinių Valstijų karo lai-

ŠALIŲ BŪKLĖ
— Jungtinių 

i komitetas skelbia, 
kad 1964 metais žymiai pa
gerėjo socialistinių šalių: 
Albanijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos, Čeko
slovakijos ir Lenkijos būk
lė. Industrinė gamyba pra
lenkė 1963 metus virš 10 
procentų, o užsienio pfeky-

ITALIJOJE?
Roma. — Italijos Komu- Į Ženeva, 

n is tų partijos dienraštis j Tautų 
“L’Unita” paskelbė, kad 

Pas suimtus 1964 metais Komunistų par- 
pabėgėlius surado daug tija turėjo 1,450,998 narius, 
vogtų daiktų. Iš jų 1965 metais jau arti 

j pusė įsigijo naujas knygu
tes.

Italijos Jaunųjų komunis
tų sąjunga 1964 metais tu
rėjo 1,591,723 narius.

Dar apie bombos 
sprogimą Saigone

Saigonas. — Trys minu
tės pirm bombos sprogimo 
atvažiavo motorinis dvira
tis ir važinėjo priešakyje 
JAV ambasados. Paskui at
važiavo nedidelis automobi
lis ir sustojo ties ambasados 
pastatu.
ir sustojo ties ambasados 
namu.

Sargai pareikalavo auto
mobilio vairuotoją važiuoti. 
Jis pareiškė, kad motoras 
sugedo. Sargai vertė vai
ruotoją važiuoti, tada jis 
šovė į sargą. Prie šaudymo 
prisidėjo ir motorinio dvi
račio keleivis.

Įvyko baisus sprogimas. 
Automobilio vairu o t o j a s 
buvo užmuštas, o dviračio 
keleivis sužeistas ir suim
tas.

Sukako 20 metų nuo 
Rhino perėjimo

Remagen, Vakarų Vokie
tija. — JAV armijos dali
niai minėjo 20 metų sukak
tį nuo Rhino upės perėjimo 
1945 metais.

Hitlerininkai buvo įsi
tvirtinę išilgai Rhino upę. 
Jungtinių Valstijų Pirmoji 
armija siekė pereiti Rhiną 
ties Remagenu, bet hitleri
ninkai atmušė.

Amerikiečiams pavyko 
susirišti su simpatingais vo
kiečiais, kurie juos perleido 
per 1,000 pėdų ilgio tiltą. 
Už tai hitlerininkai sušaudė 
keturis vokiečių karininkus, 
kurie neišsprogdino to tilto.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
T . į Camden, N. J. — Sulau- 
nSJkęs 74 metų amžiaus mirė

I Erwin R. Bergdoll, kuris su 
savo broliu pagarsėjo Pir-. 
mojo pasaulinio karo metu 
slekeriaudami.j

1920 m. Erwin pasidavė 
valdžiai, per du metus bu
vo kalėjime, vėliau, pabė
gęs, 20 metų gyveno Vokie
tijoje, o paskui vėl grįžo į 
JAV.

gaus 
p er
gą u-

Hongkongas. —Čionai bu
vo girdėtasKinijos radijas, 
kuris sakė, kad išbombar- 
davimas JAV ambasados 
Saigone. rodo, jog JAV mili- 
taristai ir politikieriai ten 
neturi niekur saugios 
tos.

vie-

Jau spaudoje ir dvi kitos 
svarbios knygos, kurias Lite
ratūros Draugijos nariai šie
met gaus — anglų kalba kny
ga “Lithuania — Past and 
Present” ir d-ro A. Petrikos—
ALDLD istorija.

Bus ir kitų svarbių knygų.

W ashingtonas.—Preziden
tas Johnsonas sakė, kad iš- 
bombardavimas ambasados 
Saigone tik dar daugiau pa- 
akstino Jungtines Valstijas 
kariauti Vietname.

Vientiane,. — Laoso 
listai džiaugiasi, kad 
bombonešiai susil p n i n o. 
liaudiečių jėgas.

roja- 
JAV

Roma. — Alpine kompa
nija nuties naftolaidžius iš 
Ingolstadto iki Triesto, apie 
3Q0 mylių ilgio.

Lietuvoje šiemet taip 
knygų leidžiama ir dar 

. išleista tikrai daug.
Tarp kitų svarbių veikalų, 

išeis iš spaudos: Tarybų Lie
fag tuvos Istorijos trečiasis to- 

•Jfitfnas; Enciklopedijos pirmasis 
^wbmas, Lietuvių literatūros is

torijos III-čiojo tomo antroji 
dalis (apie 700 psl.). O kiek 
paskirtų autorių veikalų!..

Šiemet Lietuvoje visas gyve-

pat 
bus Sao Paulo, Brazilija. — 

Šiame didmiestyje yra 50,- 
000 bedarbių.

Beirutas. — Dienraštis 
“Al Anvar” rašo: “Visas 
pasaulis turės sukilti prieš 
Amerikos politiką Vietna
me”.

nimas eina pirmyn smarkiais 
tempais.

Reikia nepamiršti, kad mūsų 
gimtoji žeme šiemet švenčia 
tarybinės santvarkos dvide- 
šimtpenkmetinę sukaktį! .

Maskva. —Shirley Temp
le ir jos vyras Charles 
Black gavo bilietus į Rau
donąją aikštė ir matė TSRS 
kosmonautų priėmimą.

Už ŽUDYMĄ ŽMONIŲ 
GAVO TIK KALĖJIMO

Bona, Vakarų Vokietija. 
—Esseno teismas nuteisė 
visam gyvenimui į kalėjimą 
buvusį Hitlerio gvardijos 
pulkininką Albertą Rappą. 
Jis buvo kaltinamas už nu
žudymą 1,180 žmonių.

TSRS KVIEČIA MINĖTI 
KARO PABAIGĄ

Maskva. — TSRS radijas 
anglų kalba atsikreipė į 
Angliją kviečiant paminėti 
20 metų sukaktį nuo pabai
gos Europoje Antrojo pa
saulinio karo, kuris baigėsi 
1945 m. gegužės 9 dieną.

Tarybų Sąjungoje karo 
pabaiga bus atžymėta spau
doje ir susirinkimuose.

• L

New Yorkas. — Kovo 30 
dieną dienraštis “Daily 
News”, kuris nuolatos sklei
džia neapykantą prieš so
cialistinių šalių žmones, su 
pasigėrėjimu džia u g i a s i 
įvykiais Pietų Vietname.

Jis įtalpino du paveikslus. 
Viename įtartą partizaną 
Pietų Vietnamo kareivis 
muša, o kitame “partiza
nui” į gerklę įrėmęs durtu
vo smyglį.

Maskva. — Sulaukęs 85 
metų amžiaus mirė tarybi
nis kolumnistas D. Zaslavs- 
kis. Jis buvo žydų kilmės. 
Pagarsėjo Antrojo pasauli
nio karo metu kritiškais 
straipsniais.

1946 metais Zaslavskis 
smarkiai kritikavo Truma- 
ną ir Churchillą, kada jie 
Fultono mieste paskelbė 
angliškai kalbančiųjų pir
menybę prieš kitas tautas.

Washingtonas. — JAV 
vyriau s y b ė pasitenkinus, 
kad Ceilone Vakarų šalinin
kai laimėjo rinkimus.

Rio de Janeiro. — Kelei
vinis traukinys įvažiavo į 
prekinį. Nelaimėje žuvo 20 
žmonių ir 33 buvo sužeisti.

Roma. — Italijos laikraš
čiai kritikavo JAV už var
tojimą gazų. Buržuaziniai 
laikraščiai reikalauja Itali
jos valdžios, kad ji reika
lautų iš JAV pasiaiškinimo.

Washingtonas. — Dabar 
JAV vyriausybė turi 2,459,- 
600 civilinių tarnautojų, tai 
yra, 4,400 mažiau, kaip tu
rėjo 1964 metų pabaigoje.

Londonas. — Sulaukus 
68 metų amžiaus mirė prin- 
cesa Royal, karalienės Elz
bietos teta.

Woodland Hills, Calif. — 
Sulaukus 73 metų amžiaus 
mirė artistė Mae Murray.'
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Bet jeigu neleis balsuoti?
.JAU TURIME, “labai gera” vieną Civilinių Teisių 

įstatymą. Jis buvo priimtas pernai. Bet tuojau paaiškė
jo, kad jis mažai tereiškia. Pietinių valstijų rasistai ne
leidžia negrams registruotis balsavimui Tas įstatymas 
nenumatė būdų rasistus priversti leisti negrams užsire
gistruoti. Todėl reikia naujo įstatymo — įstatymo su 
“dantimis”. Jis turi nurodyti, kad kur vietiniai valdovai 
atsisako negrus registruoti, kad federalinė valdžia ten 
pasiųstų savo registrantus.

" Toks bilius dabar randasi Kongreso rankose. Už sa
vaitės kitos jis bus priimtas ir taps įstatymu.

Bet ar to užteks? Labai abejotina. Kovotojai už civi
lines teises nurodo, kad ir šiame naujajame įstatyme bus 
pąlikta didelė spraga, per kurią rasistai galės lengvai iš
lysti. Naujajame įstatyme beveik nieko nesakoma, kas 
bus daroma ten, kur užsiregistravusiems negrams nebus 
leidžiama balsuoti, jeigu jie teroru bus sulaikomi nuo 
balsavimo? O kad rasistai ruošiasi tokiu teroru užstoti 
negrams kelią į balsavimą, tai niekas neabejoja. Todėl 
yra reikalaujama, kad bilius būtų papildytas ir praplės
tas pirma, negu Kongresas jį priims. Jame turi būti nu
matyta aštriausia bausmė tiems, kurie kaip nors trukdy
tų piliečiams laisvai naudotis balsavimo teise. Tiktai 
tųk.s įstatymas su tokiais “dantimis” pakeistų situaciją 
pietuose.

Be to, turėtų būti pridėtas ir toks punktas, kuris 
garantuotų negrams teisę būti kandidatais ir būti iš
rinktais. Daugelyje vietų pietuose jie sudaro gyventojų 
daugumą. Jie galėtų išsirinkti daugumą visoje eilėje sa
vivaldybių. Tik tada jie būtų pozicijoje apsiginti nuo te
roristų. Be tokių aiškių ir griežtų garantijų, tie visi ci
vilinių teisių įstatymai mažai te reikš praktikoje.

ŠAUNUS REKORDAS
LDS organas “Tiesa” sa

ko:
Nuo susiorganizavimo iki 

sausio 1 d., 1965 metų, Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimas išmokėjo $1,285,- 
965.87 omirtinėmis savo 
narių pašalpgaviams. Ser
gantiems savo nariams iš
mokėjo $935,704.43 pašalpo
mis.

Viso LDS išmokėjo na
riams ir jų pašalpgaviams 
$2,221,670.30.

Šiemet sueina 35 metai 
nuo LDS suorganizavimo.

knygos “Pavasario upe” re
cenzija.

Norisi paraginti LLD na
rius, kad jie gavę savo žur
nalą atidžiai perskaitytų. 
Jame rasite gražių, naudin
gų pasiskaitymų.

Ar leis Š. Vietnamą sunaikinti?
_ 7 AMERIKOS LeKTUVAI kasdien atlieka vis ilges- 
nį žygį į- Šiaurės Vietnamą. Jie artėja prie sostinės Ha- 
fipjąvs. jie artėja prie KinJjps'sienos.' Kol kas jiems ne
tenka susidurti su rimtu pasipriešinimu. Šiaurės Vietna
mo,oro jėgos nesipriešina.

; ; Daugeliui žmonių, kurie su pasibaisėjimu žiūri į ka
ro plėtimą, kyla tokie Uaus^mai: Nejaugi Šiaurės Viet
namas toks bejėgis, kad nesigina. Nejaugi kitos komu
nistinės šalys leis vieną komunistinę šalį nušluoti nuo 
žemės Paviršiaus?
r A. Šiaurės Vietnamo padėtis labai nesaugi. Iš Pietų 

Vietnamo, iš Tailando, iš vandenų lėktuvai gali jį leng
viausiai pasiekti. Kraštas siaurutis. Miestai ir kaimai 
atdari. Vieno kito lėktuvo nudėjimas iš antilėktuvinių 
kanuolių nesudaro rimto apsigynimo.

KRYŽIOKO BALSAS
Chicagoje gyvena Juozas 

Kreivėnas, vienas iš tų pa
bėgėlių, kurie nesibijo su
sitikti ir su pažangiečiais. 
Bet tokie žmonės, aišku, 
jau yra “tautos išdavikais” 
tiems, kurie yra paskelbę 
lietuvių tautai amžiną ka
rą.

Todėl dabar nuo jų gauna 
ir Juozas Kreivėnas. Vie
nas toks kryžiokas, pasira
šęs “B. B.” Cleveland© sme- 
tonininkų “Dirvoje” (kovo 
24 d.) pyškina:

Spaudoje teko skaityti ži
nutę, kad JAV LB Centro val
dyba pavedė Chicagos apy
gardos valdybai organizuoti 
III-ją JAV ir Kanados dainų 
šventę ir sudaryta repertuaro 
komisija tokios sudėties: Jo
nas Zdanius, Petras Armonas 
ir Juozas Kreivėnas.

Prieš keletą^pietų virš minė
tas J. Kreivėnas lietuvių ko
munistų laikraščiui Vilniai tal
kininkavo rengiant spaudos 
parodą. Vilnis jį tada pri
statė kaip vieną iš susipratusių 
lietuvių, atėjusių bendradar
biauti su “pažangiaisiais.” To
liau. Kiekvieną kartą kai su 
Sovietų ekskursijomis į JAV 
atvyksta lietvuių, jiė beveik

MENINĖS VEIKLOS 
KLESTĖJIMAS 
LIETUVOJE

“Tėvynės balse” skaito
me:

Šaunūs svečiai viešėjo Vil
niuje. Čia buvo suvažiavę 
apie 5,000 muzikantų, šokėjų 
ir dainininkų iš įvairių respub
likos rajonų, miestelių ir kai
mų. Keliose Vilniaus salėse 
vyko kaimo meno saviveiklos 
apžiūros baigiamieji koncer
tai. Juose, aišku, nedalyvavo 
miestai, kurie rungtyniaus 
tarp savęs atskirai, bet šventė 
dėl to nebuvo blogesnė. Da
bar Lietuvoje ir n ed i d e 1 i o 
miestelio choras ima ir nuste
bina sostinės dainininkus, o 
kolūkio šokių ratelis sušoka 
ne blogiau už miestiečius. Ir 
šioje apžiūroje prizas už pra
moginius šokius atiteko ne 
kokiems nors balinių šokių 
specialistams, o nedidelio Gri- 
giškių mestelio kultūros namų 
šokėjams. Mažai nuo jų at
siliko druskininkiečiai.

Itin daug žiūrovų buvo su
sirinkę į Valstybinės konser
vatorijos salę. Čia konkurse 
dalyvavo mišrūs chorai. Jų 
buvo labai daug, ir daininin
kų juose taip pat buvo gau
siai. Ypač gražiai padainavo 
Mažeikių kultūros namų, Kė
dainių chemijos kombinato, N. 
Akmenės cemento gamyklos, 
Kretingos kooperatininkų cho
rai.

Apžiūroje dalyvavo 22 pu
čiamieji orkestrai, 2.5 kaimo 
kapelos, 10 estradinių orkest
rų, 45 liaudies šokių rateliai.

Nuotaikingos, žiūrovų šiltai 
sutiktos pagyvenusių žmonių 
šokių ratelių programos. Kai 
kuriems šokėjams jau 40-50 
metų,' kitus reikėtų vadinti .se- 

bet tie seneliukaineliukais,
visada susitinka su Kreivėnu, taip šoko kadrilių, kad metų 

| naštos kaip nebuvę. Plunges 
| rajono Kulių kultūros namų 
i šokėjai laimėjo pirmąją vietą.
Nors amžiumi šie šaunūs že
maičiai buvo vyriausi, tačiau , 
jų širdys, matyt, buvo pačios į 
jauniausios! i

Anksčiau J. Kreivėnas buvo į 
įvairiose bendruomeninėse in-į 
stitucijose: Kultūros Fonde, 
Švietimo Taryboj ir dainų ir 
šokių švenčių komitetuose. 
Pasukęs j “bendradarb i a v i - 
mą,” iš visų institucijų turė-. 
jo pasitraukti. Pasitraukęs, I 
kiek turėjo progos, visada 
juodino ir niekino Bendruo
menę.

Pavasario sulaukus
.... NĖ NEPASTEBĖSIME, kaip mus pradės sveikinti 
vasaros karščiai. O su vasara visuomet prasideda mūsų 
spaudos sunkmetis. Tai labai sena istorija, ir labai senos 
bėdos.
* < I • • • a

_ Jau laikas galvoti apie vasarinius “Laisvės” naudai 
parengimus. Labai prašome mūsų organizacijas ir kolo
nijų veikėjus nepraleisti pavasario savaičių nepasiruo- 
šiant vasarai. Rūpinimasis “Laisvės” medžiagine padėti
mi yra visų skaitytojų reikalas. Mūsų laikraštis tik pa
silaiko didžiule savo skaitytojų talka. Taip buvo visuo
met, taip yra šiandien, ir taip, aišku, bus, kol “Laisvė” 
gyvuos.

šiįįe nuotraukoje matome sceną iš Rosinio operos “Sevilijos 
kirpėjas.” Grafo Almavivos vaidmenį atlieka jaunas daini
ninkas Virgilijus Noreika. (Nuotraukoje jis viduryje.) Apie 
jj pastaruoju metu daug kalbama Lietuvos operinės muzikos 
mėgėjų tarpe. Mat, Virgilijus Noreika išvyko pasitobulinti į 
garsųjį Milano “La Sala” operos teatrą. Su nekantrumu lau

kiame jo vėl pasirodant Vilniaus scenoje.

ŽURNALO “ŠVIESOS” 
1-as š. M. NUMERIS

Jau iėjo iš spaudos ir jau 
bus pasiekęs Lietuvių Lite
ratūros Draugijos narius 
š. m. žurnalo “Šviesos” 1-as 
numeris. Kaip žinia, šiemet 
Literatūros Draugijai su
kanka 50 metų, tai ir visi 
keturi šių metų žurnalo nu
meriai vadinsis jubilieji
niais. Įžymusis mūsų dai
lininkas Robertas Feiferis 
nupiešė “Šviesai” viršelį. 
Tai labai patrauklus ir įspū
dingas viršelis.

Šio numerio turinys gan 
įvairus. Be visos eilės gra
žių eilėraščių, žurnale ran
dam keletą estraipsnių, ku
rie verti skaitytojų dėme
sio: A. Bimbos — “Pen- 
kiasdšimčiai metų prabė
gus,” J. Gasiūno—“ALDLD 
50 metų jubiliejų minint,” 
Dr. A. Petrikos—“V. Kap
sukas apie Literatūros 
Draugiją,” Irenos Vladi- 
mirovienės—“Užsienio kal
bos Lietuvos mokykloje,” 
S. J. Jokubkos—“Apie dai
ną ‘Ko liūdi, berželi’,” Prof. 
K. Daukšo — “Kodėl tiek 
daug religijų,” Pr. Raguo
čio — “Neramios audrin
gos praeities kūrėjas,” Pr. 
Juozapavičiaus — “Marce
linas Šikšnys - šiaulėniškis.” 
Be to, telpa Vandelino Ju
nevičiaus apsakymas “Ge
raširdis kaimynas 'kalbasi 
su gamta” ir A. B. Saliečio

Krislai iš
Kazį Borutą pakirto vėžys

Taip nesenia, sausio 6 d. 
buvo atžymėta rašytojo Ka
zio Borutos 60 metų sukak
tis, o štai šiandien jis pa- 
liadotas Vilniaus Rasų ka
pinėse. Jau ilgą laiką jis 
negalavo, jam buvo daryta 
tulžies operacija, bet svei
kata negerėjo. O paskuti
nė operacija, kurią darė 
daktaras Norkūnas, paro
dė, kad priekepinyse įsi
metęs vėžys, ir ligonis gy
vena paskutines dienas. Po 
eilės rašytojų mirties per
nai, K. Borutos mirtis yra 
nauju skaudžiu nuostoliu 
Lietuvos rašytojų šeimai. 
K. Boruta palaidotas ne
toli J. Basanavičiaus ir P. 
Cvirkos kapų.

Nauji “Kultūros Barai”
Naujasis žurnalas “Kul

tūros Barai,” pradėtas leis
ti vietoje “Meno saviveik
los” biuletenio, gražiai už
sirekomendavo. Žurnalas 
sumaniai, įdomiai ir moder
niškai tvarkomas, ir savo 
turiniu vertingas. Ką tik 
išėjusiame “Kultūros Barų” 
Nr. 2 skaitome muziko S. 
Sondeckio straipsnį “Primi
tyvumas ar laiko dvasia?,” 
pluoštą prof. V. Mykolaičio- 
Putino minčių apie meni
ninką ir epochą, Z. Žemai
tytės rašinį apie Tytuvėnų 
bažnyčios freskas, dailinin
ko A. Savicko straipsnį 
“Lietuvių menotyros pir
mieji žingsniai.” A. Veng
rio apybraižą “Brechto epi
nis teatras,” L. Foichtvan- 
gerio rašinį “Šarvuotis ‘Po
tiomkinas’” ir k.

Žurnalo tiražas — 16,000. 
Verta priminti, kad buržu
aziniais laikais labiausiai iš
platintas meno -kultūros 
ž u r n a las klerikalinės pa •

S sietuvos
24 žmonės. Grupės meno 
vadovu buvo liaudies artis
tė Genovaitė Sabaliauskai
tė, o jos partneriu šokiuo
se — H. Banys. Jiedu šok
davo duetą iš J. Juzeliūno 
baleto “Ant marių kranto,” 
o G. Sabaliauskaitė dar at
likdavo Sen Šanso “Mirš- 
tančiąją gulbę,”

Koncertai turėjo didelį 
pasisekimą ir juose atsilan
kydavo valstybių vadovau
jantys asmens. Koncertą 
Bangkoke aplankė Tailando 
karalius su karaliene ir 
gausia svita, o Pnom Peny
je koncertą aplankė Kam
bodžos valdovas princas Si- 
anukas. H. Banys gražiai 
aprašo lankytų šalių įžymy
bes bei įvairius nuotykius 
tose egzotiškose vietose, 
kur bai "s įvarydavo skor
pionai ir gyvatės.

Prekyba tarp Lietuvos 
ir Lenkijos

Pagal susitarimą su Len
kijos Liaudies Respublika 
numatyta, kad' Tarybų Lie
tuva šiais metais ekspor
tuos į Lenkiją prekių už 1 
milijoną rublių ir gaus iš 
Lenkijos už tokią pat sumą. 
Iš Lietuvos pusės siūloma 
apie 30 pavadinimų prekių. 
Jų tarpe vaikų dviračiai 
“Ereliukas’ ’ir “Kregždu
tė,” dulkių siurblys “Satur
nas,” kilimai, kaproninės 
kojinės, linų audiniai ir jų 
dirbiniai, liaudies meistrų 
vilnoniai šalikai, skarelės, 
rankšluosčiai, tautiniai ap
rengtos lėlės ir kitokie žais
lai, muilas ir k. Galės par
duoti taip pat Atlanto sil
kių ir įvairių žuvies kon
servų.

Lenkijos Užsienio preky
bos ministerija siūlo par
duoti Lietuvai juvelirinių

Nobelio premija 
TSRS fizikams .

Tarybiniams fizikams M. y 
Basovui ir A. Prochorovui 
paskirta 1968 m. Nobelio 
premija. Jie gavo ją kartu 
su amerikiečiu mokslininku 
Č. Taunsu už įžymius dar
bus kvantinės elektronikos 
srityje. Yra sukurti nauji 
elektromagnetinio spindu
liavimo šaltini a i—kvanti
niai generatoriai ir stiprin
tuvai, vadinamieji lazeriai 
ir mazeriai.

Optiniai kvantiniai gene
ratoriai su kristalais, duji
niai ir puslaidininkiniai 
kvantiniai įrengimai pade
da spręsti daugelį mokslo ir 
technikos uždavinių, kuriei 
prieš kelis metus buvo lai^ 
komi neišsprendži a m a i 
Gauti rezultatai rodo di
džiules naujųjų įrengimų 
galimybes.

Pavyzdžiui, molekuliniais 
(paramagnetiniais) stiprin
tuvais galima sugauti nepa
prastai silpnus signalus, at
einančius iš tolimiausių ga
laktikų. Optinių kvantinių 
generatorių pagrindu gali 
būti sukurtos daugiakana
lės ryšių sistemos. Jau da
bar galima perduoti infor
maciją tokiais nuotoliais, 
kurie skaičiuojami dešimti
mis šviesmečių.

Naujųjų prietaisų sufo
kusuoti spinduliai sugeba 
sulydyti net sunkiausiai bę? 
silydančias medžiagas. Ta^ 
atveria neribotas galimybes 
metalui- gijoje ir kitur. 
Kvantiniais generatovia i s 
galima piaustyti ir lydyti 
metalus, suteikti apdoroja
moms detalėms labai tikslią 
formą. Jau dabar energeti
niu požiūriu tikslinga apdo
roti generatoriais panašias 
į deimantus medžiagas: Jų 
spinduliais galima įkaitinti.

išdirbinių, žaislų, dirbtinės medžiagas iki šimtų tūks- 
turėjo tik apie 4,500 egz. ti- odos ridikiulių, skrybėlių, tančių ir milijonų laipsnių, 
ražo.
Lietuvių artistai Pietryčių 

Azijoje

kraipos “Naujoji Romuva”

i šalikų ir kitokių galanteri
jos ir ūkio prekių, taip pat 
vaisių ir daržovių konser- lio lokacijai, galima suda-

! vų, medaus, gėlių, kepsnių, j ryti iki 30 centimetrų tiks- 
“Kultūros Baru” 2 nume-i Netrukus bus apsikeista ' huną mūsų palydovo reljefo

Panaudojus kvantinius 
generatorius optinei Mėnu-

Sši mano saviETAONNAi ■ je Lietuvos TSR nusipel.. « ™žemėlapiui Ym nemaža ir
suL^temTad JeriaS n?s artistas H‘ Ban>'s ske1’ džio ie F Vilnių aK! kitų mokslo bei techniko/
respublikos chorvedžiai, cho- bia įdomius įspūdžius įske- lenkų prekybinė dele-■kvantiniai gen$- 
reografai, dirigentai galėtų lionės po Pietryčių Aziją— ..„u,.i ratoriai suteiks didžiules
patikrinti, kaip Lietuva ruo- Bumą, Tailandą, Kambo- «dC.‘ f®*™1 m J paslaugas.
sias Damų šventei, kuri Įvyks dzą ir Ceiloną. Tuose kras- . ------------------
šią vasarą Vilniuje.

Maskva. — Leonidas Ilče- 
vas paskirtas TSRS Užsie
nio ministro pagelbininku.

tuose gastroliavo tarybinių 
artistų grupų iš Lietuvos,1 
Latvijos, Rusijos, Gruzijos,; 
Armėnijos, Uzbekijos, Ta
džikijos ir Baškirijos, viso

TOKIA JINAI—MANOJI LIETUVA
Vargeliai saldūs, pasakos nebūtos, 
Prie kelio—svirties iškelta galva, 
Pasvirę kryžiai ir sesučių rūtos,— 
Tokia jinai— 
Šventoji Lietuva.—

Melavo slogūs dekadanso dainiai.— 
Nerodė jie kalėjimų niūrių,
Nematė buožių, žengiančių atsainiai, 
Ir neregėjo vargdienių būrių.

Ne rūtos—pančiai, ašaros ir kraujas, 
Riekė sūrios duonutės nesava,
Ir auksas, tekantis į turčių saujas,—

Tokia jinai—
Senoji Lietuva.

Pabudus žemė kraugerius nupurtė, 
Laisvai, giliai atsikvėpėm visi.
Ji buvo ir bebalsė, ir beturtė, 
O šiandien tartum nuotaka—šviesi.

Savais javais siūbuoja tolių toliai, 
Žėruoja akį veriančia spalva

šviesų karoliai.— 
Tokia jinai— 
Naujoji Lietuva.

Naujoj gyvenviete j

Tegul sau užjūrio dipukai gieda 
Šermenines be vilų, be dvarų,— 
Ji panaši į skaistų rožės žiedą 
Margam būry laimingų seserų.

“Savų” ir svetimų enrrta, daužyta, 
Ji šiandien žengia išdidi, laisva 
Į patį nuostabiausią savo rytą

Tokia jinai— 
Manoji Lietuva.

Juozas Andriuškevičius

■keitimas prekėmis bus dar 
! vienas žingsnis broliško 
. bendradarbiavimo stiprini
me tarp abiejų tautų.

Dainų šventei /
Tarybų Lietuvos 25-mečio 

sukaktuvių šventei pasiruo
šimai vyksta įvairiose srity
se . Nemažą uždavinį suda
ro paruošti tautinius dra
bužius dešimtims tūkstan
čių dainininkų ir šokėjų, 
kurie atliks didžiąją sukak
tuvinės Dainų šventės pro
gramą.

Atsakingą užduotį gavo 
Juodupės “Nemuno” vilno
nių audinių fabriko kolek
tyvas. Tekstilininkams pa
vesta sukurti ir pagaminti' 
10,000 metrų audinių res
publikinės dainų šventės da
lyvių tautiniams drabu
žiams. Tokius pat užsaky
mus vykdo ir kiti tekstilės 
fabrikai. Nemuniečiai pa
siryžę atlikti užsakymą 
'anksčiau, negu buvo pla
nuota—ligi rinkimų į vieti
nes Tarybas, kovo 21 d.

J. Paliukonis
Vilnius, 1965-III-11

ITALIJA PLANUOJA 
STATYTI TILTĄ

Roma. — Italijos inžinie
riai planuoja pastatyti tiltą 
iš pietinės Italijos į Sicilijos 
salą per Messinos sąsiaurį. 
Tilto pakabinamoji dalis 
būtų 720 pėdų ilgio, ilgiau
sia pasaulyje. Ji būtų 450 
pėdų aukštyje, kad pro apa
čią tilto galėtų praplaukti 
laivai.

PLANAI PRIEŠ 
KRIMINALIZMĄ

Washingtonas. — Fede-, 
ral Bureau of Investigation 
viršininkai sako, kad 1964; 
metais buvo 1,200,000 dide
lių kriminalinių prasikalti
mu. Dabar F.B.I. ir JAV vi
daus sekretoriatas tariasi, 
kaip veikti prieš besiple
čiančias kriminalystes.

enp-ta, daužyta,
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vėliausios A. Venclovos 2 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., bal. (April) 2, 1965 ini ja.

• “The 
kores-

Washingtonas...
New York Timeso 
pondentas Arthur Kr o c k 
rašo, kad JAV vartodamos 
gazus ir bombarduodamos 
Šiaurės Vietnamą, nesiskai
to su pasauline žmonių opi-

LABAI SENAS NAMAS
Brooklynas. — Canarsie 

miesto dalyje, tarpe brūz
gynų, stovi medinis gyveni
mo namas, kuris skaitomas 
seniausiu namu Jungtinėse 
Varsti j ošė.

Jis buvo pastatytas prieš 
324 metus, būtent 1641 me
tais, kada šią koloniją val
dė olandai.

New Delhi. — Indija ir 
Pakistanas sutiko tartis sie
nos sureguliavimui.



Lankiau Zarasų aukštes
niąją komercijos mokyklą. 
Kapelionas varyte val ė mo
kinius į banyčią. Pažangie
ji nepaklusdavo.. Gynė sa
vo pažiūras: neveidmai iL-

j ne ({('minančiu

Progresyv iškesne
A udzmgau: \ k

iki.’1 jn gyvenimo 
net cituoja jų ras

vėjingas.

vo pas mane Janonio 
raščiu knygutė. Sk; 
virpėdamas, lyg stygų

nau savo poetiškais 
pimais. Bet visgi

gesniais 
mveju, autoriau

‘"'Nesutinku.” 4 
nau savo pirm

bibliotekėlė po suėmimo 
dingo. Geri žmones išsmi- 
gojo vieną kitą knygą ar-

1930 m.

kurios

—Autorius n< 
dvasininkai prar 
tų ir nesamų d 
fanatizmas... Hugo gir 
jasi su dvasininku... 
k va s kunigijos nedory

arto

va

1 “Moksleivių varpai.” Bet 
dingo iš mano informaci
jos: krata, tardymas, mo-

griaučiai: su moksleiviais

rasų gimnazijos pedagogų

; svečiavosi vienas mokyto- 
I jas ir, susidomėjęs pažan- 
1 o-ios minties knygomis, net 
, V. Kudirkos “Cenzūros 
i klausimu,” pasiėmė pasi-

i ja man laišku paaiškino: 
11 sj “Cenzūra išbraukė. Teko 
A U iš naujo parašyti — nudai- 
iri* | Įjoti.” Ko prikibo raudo-

1IH)" i nuslėpus nuo skaitytojų: 
kaH1_" I mokytojas turi teisę pažan- 

utome | o-juis moksleivio bute daryti

orasciausios 
aasti b u v o 

engva. Ji slėpė purvas.

H i'niškomir reide-1 Tuomet ir par *
kišo portfeliu tiesos grūda išl

; pro debesis retai 
pažvelgdavo. .. Visgi 1930 
m. nušvitau: perskaičiau 
Pakrovskio istoriją. Heke- 
lio mokslini veikalą,Barbiu- 

ui gavės tos • so “IJgni.” Vėliau Bobelio 
ėnu Vinco ; “Moterį ir socializmą.” Su 
sutvėrė 1 šiais autoriais nesiginčijau, 
no čiuVniu skleidė spindulius. Nu-

‘kamantinėti

lapeliais atžymėti... Kai 
skaičiau Jeseniną, rodos, 
šalia manęs atsisėdo saulė:

sklaido miglas, tik skrieja 
per padangę... Užkrėstas 
tekia lyriška nuotaika, pa
rašiau ilgą straipsnį ‘S. Je
senino kūryba.” Pasiunčiau 
Amerikos laikrašičui “Lais
vei.” Bet, matyt, Zarasų 
neprašyti “redaktoriai” ma
no tą ugnelę užgesino. Ne
nukeliavo į “Laisvę.” Sun
ku šiandien atkurti tą pa
tosą, kurį tuomet išliejau 
Jeseninui. Visgi kai kuriuos 
to audinio siūlus atmintis 
išsaugojo. Va, peraudžiu: 
“Jeseninas — įžymus poe
tas. Jis atgimė su revoliu
cija. Jai dainavo. Itin ryš
ki Jesenino “Baladė apie 
dvidešimt šešis.” Poetas 
dainuoja:

“Komunizmas — 
Laisvės vėliava.
Sujudėjo, subangavo 
Minia.”
Jeseninas troško, 

šviesa sklistų po visą
šaulį. Jis “dėl laisvės buvo 
pasiryžęs pėsčias žingsniuo
ti net ligi Lamanšo.” Troš
kimas naujo atsispindi ii’ ei
lėraštyje “Laiškas motinai.” 
Poetas sako motušei:

“Ne. Melstis nemokyk!
Į praeitį duris uždaryk.” 
Poetas aplanko kaimą, se

sę. Įžengė į lūšnelę. Ste
bisi :

“Ant stalo
Pilvotas “Kapitalas.”

kad 
pa-

Paimu “mokslinę” brošiū
rą. Joj priešingas vaizdas. 
Autorius rašo: “Dievas tė
ra sutvėręs žmogui sidigso- 
vo pavidalo ir paveikslo.” 
Įrašiau: “Didelė nesąmo
nė.” Autorius pasakoio apie 
gamtos reiškinius. Jis t.vir-

moki-

Kimša

tino:v • žino.
i

tiko Šilerio aforizmas: 
“Tas nevergus, kuris jau 
d r a s k o s a v o grandines.” 
Bet lemtingi motai man bu
vo 1932 metai. Tuomet man 

susi
pažinau su s a m o 11 n g a i s 
draugais. Na, gavau kny
gas, skelbiančias saulėtekį. 
Perskaičiau Iljičių, Teima-

nuotaikus prune-’ sužėrėjo du švyturiai: 
bcijr.i. Pin jisai į 
“varsų” man. Bet!

I I i mi 1.................... '

žinoti, negu z <7

istorijos va

Steponavičius: susi-; ną. Kapsuką, Angarietį. La
il “tvarkos daboto- bai domino rusų naujoji li- 

Kaip nusiirti į 
I valti i kėlė A. • c c

Tokios knygos
Dar neskaičiau...”
Poetą vilioja naujas 

venimas. Jam net norisi 
lėkti “paskum komjaunuo- 
nuolius, užsira i t o j u s kel
nes”. ,.

Kritikas Voronskis Jese
nino kūrybos revoliucijos

gy-

įteratūra.
pats su jais susido- i jos jūrą?
O itin su tuo inici-: Venclova.

įtoriumi. Jei įsikiš policija,' ko jo “Literaturnaja gaze-1 menesi nusižudė. Kodėl?
' I ta” 30 numeriu, ši laik- Kai 1917 m. gatvėje skam- 

; rasti Venclova paslėpė nas i bėjo darbininkų žingsniai,veiKm one- 
gaivalai.” Ne.

negali daugiau 
bedieviai...”

Itin klaidino 
dovėliai. Čia 
tik kunigaikščiai. O kuri 
miškas — liaudis? Ji iš
braukta. Visgi i mokykla ! “Limnaziioj 
pateko J. Norkaus šiek tiek 'Valstybiniai 
teisingesnė knyga—“Visro-i 
*nė istorija.” Autorius ra-; 
š® apie Prancūzijos reakci-1 
onierius: “Savo sumany
mus vykdo policijos ir ka- i

' riuomenės jėga.” Pridūriau:! Išvanok botagu 
“Kaip dabar Lietuvoje.”i dysi — 
(Knygą skaičiau 1930 m.) paims i 
Įterpiau autoriui komnli- j 
menta: “Norkus istorijoje i 
stengiasi iškelti faktus, ku-1 
rie liudija, kaip spaudė 
proletarus.” Deia. netru
kus šį vadovėlį Švietimo mi
nisterija išvijo iš mokyklos, 
tartum chuliganą.

Paimu K. Jakubėno eilė
raščiu rinkinėli, 
šviesiau? Ne. Prie tamsaus

fabrikų darbininkes širdingai pasveikino savo viešnią
Kauno mesto Panemunės rajono moterų konferencijos metu 
Kauno

iš Amerikos K. Petrikienę ir įteikė ja atminimo dovaną.

negavote 
“pasipro-

buvo pa

Rochester, N. Y.
Kovo 14-tą įvyko Moters 

Dienos minėjimas. Jį rengė 
moterų ir vyrų LLD kuo
pos bendrai. Pažmonys ir 
pietūs pavyko. Svečių turė
jom labai daug, net maisto 
pritrūkom. Labai 
šom visų, kurie 
pietų—kitą kartą 
vysim”.

P. Malinauskas
kviestas pakalbėti apie šio 
parengimo svarbą. Kalbėjo i 
W. černaus. Prašė dalyvius 
(kas gali) paaukoti LLD 
anglų kalba knygai išleisti. 
Knyga pateiks informacijų 
iš Lietuvos praeities istori
jos ir apie dabartinę T. Lie
tuvą. L. B. kalbėjo apie 
Moters Dieną ir paskaitė 
Jono Juškos parašytas ei
les “Pasveikinkim kovingas 
moteris” ir “Ksavera”, pa
gerbimas K. Karosienės ko
vingos veiklos už taiką.

Pietus gamino: A. Usavi- 
čiėnė,
Žagrekalięnė, V. Bullienė,

Žemaitienė, O.

bruožus aukštai įvertino.--Jy.^kis, H. Velikienė. Vy- 
Pas mane pate-į Poetas 1925 metų gruodžio

perdavė man. Tiek žinių 
anie rašytojus sužinojau iš 

i šio literatų organo!
mano motina. Į j]ggjausi jr kovingos mū- 

rmai.jZos. Tačiau ji skambėjo 
ram-1 kilometrų nuo manęs.

| Bet štai 1932 metų rudenį 
Į visgi ji atkeliavo pas ma

nnas mane labai su- • ne—i lūšnelę. Šioji mūza— 
Atvėrė akis. Pajų-1 tai du stambūs Jesenino ly
dą yra tikrovė. Nuo rikes tomai. Iš kur mūza 
> pradėjau neapkęs- atėjo? Iš F. Kiršos biblio-

ti Azefo, kurio paveikslą tekos. Matyt, poetas dome 
i pajutau A. Kimšos asmenv- jos! Jesenino eilėdara: kai

/ riu savo prozą: “Policinin
kas išvarė s e r m ė g i. . . ” 
Įsmigau i P. Vaičiūno noe-

Jteaia. Jis dainuoja: “Aš—i 
e/žiaugsmo ir saulės poe- ■ 
tas.” Mėginu rašytoja iš. 
dausų gražinti i p u r v i n a i 
žemę: “O mums reikia re 
svajonių — reikia realybės.” 
Butkų Juzė savo “Verkian
čiu rožių” 1 ū p o m i s man 
šnibžda: “Paplūdus žemė 
kraujo vvnu.” Poetą supro- 
.zinu: “Nes dar viešpatau
ja pasaulyje karas.” Dai
nius eiliavo: “Šaukiu... 
atkeršyti tau, tu pasauli ne
geras.” Pritariu: “Nes vie
nas miršta iš bado, o ki
tas nuo persivalgymo.”

Štai idealistinis autorius 
kukliai apibūdina E. Zolią. 
Vėl iš širdies liejasi: “E- 

jpnilis Zolia ne tik Prancū- 
’ zijai su savo raštais pada

rė daug gera, bet ir visam 
pasauliui.” 1928 m. Vidū-

- nas man prisiuntė savo 
“Tautos gyvata.” šioje kny- Vilniaus miestas prie Nėries,

| kai aikštėse, lyg medžiai, 
augo barikados,, kai pilieti
nio karo fronte tratėjo šū
viai, poetas jautėsi reika
lingas: jis dainavo pergalei, 
saulei. Šūviai nutilo. Reikė
jo nešti plytas socializmo 
rūmui. Bet to poetas ne
suprato. Jis pasijuto nau
jame pasaulyje lyg sveti
mas. Net tvirtino:

“Mano poezija čia
'jau nereikalinga. 

Na, ir jėgų gyventi
beveik pristingu.”

Kitame eilėraštyje pripa
žįsta: “Neslėpsiu—aš vie
na koja likau praeityje.” 

j Bet ar reikėio dėl to daužy
ti mūzą? Ne. Nereikėjo... 
Dėl tokio Jesenino žingsnio 
p-ineviausi su juo. O kiti 
dainiaus posmai — spindu
liai.

i Tie spinduliai taip giliai 
i ispindo i širdi, kad tuos 
posmus deklamuodavau net 
tarp mūrų, tarp grotų. Tik 
nustebau: kai kurie kriti
kai šaukė liaudį nusigręžti 
nuo Jesenino. Bet kas gi 
nuo saulės nusigręš?! O 
Jeseninas— subtiliausios ly
rikos saulė. Nūdien nėra 
jokia gudrybė teisingai 
įvertinti J e se n i n ą. Juo 
labiau perskaičius apie 
jį nemaža įžymiųjų ra
šytojų įvertinimų. Bet 
tuomet apie Jeseniną ra
šiau, pirmą kartą išgir
dęs jo varda. Dar ne vi
sus rusų žodžius suprasda
mas. Rašiau prie spinksu- 

. lės. Rašiau žiūrėdamas pro 
langą: ar nesiartina prie 
lūšnelės nelauktasis 
čias?...
slėpiau. Kratos metu ne
rado. Bet visgi literatūri-

rai dirbo R. Barauskas, W. 
Černauskas, J. Stančikas, 
S. Gendrėnas. A. Orlauskas 
ir F. Kontenis dovanojo po 
butelį, kiti — pinigais; mo
terys prisidėjo maistu ir pi
nigais. R. Barauskas pada
rė bilietus ir garsinimus.

Nuoširdi padėka priklau
so visiems dirbusiems, au
le o j u s i e m s ir atsilankiu
siems į šį Moters Dienos pa
rengimą. Pelną aukosime, 
kur bus labiausiai reikalin-

Nemalonios žinios
Tą dieną turėjome ne

smagumų. Mirė Viktoras 
Bačiulis ir sunkiai susirgo 
Al. Bekešius. Bekešiu ištiko 
kraujo išplūdis, buvo li
goninėje, turėjo jam duoti 
kraujo. Dabar jis jaučiasi 
geriau, parvyko namo.

Širdingai dėkoju visiem 
už suteiktą man pagalbą 
mano vyro ligoje. Tas sutei
kė daug stiprumo. Visiems 
labai ačiū!

L. Bekešienė

ŠIRDINGA PADĖKA
Širdingai dėkoju drau

gams ir daugėms, kurie su
rengė man surprizą — gim- 
tadienino pokylį. To visai 
nesitikėjau. Atvažiavo pas 
mus su maistu — su tortu 
ir dovanėlėmis. Už tą drau
giškumą R. Barauskui A. 
Usavičienei, Helen Velikie- 
nei. K. Žemaitienei, A. L. 
Bekešiams — visiems labai 
didelis ačiū!

Ona Malinauskienė
Fairport, N. Y.

sve-
Tą sąsiuvinį pa

nis mano archyvas dingo.
Ginčas su knyga paskati

no galvoti, ieškoti, degti.
A. Liepsnoms 

Kaunas, 1964-IX-10

Laiškas iš Lietuvos
Laišką gavo laisvietė Milė 

Barnette, gyvenanti Hart
ford, Conn., nuo savo gim- 
naitės iš Biržų apylinkės. 
Jame tarp kitko skaitome:

“O dabar pasistengsiu at
sakyti į Jūsų klausimus. Ei
na mašina į Biržus ir žmo- . ‘ 
nių gali sutilpti 30. Nuo 
mūs Iškonių iki Biržų—25 

; kapeikos. Biržuose yra 
! didelė valgykla dvie
jų aukštų ir mažų valgyk- 

, lų yra 3 ir visos priklauso 
valstybei. Geri pietūs kai
nuoja 1 rublis, tai jau gali
ma pasirinkti kelius patie
kalus.

Už elektrą mokėti turime 
labai mažai, per mėnesį iš
deginame tiktai už 2 rub
lius. Keliai pataisyti, pa
platinti, kelias geras pas 
mus, bendrai visur keliai 
pataisyti ir visur mašinos 
važinėja. Sniegą nuo kelio 

i nukasa traktoriai, tik kiek- j 7
| užsninga ir vėl nuvalo. Dėl 
bažnyčios liūdni reikalai,

St. Petersburg, Fla.
Atsisveikinome su 

gera drauge
Nei Floridos karštesnė, 

skaistesnė saulė neprailgi
na žmonių gyvenimo.

Arti dveji metai, kai at-Į 
sikėlė čionai iš Č i k a g o s i labai mažai kas beeina į baž- 
Julė ir Justinas Stanči-! nvčią, niekas nebetiki, val
kai. Apsi dairė ir nusi-1 džia eiti į bažnyčią niekam 
sprendė apsigyventi St. Pe- nevaržo, bet patys žmonės 
te r s bu r ge. Įsigijo daug nebeina, nes daugiausia ku- 
draugų. Bet štai kovo 21 nigai buvo prisidėję savo 
d. širdies smūgis atėmė Ju- laiku prie negražių darbe
lės gyvastį. lių, tai ir žmonės nebetiki

Kovo 24 d. gausus būrys d‘evu’ ]abai dauS. kuni^ 
žmonių pripildė R. Lee ttslsake sa™ kunigavimo. 
Williams koplyčią. Jie atvy-i 
ko atsisveikinti su miela' 
pažangiete, kuri visuomet 
laikėsi su pažangiais žmo
nėmis, su jų organizacijo
mis.

Vargonų gaudimui nuti
lus, draugė A. Pakalniškie
nė prabilo angliškai apie 
Julės atvykimą iš Lietuvos 
Radviliškio miestelio į Ro
chester, N. 
pus su naujos šalies gyve
nimo būdu, pamėgo meną, 
dainą, vaidybą, muziką.

Sukūrusi šeimyninį gyve
nimą su Justinu Stančiku, 
persikėlė gyventi į didžiau
sią lietuvių koloniją Čikagą. 
Ten jai buvo dar platesnė 
dirva meno srityje pasi
reikšti. Jinai ilgai priklau
sė LKM chore ir be atlai
dos jame dainavo. Buvo 
narė Moterų organizacijoje 
ir LLD 19 kuopoje. Į St. Pe
ter sbu r gą atsikėlusi pri
klausė LLD 4 5 kuopoje. 
Stengėsi ir čia meninin
kams pasitarnauti, dainuo
ti, bet sveikata jai jau ne
beleido tą daryti.

Julė naliko vvrą Justiną, 
seseri Sofija Praninskienę 
ir broli Aleksą Šumskį su 
žmona Alise — visi gyvena 
Čikagoje. Lietuvoje liko 
viena sesuo ir šeši broliai 
su šeimomis. A. Pakalniš
kienė dainavo “Ko liūdi, 
berželi.” Čia buvo pirmas 
toks dalykas.

Draugas Valley kalbėjo 
lietuviškai. Norisi priminti, 
kad čikagiečiai sesuo ir bro- j 
lis su žmona buvo atvykę j i 
šermenis, taipgi Justino 
nusbrolis Jonas Stančikas 
buvo atvykęs iš Rochester,

. Čia ji, suta-

Kunigas Adomas Šernas 
s atsisakė dievo, buvęs Rad
viliškio kunigas jau buvo 
nebepaprastas kunigas, bet 
turėjo laipsnį ir aukso kry- 
žjų, jis buvo kaip vyskupas, 
ir atsisakė bažnyčios ir die
vo.

Žemės mes turime 60 arų. 
Pašė j ome 2 centnerius mie
žių, bulvių 10 centnerių. Že
mę mes įsidirbame daugiau
sia su traktoriais ir kfiek 
•reikia dar pasiima m e 
arklius, už juos mokėti ne
reikia. Mes gyvulių turime: 
1 karvę, 1 teliuką, 2 kiau*r 
les, o avių patys nelaikome. 
Gyvulį galima parduoti bet 
kam. - Ly

Krautuvės visos priklauso 
valdžiai.

Už gyvulius turime mokė
ti tik už draudimą, labai 
mažai. Biržuose labai daug 
yra mokyklų, didelių ir gra
žių, ir kaimuose kiek pasta
tė mokyklų, krautuvių. 
Bendrai Biržai dabar gra
žūs, daug didelių namų pri
statyta žmonėms gyventi.

Dėl karvyčių šieno gau
name pasišienauti pievosę, 
atsivežame su arkliais.” \

Julės Stančikienės palai
kai, sulyg jos pageidavimu, 
buvo sukremuoti. Tačiau ji 
žmonių mintyse liksis ilgai.

Kovo 21 ir 22 dienomis 
filmininkas Justas Misevi
čius rodė jo suktus filmus 
Lietuvoje. Žmonių buvo su
sirinkę per abi dienas daug. 
Filmai visiems patiko Buvo 
pageidaujama dar trečią 
dieną rodyti, bet salė buvo 
užimta.

Senyvas Bernelis

Paminklas Vincui Mickevičiui- 
Kapsukui Vilniuje. Muziejaus 

aikštėje.

3 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., bal. (April) 2, 1965



Motiejus Klimas

KELIONE PO MEKSIKU
1965 metų sausio 2 dieną 

man pasitaikė tokia proga, 
kurios seniai laukiau.

Kadangi 1959 metais su 
grupe turistų vykau į Lie
tuvą, nuo to laiko atostogų 
neturėjau.

Praėjusiųjų metų pabai
goje pastebėjau laikraštyje 
“National Guardian” ruo
šiamos ekskursijos į Meksi
ką skelbimą. Tuo pat laiku 
‘‘Laisvėje” buvo paskelbta 
ekskursija į Vilnių. Galvo
jau: kurią pasirinkti? Ka
dangi Lietuvoje buvau 1959 
metais, tai šį kartą pasirin
kau Meksiką.

Neapsirikau. Kelionė po 
Meksiką buvo labai įdomi, 
įspūdinga. Skirtinga šalis, 
skirtingi žmonės, skirtingi 
papročiai. Mačiau daug lo
bių, puikių namų, įdomių 
įstaigų, gražios gamtos, 
bet skurdo — daugiausia. 
Teko matyti bažnyčių, ka
tedrų, kurių vidus išpuoštas 
sidabru, auksu, puikiais pie
šiniais. Pavertus muziejais, 
jos būtų puikios ir apšvietai 
naudingos įstaigos.

Prie tų puikių bažnyčių 
matėme daug ubagų, pra
šančių išmaldos, suvargusių 
mažų vaikučių, prašančių 
centavų (mažiausias Meksi
kos pinigas). To matėme 
ne vien prie bažnyčių, bet ir 
įvairiose miesto dalyse, ypač 
parkuose. Mūsų vadai (gi
dai) patarė neduoti vaiku
čiams pinigų, nes tas veda 
jaunimą į blogus papročius.

Bažnyčiose matėme ne pa
sipuošusius, ne pertekliuje 
gyvenančius žmones, bet 
suvargusius žmonelius, dau
giausia moteris. Kaip mū
sų vadas išsireiškė: “Kur 
skurdas, ten bažnyčios kles
ti, 7 nes beturtis, suvargęs 
žmogelis, turi kur nors ieš
koti susiraminimo, — nors 
jis ir vargsta gyvas būda
mas, bet po mirties gaus 
didelį užmokestį už žemiš
kus vargus ir skurdą.”

Teko matyti biedniokų tur
gavietes, rinkas. Ten šali
gatviuose, gatvėse supiltos 
tos jų prekės: daržovės, vai
siai, visokiausi gyvenimo 
reikmenys, kaip įrankiai, 
peiliai, grąžtai, vinys ir kit
kas. O lengvesni dalykai, 
kaip įvairių rūšių drabu
žiai, sudėti ant stalelių, len
tynų bei iškabinti. Kai ku
riose tų turgaviečių dalyse 
yra prigamintų valgių. Ei
nant pro tuos “marketus” 
pajunti nemalonų dvokimą. 
Pažvelgus į tuos jų paga
mintus valgius, jei ir alka
nas būtumei, noras valgyti 
dingtų. Atrodo, kad jie ten 
gyvena dieną ir naktį. Mo- 
terys-motinos kūdikius mai
tina krūtimis ir tuo pat 
pat kartu pardavinėja savo 
prekes.

Tokių dalykų teko maty
ti net tokioje žymioje Mek
sikos dalyje, kaip Acapulca, 
kur puikiausi viešbučiai, ku
riuose darbo- žmogui būtų 
neįmanoma praleisti savaitę 
laiko, nebent labai retu at
veju dieną ar porą.

Tarp tų viešbučių pajūry
je viešieji pliažai. Tuose 
pliažuose vėl pilna visokių 
prekiautojų su įvairiais val
giais, skrybėlėmis ir kitkuo, 
•kas reikalinga maudymuisi. 
Ir čia tas nemalonus dvoki
mas. Teko pagulėti ant 
smėlio. Jauti lyg ir tas smė
lis dvokia.

Stebint miestų judėjimą, 
atrodo, kad tai būtų Jungti
nių Valstijų kolonija. Visur 
labai plačiai reklamuojama 
Coca-Cola, Orange Crush, 
Squirt ir kiti panašūs gėri
mai. Tik alus atrodo mek- 
sikinės gamybos, Gatvė

mis važiuojantieji automo
biliai daugiausia Cheverolet 
ir kiti Jungtinių .Valstijų 
išdirbystės. Važiuoji auto
busu. Iš kur jis? Iš Jung
tinių Valstijų.

Iš mano kelionės su gru
pe po Meksiką, iš mūsų va
dų aiškinimų bei skirtingų 
miestų išleistų brošiūrų su
sidariau įspūdį, kad Meksi
ka yra turtinga gamtos tur
tais: sidabro kasyklomis 
aliejaus telkiniais, įvairiau
siais produdktais. Šalis šil
ta, gausiai auga tropiški 
augalai, vaisiai — bananai, 
apelsinai, citrinai, ananasai 
(pine apples) ir visokios 
daržovės. Tarpkalnėse že
mė derlinga, tinkama viso
kiems produktams.

Kadangi klimatas sausas, 
mažai lietaus, tai plačiai 
naudojama irigacija. Ga
nyklose matosi didelės ban
dos galvijų. Žemė — priva
ti nuosavybė.

Pagrindiniai keliai geri, 
asfaltuoti. Darbo žmonių 
bakūžės atrodo tokios, kaip 
prezidento Hooverio laikais 
buvo po Ameriką paplitu
sios “hoovervillės.” Lietuvos 
bakūžės samanotos paly
ginti su meksikiečių bakū
žėmis atrodytų palociais. 
Darbo žmonės skursta, 
uždarbis menkas.

Važinėjant po Meksikos 
dalį Yucataną, matosi pla
čiausi laukai krūmokšnių, 
kurių lapai panašūs į lietu
viškas to tarkas. Vadas aiš
kino, kad iš jų daromi plau
šai, kaip iš kanapių, naudo
jami virvėms vyti, ragažė- 
lėms pinti ir kilimėliams 
gaminti. Pasiteiravau, kiek 
darbininkas uždirba. Atsa
kė: vieną amerikinį do
lerį už 8 valandų darbo die
ną. Na, o kad ir papras
toje valgykloje ne per ge
riausi pietūs kainuoja 30 
pesu (amerikiniais pinigais 
—$2.40).

Apsistoję viešbutyje San 
Jose Purua, matėme darbi
ninkus, dirbančius prie mū
rinio namo statymo. Jie dir
bo apie 30-40 pėdų aukštu
moje. Man atrodė, kad pa
stoliai labai nesaugūs ten, 
kur jie dirba. Savo vadams 
patėmijau, kad Jungtinėse 
Valstijose darbininkai atsi
sakytų taip dirbti, nes gre
sia pavojus nupulti. Gavau 
paaiškinimą, kad jeigu ku
ris atsisakytų dirbti, tai į jo 

Kauno dirbtinio pluošto gamykloje jauni 
specialistai N. Spirinas (kairėje) ir A. Li- 
komaitis montuoja sudėtingus įrengimus, 
importuotus iš Anglijos. Ši gamykla bus 

viena stambiausių Europoje.

vietą paimtų kitą. Girdi, 
jie patys pasidaro tuos pa
stolius, ir jiems atrodo, kad 
jie saugūs. O jeigu kuris 
nupultų — tai jo paties ne
laimė. Už susižeidimą ar 
užsimušimą jokio atlygini
mo nėra. Vadas dar pri
dėjo, kad jeigu būsi sužeis
tas automobilio nelaimėje, 
jokio atlyginimo nesitikėk— 
automobiliams a p d r a u d ų 
nėra.

Bevartydamas įvairias 
brošiūrėles, gautas kelionė
je, vienoje jų pastebėjau 
štai ką: Meksikos mieste 
sausio 17 d. yra Švento An
tano diena, labai svarbi 
jaunoms merginoms (ir ne 
taip jau jaunoms), kurios 
ieškosi meilužių. Ta diena 
taipgi svarbi kiekvienam, 
kuris turi katę, šunį, pa
pūgą, ožką ir pan. Juos 
kaspinėliais papuošę nuneša 
arba nuveda į arčiausią 
bažnyčią palaiminti. Bu
liai, karvės, asilai ir ark
liai vedami į bažnyčią palai
minti Meksikos Miesto daly
je Xochimilio.

Žinoma, dovanai palaimi
nimo negausi. Kuo dides
nis gyvulys, tuo didesnė ir 
kaina. O kas gyvulius pa
šventinti bei palaiminti ve
da? Žinoma, skurdžiai.

Ligi šiol išreiškiau savo 
nuomonę apie dalykus, ku
riuos pats mačiau.

Toliau noriu pasidalyti su 
skaitytojais žiniomis apie 
Meksiką, kokias įgijau.

Mūsų vadai buvo du pui
kūs vyrukai, kalbantys ang
lų ir ispanų kalbomis, Mek
sikos valdžios autorizuoti 
grupėms turistų vadovauti.

Kelionė po Meksiką
Mūsų grupė susidėjo iš 36 

asmenų iš skirtingų Jungti
nių Valstijų vietų ir pora iš 
Kanados. Visi progresyviš- 
ki ir draugiški žmonės.

Kelionė prasidėjo š. m. 
sausio 2 d. lėktuvu iš Ke
nedžio aerodromo New Yor
ke.

Orą Meksikoje radome 
šiltą, gražų, tikrai vasariš
ką.

Perėjus Meksikos muiti
nę, mus pasitinka malonų 
draugiška Mrs. Yamploski, 
laikraščio “National Guard
ian” atstovė. Ji pagelbsti 
mums nuvykti į mums pa
ruoštą viešbutį “Ambasa- 
dor.” Mums nusiprausus ir 

Pirmomis naujųjų mokslo7 metų dienomis 
senajame Vilniaus universitete susirinko ži
lagalviai profesoriai, j mokslo rimtimi dvel
kiančius universiteto skliautus pažvelgė pir
makursiai studentai, tik vakar suvažiavę iš 
Žemaitijos, Aukštaitijos ar Dzūkų krašto 

jauni vaikinai ir merginos.

pavalgius, Mrs. Yamploski 
supažindina mus su dviem 
puikiais vyrais meksikie
čiais, laisvai kalbančiais 
anglų ir ispanų kalbomis. 
Jie keliaus su mumis ir bus 
mūsiį vadais. Nuveža mus 
į Archeologijos muziejų, ku
ris esąs tos rūšies didžiau
sias pasaulyje. Muziejus 
tikrai įdomus. Kelių va
landų ten neužtenka — rei
kėtų jame praleisti daug 
laiko nors paviršutiniškai 
su jo eksponatais susipa
žinti.

Jame parodoma, kaip gy
vybė žemėje atsirado ir vys
tėsi, kaip žmogus palaips
niui vystėsi, kaip pradėjo 
galvoti apie pasigaminimą 
įvairių įrankių, kaip tais 
įrankiais jis iškalinėjo ak
menyje įvairius paveikslus 
ir įsivaizduotus dievus.

Važiuojame pasižvalgyti, 
kaip atrodo Meksikos Mies- 

i tas nakties laiku. Miesto 
vidurys išsipuošęs nęapsa- 
koma daugybe elektros švie
sų. Jomis apkabinėti ne tik 
didžiuliai namai, bet ir di
džiuliai parkų medžiai 
elektros šviesomis pražydę. 
Mat, viskas buvo išpuošta 
Naujųjų metų švenčių pro
ga. Kai kur matėsi ir San
ta Claus pakabintas po me
džiu, nors Meksikoje jis ne
vaidina tokios svarbios ro
lės, kaip Jungtinėse Valsti- 

i jose. Čia jo vietą sausio 6 
I d. užima Trys Karaliai. Tą 
dieną Meksikos vaikai raši
nėja tiems “karaliams” laiš
kus, prašydami dovanų — 
kad ir juos apdovanotų taip, 
kaip apdovanojo tik gimusį 
tvarte Kristų.

Sausio 3 d., ankstokai su
kilę, papusryčiavę, skubame 
į puikųjį teatrą Palace of 
Fine Arts, kur 9 vai. ryte 
bus pastatytas baletas Bal
let Folcloriėo de Mexico, 
kuris yra paskilbęs ne tik 
Meksikoje, bet ir užsieniuo
se. 1961 metais jis laimėjo 
pirmąją dovaną Paryžiuje, 
aplankė Centrinę ir Pieti
nę Amerikas ir Jungtines 
Valstijas, prezidento Kene
džio buvo pakviestas pasi
rodyti ir Baltajame Name.

Man atrodo, 'kad kaip 
jokia grupė negali prilygti 
Sovietų Moisejevo šokė
jams, taip joks baletas ne
galėtų prilygti Folclorico de 
Mexico baletui.

Nors kiek apie teatrą 
Palace of Fine Arts, kuris 
laikomas vienas geriausių 
teatrų Amerikoje. Pasta

tytas visas iš balto itališko 
m a r m u r o Carara. Turi 
4,500 sėdynių. Baleto vai
dyba tenka gėrėtis, o per
traukos metu irgi yra kuo 
pasigėrėti — tai stikline už
danga, kurią suprojektavo 
garsusis Meksikos piešėjas 
Gerardo Murillo, o padarė 
Fiffany Co. Jungtinėse 
Valstijose už 47 tūkstančius 
dolerių. Kuomet uždan
ga nuleista, ji šviesomis 
peršviečiama ir matyti vul
kanai taip, kaip jie atrody
tų nuo dienos prašvitimo iki 
sutemų. Baletas statomas 
9:30 ryte, 12:00 ir 8:30 va
kare.

Po baleto važiuojame pa
žiūrėti “plaukiojančių dar
želių” Meksikos Miesto da- 

I

J uozas J turginis—Lietu vos 
praeities tyrinėtojas

Rašo B. Ungeitis
Patrauklų istorijos moks

lų daktaro Juozo Jurginio 
paprastumą pajunti jau pir
momis pažinties minutėmis. 
Jis dvelkia ir iš mokslinin
ko išorės—tvirto sudėjimo, 
ramių judesių, atviro žvilgs
nio. Nors J. Jurginiui jau 
penkiasdešimt penkeri me
tai, bet atrodo jis gerokai 
jaunesnis. O juk gyvenimas 
ant jo pečių nelengvą naš
tą dėjo. Tėvui trūko lėšų

mokėti už mokslą. Busima
sis mokslininkas buvo pri
verstas paimti į rankas kas
tuvą. Tačiau naktimis jis 
sėdėdavo prie knygų. Gim
naziją baigė eksternu. Pas
kui įstojo į Kauno universi
tetą, bet studijuoti teko ne
ilgai. Už pažangią veiklą 
žvalgyba J. Jurginį suėmė. 
Nuteisė. Teko pabūti Pane
vėžio ii* Šiaulių kalėjimuo
se, vėliau už dalyvavimą mi
tinge Ispanijos antifašis
tams remti — priverstini 
darbai Pravieniškių durpy
ne. Paskui, vengiant per
sekiojimų, teko išvykti į už
sienį. Kurį laiką J. Jurgi
nis gyveno Stokholme, o 
19 3 9 metais persikėlė į 
Jungtines Amerikos Vals
tijas. Daugelio Amerikos 
miestu lietuviai tikriau
siai prisimena liepsningas 
J. Jurginio kalbas, kuriose 
lis skaitė kadaise jo straips
nius “Laisvėje,” “Vilnyje,” 
“Šviesoje,” pasirašytus pse
udonimais: Eug. Rėza, E. 
R., O. B raja. Jo straipsniai 
iš užsienio buvo spausdina
mi ir tuometinėje Lietuvos 
spaudoje.

1940 metais, kai Lietuvoje 
į valdžią atėjo liaudies vy
riausybė J. Jurginis grįžo į 
gimtinę. Jis iš karto akty
viai įsijungė į naujos kul
tūros kūrėjų gretas. Karo 
metais, neturėdamas gali
mybės dirbti pamėgtą dar
bą, . susi ieško j o ta r n y b ė 1 ę 
Vilniuje. Jis užmezgė glau
džius ryšius su antifašisti
nio pogrindžio kovotojais ir, 
kuo galėdamas, jiems padė
jo.

J. Jurginis dar jaunystėje 
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lyje Xochimilio. Ten iškas
ti gana ilgi kanalai, ku
riais plaukio j a daugybė 
mažų laivelių, iriamų 
irklais. Tie laiveliai išpuoš
ti įvairiomis gėlėmis, ku
rias meksikietės pardavi
nėja. Atrodo, kad tai plau
kiojanti darželiai. Mūsų 
grupei buvo pasamdyti du 
laiveliai, išpuošti įvairiomis 
gėlėmis. Tuose laiveliuose 
kiekvienam asmeniui buvo 
paruoštos ragažėlės, pripil
dytos valgiais pietums. Įdo
mu buvo praleisti laiką pie
taujant ir plaukio j ant tais 
kanalais, stebint meksikie
čius, siūlančius pirkti įvai
rius savo audinius bei kito
kius dirbinius.

(Bus daugiau)

pasirinko savo gyvenimo 
kelią ir ėjo juo nesvyruo
damas. Bet daugelis kliū
čių ilgokai trukdė pasiekti 
tikslą. Tik po karo jis galė- 
j o atnau j in ti studijas ir 
baigti Vilniaus universitetą. 
Tačiau ir kovos bei klajonių 
metai nebuvo praleisti vel
tui. Prieš valstybinę egza
minų komisiją stojo for
maliai, tiesa, studentas, bet 
iš tikrųjų — įstojo moksli
ninkas, labai plačios erudi
cijos vyras. Jau po poros 
metų jis apgynė disertaciją 
Vilniaus XVI amžiaus isto
rijos klausimais, ėmė dės
tyti antikinės bei viduram
žių dailės istoriją, pradėjo 
dirbti Mokslų akademijos 
Istorijos institute direkto
riaus pavaduotoju.

Pamilęs Lietuvos turtin
gą praeitį, jo meną, J. Jur
ginis pasinėrė į tyrinėjimus. 
Meilė savo tautai pagrįsta 
visa jo mokslinė veikla.

Daug vietos reiktų, no
rint surašyti visus J. Jur
ginio mokslo darbus. Prisi
minsime bent svarbesnius. 
J. Jurginis — vienas pa
grindinių “Lietuvos TSR is
torijos” akademoinio leidi
nio autorių ir redaktorių. 
Jis išleido Lietuvos istorijos 
vadovėlį mokykloms, stam
bų veikalą “Lietuvos meno 
istorijos bruožai.” Praėju
siais metais knygynuose pa
sirodė istorinė apybraiža 
“Mikalojus Katkus.” O kur 
dar daugybė straipsnių, po
puliarių knygelių? Apgy
nęs istorijos mokslų kandi
dato laipsnį, jis netrukus 
tapo ir šių mokslų daktaru. 
Šiandieni J. Jurginis — vie
nas autoritetingiausių Lie
tuvos istorikų.

—Dar šiemet, — papasa
kojo mokslininkas, — “Va
gos” leidykla išleis knygą, 
didesne dalimi skirtą meno 
istorijai — “Renesansas ir 
reformacija Lietuvoje.” Ra
šau skyrių leidiniui apie 
Vilniaus universitetą. Jei
gu užteks laiko, norėčiau 
parašyti populiarią apy
braižą apie pirmąjį Lietu
vos ateistą Kazimierą Lyš- 
činskį...

Beje, apybraižas J. Jurgi
nis rašo nebe pirmą kartą. 
Dar 1939 m. jis išleido įdo
mią knygą apie Fritjofą 
Nanseną. Garsus norvegų 
keliautojas, mokslininkas ir 
visuomenės veikėjas iki šiol 
yra vienas mėgstamiausių 
J. Jurginio herojų. Jam ar
timas neišsenkantis ryžtas, 
aiškus tikslas, darbštumas 
ir paprastumas — savybės, 
kurios būdingos ir mūsų 
mokslininkui, su didele mei
le nagrinėjančiam turtingą
ją mūsų tautos istoriją.

Miami, Fla.
Daug Naujienų i

Kovo 16 dieną iš Filadel-1 
f i jos atvažiavo mano brolio 
Juozo žentas Charles Shek- 
Šatkauskas su savo žmona 
Helen. Apsistojo prie Okea
no Beach motelyje ir su ta 
pirma diena Charles nuo 
saulės nusidegino veidą. 
Neužteko dar to—išsiplėtė 
nuodų, kurie persimetė į 
vieną akį.

Kovo 22 d. gavome nuo jų 
trečią atvirukę, kad jie jau 
išvažiavo namo į Filadelfi
ją iš priežasties tokios 
biaurios ligos. Mums buvo 
labai gaila jų nepamačius. 
Mes netikėjome, kad jie 
taip greitai pabėgs, nes meS^ 
patys būtume juos apianka, 
jie buvo apsistoję tiktai u% 
15 mylių nuo mūsų namų.

Geras įspėjimas ir ki
tiems važiuojantiems į sau
lėtą Floridą atostogauti: 
pirmą dieną prieš saulutę 
pasikaitinti užtenka 15 mi
nučių.

Kovo 24 ir 25 dd. LLD 
75 kuopa Lietuvių Socialia
me Klube turėjo skanius 
pietus, šaunių ir darbščių 
gaspadinių pagamintus. O 
po pietų chicagietis Justas 
Misevičius rodė krutamuo- 
sius paveikslus, atvežtus iš 
Tarybinės Lietuvos, tai yra 
filmus, kurie buvo spalvom, 
atrodė labai gražūs. Nėkt^ 
rie buvo ir kalbamieji. Pa
matėme miestus Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Nidos 
“Sacharą” - smiltynus, Pa
langą ir kitas plačias apy
linkes. Mums atrodė viskas 
dikčiai pažengta ir nupro- 
gresuota pirmyn. Naujų na
mų pastatyta ir Druskinin
kų sanatoriume. Pamatėme 
milžiniškas kone e r t i n e s 
aikštes, su tūkstančiais ste
bėtojų. Vienu tarpu vyrų 
choras sugiedojo lietuvišką 
giesmę, tai mūsų žiūrovai 
suplojo delnais. Parodė mil
žiniškus paradus, einančius 
ir sunkvežimiais važiuojan
čius Vilniaus ir Kauno bul
varais. Man sunku būtų vi^t 
ką smulkemeniškai aprašyt. 
Pademonstravo per filmą ir 
madas: moterų ir vyrų šau
nius apsirengimus, madas. 
Tiktai žiūrėk ir gėrėkis kaip 
jie šauniai moka špaceruot 
po estradą. Taipgi neskūpė- 
jo nufilmuoti ir žemės kolū
kio traktorius ir kitokias. 
mašinas. Kas tiktai reika
linga ūkio darbams. Parodė 
ir kaip tą viską operuoja

I darbininkai
Antrą dieną J. Misevičius 

parodė nufilmuotą Prancū
zijos Paryžių, su palociais 
bulvarais. Taipgi ir Mask
vą, visą Kremlių, universi
tetą, paminklus. Visiems bu
vo įdomu tą viską pamatyti.

Žmonių dalyvavo apie j 
šimtas, antrą dieną buv^ 
susirinkę kiek mažiau. Viši 
buvo patenkinti pamatę kuo 
ne visą Tarybų Lietuvą ir 
sovietišką Maskvą krutu
muose paveiksluose, su Jus
to Misevičiaus paaiškini
mais.

Svečiavosi mūsų mieste 
Jonas ir Tofilė Dulkiai iš 
Paterson, N. J. Atsisveikino7 
Floridą kovo 28. Jie reiškia 
dėkingumą u ž butą dėl 
Charles Dibulskio ir Kazi- 
mieros Dulkienės.

Buvo čia svečiuose Frank 
ir Anna Bunkai iš Linden, 
N. J.,; Povilas Beeis iš 
Great Neck, N. Y., su kų- 
riais teko draugiškai pasį^ 
sveikinti ir pasikalbėti Lie
tuvių Socialiu Klubo paren
gimuose ir banketuose.

V, J, Stankų



MEšKERIOJANT
Pajutusios prakirstą ledą, 
Veržiasi žuvys prie eketės; .
Žiemos dienomis prisikentusios bado,
Paprasčiausiu jauku patikės,

Puls prie eketės;
Žvejai žino jų apetitą, alkį, 
Žino, kas joms akis apkerės;
Auksinė žuvytė jas taip nusmelkia 
Kad neregi jos—aštrios meškerės, 

Jas taip apkerės...
Prityręs ešerys žandais randuotais, 

liaudies sukilimas prieš dės-1 skiria visad, kur blizga skarda;
1905 jįs nepuola bronzos dažais gardžiuotis, 

Jis—santūrus

Gobiamoji
“Ehisvės” Redakcija!

Drauge su šiuo laišku 
siunčiu Jums atskira ban- 
darole naują rankraštį: 

’ “Zanavykų rajono revoliu
cine veikla 1905 metais.”

Prieš šešiasdešimt metų 
visoje mūsų šalyje vyko 1 * 1 • 1 * 1 • • V 1

Philadelphia, Pa.
Filmai, prakalbos, 

užkandžiai

potišką caro valdžią — 
metų revoliucija.

Į kovą už laisvę išėjo di
džiųjų šalies miestų darbi
ninkai, juos pasekė kaimo 
biednuonlenė, dvarų kume
čiai/ valstiečių jaun imas. 
Neatsiliko ir pažangioji in
teligentija, studentai.

Lietuvoje nebuvo kampe- 
lior kur nebūti! buvusi iš- i 
kel^a raudonoji kovos vė-i 
liava, nebūtų šaukiama — ■ 
šalin caro valdžia!

alky, skurde,:—
Kam jam skarda!

Bet štai smaragdinė žuvytė
Plevena ir mirga — jaunutė, kvaila...
Ak, greičiau, ją greičiau pasivyti!
Jinai jam skirta! Ją paleist nevalia!

Tokia ji kvaila!

ilgai muistės ir blaškės plėšrus ešerys, 
Nemanė išpuikęs, kad jauką prarys...

J. Subata

Balandžio 3 d., 2 vai. po
piet, svetainėje 715 N. 6th 
St., įvyks svarbus parengi
mas. Jonas Grybas rodys 
filmus iš Lietuvos, o K. Pet- 
rikienė, Lietuvių Literatū
ros Draugijos pirmininkė, 
žymi veikėja progresyvių 
lietuvių judėjime, buvusi 
“Moterų Balso” redaktorė, 
tik ką parvykusi iš Lietu
vos, pasakys savo įgytus 
įspūdžius. Bus patiekti 
lengvi užkandžiai su kavu
te, vyks draugiški pasikal
bėjimai. Laikas patogus— 
šeštadienis. Prašome visus 
pribūti laiku.

Binghamton, N. Y.
Dėmesiui LDS 6 kp. narių

LDS 6 kuopos susirinki
mas balandžio 5 dieną neį
vyks, nes finansų sekretorė 
K. Vaicekauskienė serga. 
Kurie norėtumėt užsimokė
ti duokles, tai prašomi atei
ti į namus 48 Mygott St.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks gegužės 
3 d. toje pat Sokolovne sve
tainėje.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female Help Wanted—Male

COUPLE. For country place in 
Chester County. Woman for cook
ing and general housework. Man 
for outside worrk, beef cattle and 
horses. Prefer licensed Driver. 
Furnished 2 bedroom home. Good 
salary. Call KI. 5-6000. Extension 
352. (23-29)

CABINET MAKER. Experienced, 
machine, bench work to make book
cases, mantels, doors, etc. From 
rough lumber. Phone or write 

COLLINGDALE MILL WORK 
Collingdale, Pa. LU.6-8000.

(24-27)

COOK — in small endowed family
type residence for elderly ladies in 
suburban Philadelphia 
ing home) to prepare 
guests and 5 staff, 
weekend and 1 day
Private room and meals.
Mrs. George S. Merz, MO. 4-7912.

,(24-30)

Kovo 17 d. mus aplankė 
Muzikevičiai iš Budd Lake, 
N. J. Gerai atrodo, sveikata 
nesiskundžia. Feliksas mi
ni savo 76ąjį gimtadienį. 
Abu “Laisvės” skaitytojai. 
Sakė, jų kolonija lietuvių 
skaičiumi mažėja. Trumpu 

i laikotarpiu mirė 6 lietuviai, 
j Ona yra LDS 133 kuopos 
į Jersey City sekretorė. Pa- 
i sakė, kad už šiuos metus 
kuopa iš iždo pamokėjo 
Centrui visų narių duokles. 
Kuopos iždas gerokame sto
vyje. Ona tolokai gyvena, 
bet kuopos reikalus tvarko 

kad jis dar kelias savaites I £eial- 
turės pabūti ligoninėje. Jis! 
yra Veteranų ligoninėje, W 

vadžią ii' pastatyti naują,; gijos fondą paskirta $25. . Haven’ Conn-
savąją valdžią. I Smagu, kad O. Giraitie-'

Policija būdavo b e j ė g ė pasveiko ir dalyvavo su- 
tokias kalbas sutrukdyti, • sirinkime. 
nes jeigu tik if drįsdavo pa
sirodyti, būdavo pačių žmo
nių nuginkluojama, 
telių policininkai b 
tiek įbauginti, jor ’ 
pamatydavo “ ’

Kaimų keliai, miestelių ! Hartford, Conn. | New Haven. Conn
aikštės buvo nusėtos revo- i 
Buciniais - lapeliais, kurių 1 
daugiaspalvės puokštės kai 
kada iškildavo į viršų net ■ 
parapijų bažnyčiose, kuni
gui besakant pamokslą.

Beveik kiekviename žmo-i mingesnes padaryti K. Pet- 
nių susibūrime, ar tai tur- j rikienės prakalbas, kurios 
gavietėje, ar žmonėms išei 
nant iš bažnyčios, po iškel- 10 dieną, 157 Hungerford 
ta raudona vėljava atsisto- i St. svetainėje. Pradžia 7 
davo kalbėtojas — re volių- j vai. vakare.
cijos šauklys ir uždegančia Nutarta paminėti Lietu- 
kalba šaukdavo žmones j viu Literatūros Draugijos 
vergti neapkenčiamą caro i 50-ies metų sukaktį. Į Drau-

Kovo 21 d. įvyko L. M. Mūsų naujienos 
klubo susirinkimas. Jis bu-i Seniau gyvenęs mūsų mies- 

, vo skaitlingas ir pasekmin- ° dabar gyvenąs Miami, 
i gas. Buvo išduota raportai Fla., J. šukaitis pas mus 
i iš praeities veikimo. " I buvo apsistojęs porai dienų. |

Plačiai kalbėta, kaip sek- Pasikalbėjome apie veiki-1 
mą. Jis sakė, kad pažangių 
lietuvių veikimas Miamyje 
yra geras.įvyks šeštadienį, balandžio

Jonas Petkus jau jaučia
si geriau. Daktaras sakė,

Pennsylvania Human Re
lations komisija įsakė kon- 
traktoriui Radnor Valley 
parduoti už $33,750 namą

? lies- 
1 a v o 

4-*|-

Nutarta klubo 
kas 
pir- 
val.

susirinkimus laikyti 
trecias trečiadienis po 
mos mėnesio dienos. 2

K. Malonis pasidavė i Ve- v . . , ,, .
teranu ligoninę, Rock Hill, seimai a ųjų apgy 
Hartford Conn. Geras, nuo-1ventame raJone' 
širdus žmogus, lankydavosi 
i pažangiečių parengimus. 
Linkiu jam pasveikti.

Pakeltos algos Delaware 
River Port Authority dar
bininkams.

Dabar yra šeši LDS kuo
pos sergantys nariai, o du 
jau atsimaldavo. Serga: 
Alex Repšis, Nellie Bigan, 
A. Yudikaitis, K. Jozapai- 
tienė, M. Sadauskienė, A. 
Wellus, K. Vaicekauskienė, 
ir Juozas Strolis.

J. Vaicekauskas,
Kuopos pirmininkas

Iš Lietuvos
“TEATRINIS 
KALENDORIUS”

Jau trečią kartą skaityto- 
jase gauna Visasąjunginį 
teatro (operos, baleto, ope
retės ir dramos) kalendo
rių. Šių metų leidinype pa
žymimos ir dvi Tarybų Lie
tuvos reikšmingos datos: 
kovo 26 dienąsukanka 80 
metų nuolietuvių aktoriaus, 
režisieriaus ir dramaturgo 
Boriso Dauguviečio gimimo 
dienos.

Aštuoniasd e š i m t į 
(lapkričio 23 d.) mūsų 
ros veteranas Kipras 
rauskas. Šioms datoms 
nėtame kalendorių j e 
skirta nemaža vietos.

S. Valiulis

svęs 
ope- 
Pet- 
mi- 
pa-

(not a’ nurs- 
meals for 14 
Every other 
a week off.

Contact

HOUSEWORK. General cleaning 
and ironing. Must be experienced. 
4 days per week, Tues, thru’ Fri.

Jenkintown—Willow Grove area. 
$9.00 per day plus car fare. OL. 
9-0704.

(25-29)

HOUSEKEEPER-NURSEMAID. 
Permanent! Care 3 young children, 
pleasant CC home, air-cond. Lg. 
yd. w/pool, own room, bath & TV. 
Must be thoroughly experienced, 
with refs. Start July 15. $200 per 
mo. KI. 3-8345.

WOMAN
Sleep in, to help with children and 

housework. All modern conveni
ences, 5 day week. Lovely private 
room and board.

MI. 6-4931.
(26-27)

NURSES
Licensed practical nurses. All 

shifts. $2900 yearly starting salary. 
SAUNDERS HOUSE 

39th & Powelton. 
EV. 6-3703.

(26-27)

HOUSEKEEPER

Sleep in. Assist with cooking. 
Experience and recent references.

Own room and bath.
Nice suburban new home.

MO. 7-4965.

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must have tools. Excel, working con
ditions. Expanding Del. Co. Volks
wagen Dealer. Expd only need ap
ply in person. MR. MILLER, J. S. 
MOTOR CO., Chester Pike & Penna 
Ave., Prospect Park. (23-29)

ROOFER
Experienced for Job with Company 
located 11 years in Woodbury, N. J.

Dial 609-TI. 5-0342.
25-27)

Washingtonas. — Nors 
jaunimo JAV yra didelis 
prieauglis, tarp baigusių 
mokyklas yra daug negau
nančių darbo, bet liuosano- 
rių vis dar neužtenka mili- 
tarinėms jėgoms.

Todėl kiekvieną mėnesį 
bus šaukiama į tarnybą 
apie 10,000 jaunuolių, kurie 
pasiekia militarinės tarny
bos amžių.

Paprasti kaimų berneliai, 
nemokyti ir visai dar jauni, 
palikę tėvus su jų ūkiais, 
ėjo versti caro valdžią, ėjo 
naikinti paskutines jos lie
kanas. Jie dirbo, kaip iš
manė, nors kiekviename sa
vo- sumanyme jausdavo sto- 
kąP patyrimo* kiekviename 
žingsnyje pasigesdavo va
dovaujančios rankos.

Revoliucija buvo pralai-, ViSi jr visos skaniai pasi
dėta. Tai atsitiko gal būt vafge. 
dėl to, kad ji įvyko staiga, j 
netikėtai, be tinkamo pa
ruošto plano. Caro valdžia 
atsigavo ir pradėjo labai 
žiaurų susidorojimą su re
voliucionieriais.

Kaip visa tai vyko nuo
šaliame Lietuvos kampely
je — Zanavykijoje, galima klausyti gražiai dainuojan- 
aiškiai įsivaizduoti, s k a i -! čio Aido choro, solistų ir 
tant pačių tos revoliucijos 
dalyvių pasąkojimus, pava
dintus “Zanavykų rajono 
revoliucinė veikla 1905 me
tais.”

Dauguma tų dalyvių, no-I 
ir1”“1 " “■■■ i:’’
rfe pražūties, pasišalino į mūsų chorui vaišes. Sma- 
J*VPo pirmojo pasaulinio giai pasivalgėme ir išsigė- 
kai‘O dalis jų sugrįžo atgal rėme. Didelis ačiū rengė- 
J savo kraštą, o kiti pasili- jams už vaišes ir gražų pri- 
ko ir iki šiol tenai tebegy- ėmimą, 
vena. Kaip tik daugiausiai 
jiems bus įdomu tu paša- Hartfordą. Parvykome lai- 
kojimų pasiskaityti ir prisi-' mingai parsiveždami labai 
ininti tuos kelius, kuriais daug gražių įspūdžių.

K. Jankeliūnienė prisiun- 
V laišką anie būsimus na- 

■ ' •:vu’s Waterburvje.- Vie
nas įvyks birželio 27 dieną,

Valstijos policijos komisi- 
jonierius Purdy įsakė poli
cijai nesigailėti tų, kurie 

i peržengia važiuotės taisyk-Kovo 28 dieną Broęklyne __ , pelz.enSia važaus
buvo surengtas ALDLD S’ bitas ugpiucio 2S dieną.; j d sumažintų keliuose

atžy- Kolonijos turėtų pasižymė
ti ir tomis dienomis nieko

Mūsų Laisvės cho- nerengti.
G

50-mečio jubiliejaus 
mojimas—koncertas ir pra
kalbos.
ras ten dalyvavo, važiavome' 
busu. Busas išėjo skirtu lai
ku, diena buvo graži. _ - M

Artinantis pietų laikui, L. I ^bnke, o dienomis apvog- 
Žemaitienė pranešė, L__
choras parūpino maisto, o 
pagamino O. M. Lukštienė.

Policija areštavo L. A. Pi
na, kuris naktimis dirbo

kad' ^avo žmonių namus. Suim- 
I tas prisipažino, kad jis ap- 
1 vogė virš 15 namų. Pas jį 
rado daug vogtų daiktų.

J. Kunca
Parengimo vietą dar 

ankstyvai pasiekėme, tai 
buvo laiko su atvykstančiais 
pasikalbėti. Parengimas pa
vyko gerai. R. Mizara pa
teikė labai įdomų LLD is- 
torijosx apibūdinimą.

Smagu mums buvo pasi

kitų dainininkų. Smagu bu
vo išgirsti padėką už Lais
vės choro dalyvavimą ir pa
dėką kad patys choriečiai 
pasidengė kelionės lėšas.

Po programos rengėjai

Waterbury, Conn.
Prakalbos

Kalbės K. Petrikienė, se
na ir plačiai žinoma veikė
ja. Galėsime išgirsti daug 
žinių apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą ir daromą pro
gresą. Kaip žinia, K. Pet
rikienė neseniai sugrįžo iš 
Lietuvos, kur ji viešėjo ke
letą mėnesių, todėl parsive
žė vėliausių įspūdžių.

Aš pats buvau Lietuvoje
11960 metais ir mačiau, kaip 

ėdami išsisaugoti nuo tik- pranešė, kad yra paruošęi buvo statomi namai, fabri-
Bf ‘ v — i • • v i • • — i • • v '

Po visko laidomes atgal į

daro 
mus, 
var- 
tris 
kad

užeidimus ir užmušimus.

JAV valdžia įsakė depor
tuoti Russel Bufalino, gy
venantį Kingstone, į Brazi
liją už dalyvavimą Apala
chin konferencijoje 1957 m.

Dr. Whittier, mokyklų su
perintendentas, prašo tėvų 
pagalbos. Sako, vasario mė
nesį buvo išmušta 6,073 mo
kyklų langai...

Pilietis

Prieš kurį laiką iš kūry
binės komandiruotės po Vo
kietijos Demokratinę Res
publiką grįžo LTSR nusi
pelnęs • meno veikėjas K. 
Bogdanas. Amerikoje apsi
lankė • Lenininės . premijos 
Laureatas G. Jokūbo iii s. 
Abu skulptoriai televizijos 
laidoje pasidalijo savo ke
lionių įspūdžiais, papasako
jo apie kūrybinę vokiečių ir 
amerikiečių dailininkų veik
lą, pailiustravo savo pasa- 
kojimufs kelionės metu gi
musiais eskizais ir atsivež
tomis užsienio dailininkų 
kūriniu reprodukcijomis.

“V. N.”

Paieškojimas
Noriu surasti savo pusbrolį 

Praną Butkevičių ir jo žmoną 
Emiliją Butkevičienę, ir sūnų 
Stasį Butkevičių. 1926 metais jie ap
leido Lietuva, iš Ukmergės miesto. 
Išvyko gyventi Amerikoje. Mano 
adresas: Stefanija Kontrimavičienė, 
Kaunas 8, Neries Krantinės g 2, 
bt. 3. (26-27)

PLANK PROGF 
BIGGER 
BONP5 , 
IN 1965/

u $ savings 
bonds

s METHUEN, MASS.

Maple Parko Atidarymo
BANKETAS

ininti tuos kelius, kuriais 
vaikščiojo, ir draugus, su 
kuriais dirbo prieš šešiasde
šimt metų kilnios idėjos la
bui. sirodytų dar šiais, jubilieji

niais, metais. P. S.
Nuo redakcijos: Straips

nį gavome, širdingai ačiū.

Balandžio-April 10 d.
NAMIE GAMINTI ŠILTI VALGIAI

Pietūs 1-ą valandą — Bilietas $1.50 asmeniui
Gėrimų baras atdaras.

Rengimo Komitetas

PRABILS SENOVĖ
Apie respublikos archeo

loginius paminklus, įvairius 
radinius papasakos paroda 
“Saugokime archeologinius 
paminklus”, kurią ruošia 
Kauno istorinio muziejaus 
archeologinio skyriaus dar
buotojai. Parodos stendų 
fotonuotraukos supažindins 
lankytojus su seniausiomis 
stovyklavietėmis, piliakal
nių kapinynais, akmenimis 
su įvairiais ženklais, papa
sakos apie archeologinių 
paminklų tyrinėtojus.

Parodą galės pamatyti ne 
tiktai kauniečiai, bet ir 
Prienų, Šakių ir kitų miestų 1 
gyventojai. Z. Gaigalas

Cambridge, Mass.
Mirė A. Verseckienė
Kovo 23 d. mirė Agota 

Verseckienė, gyvenusi 181 
Clark St., Cambridge. Paė
jo iš Suvalkų gubernijos, 
Pakonių apylinkės. Jau bu
vo sulaukusi 77 metų am
žiaus.-

Liūdinčius paliko dukrą 
Ruthf žentą George Lango 
ir 3 anūkus.

Buvo laisvų pažiūrų, pro
gresyvi moteris. Garbė 
dukrai už išpildymą moti
nos prašymo — laisvai pa
laidoti. Pašarvota buvo F. 
Vaitko šermeninėje. Daug 
jos draugų ir draugių lan
kėsi į šermenis.

Atsisve i k i n i m o kalbas 
šermeninėje ir kapinėse pa
sakė S. Rainardas. Nuo ka
pinių palydovai buvo pa
kviesti į Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubą ir tinakmai 
pavaišinti.

Reiškiu užuojautą velio
nės dukrai ir žentui, taipgi 
visiems giminėms. Agotai 
tebūna lengva šios šalies že
melė. S.R.

Worcester, Mass

Auksinio Jubiliejaus

BANKETAS
ALDLD 50 metų sukakčiai atžymėti

PRANEŠIMAI
I

PHILADELPHIA, PA. | 
Specialus Pranešimas

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, Balandžio-April 10 
d., 7:30 vakare, toj pačioj svetainėj. 1

Visi nariai kviečiami į šį svar- 1 
bų susirinkimą. Išgirsite komisijų 
raportus iš dviejų susirinkimų ir 
pasitarsime apie vasarine veiklą.

Šis susirinkimas perkeltas į kitą 
dieną, nes abu sekretoriai turės 
atlikti labai svarbias pareigas kitur.

Valdyba (26-27)

SekmadL, Balandžio 4 April
:— 1 vai. dieną

kai, keliai, elektrinės, taip 
pat farmos. Mačiau žemę 
ariant plūgais, kurie 
penkias vagas. Pas 
Connecticut valstijoje, 
tojami plūgai tedaro 
vagas. Viskas rodė,
kraštas smarkiai žengia 
pirmyn. Kurie įsivaizduoja, 
kad Lietuvoje tebėra toks 
gyvenimas, kokį paliko, tai 
labai klysta. Visiems la
bai svarbu susipažinti su 
Lietuvos gyvenimu 'šian
dien.

Prakalbos įvyks balandžio 
9 'd., 7 vai. vak., 103 Green 
St. salėje.

Nepamirškite ateiti ir iš-

29 Endicott St.

Pranas Stiklius
Pastaba: Jeigu šis raši

nys “Laisvei” būtų perilgas, i Prie pirmos progos atspaus
tai 'Redakcija gali ii skal-1 dinsime “Laisvėje.” Ne tik 
dyti ir dėti į laikraštį ma- zanavykams, bet visiems 

ga- Amerikos lietuviams bus 
ižinti girsti vėliausiu žinių apie 

' is Lietuvą. Man pačiam bus 
s labai žingeidu sužinoti, kas 

1 ten tapo pasiekta per pas
taruosius ketverius metus.

W. J. Dūda

Jomis dalimis. Taip p
<• Ji savo nuožiūra jį trumpiu- svarbu ir įdomu '• .•

mažiau įdomias vietas 
visai nubrauk'

■ i

Penktad.,

su tais ist;

bai. (Aprik)

Saigonas. — JAVJaive, 
kuris atgabeno tankų, įvy
ko sprogimas.

CLEVELAND, OHIO
LDS 55-os kuopos vakarienė su 

šokiais įvyks balandžio 3 d., 5 vai. 
vakaro. LLS klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave. Vakarienė 5 vai. šokiai 
vėliau.

Rengimo komisija yra pasiryžusi 
visus patenkinti su skania vaka
riene. Visi būsite patenkinti mū
sų pavasariniu parengimu. Visus 
narius ir draugus kviečiame.

Rengimo Komisija (26-27)

KALBĖS ANTANAS BIMBA
> 

ŠVIESOS” redaktorius ir daugelio knygų autorius, 
kurias išleido mūsų Draugija.

BUS IR MENINĖ PROGRAMA

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti 
šio jubiliejaus atžymėjime. Lai visi keliai 

balandžio 4-ą veda į Worcester!.

Įžanga $1.50



Darbo agentūrų durys yra 
uždarytos jaunuoliams

Tai nė kiek nejuokinga. 
Šiame erdviame kambaryje 
apstatytame daugiau negu 
25 moderniais rašomaisiais 
stalais, sėdėjo tik vienas 
tarnautojas, ir tas atrodė 
nuobodžiaująs. Tai buvo 
New Yorko valstijos Jau
nimo Įdarbinimo įstaiga

MSS*5t " Ž' Mieste pasidairius .L Į
tave į trečios rūšies pramo-

Youth Employment Serv
ice, 500 8th Avė.). Iš čia 
prasidėjo mano ilgoji kelio
nė po darbo agentūras.

Man iš ten išeinant, 
mų sargas, kuris tur 
pagalvojo, kad aš esu 
nas iš darbo ieškotojų,
sišypsojo ir patarė man: 
“Daugumas tų, kurie čia at
eina, gauna čia tiktai pun- Jiems nerūpi, kad žmogus 
dą pamfletų. Pabandykit! išmoktų amato,” kalba Lew-

tas iš darbo Bloomingdale’s 
prekyboje, jis vis dar tikisi 
rasti darbo radijo srityje, 
nes tą specialyę studijavo. 
Jis kalba apie darbo ieškoji
mą kaip apie skaudų pa
tyrimą blogiausią, kas gali 
gyvenime atsitikti. Žmo
gus labai lengvai puola į 
depresiją. v

! Konferencija Pirmosios 
Gegužės reikalais

Didžiojo New Yorko dar
bininkų organizacijos ruo
šiasi prie Pirmosios Gegu
žės. Šiemet svarbiausi obal- 
siai bus: Sulaikyti JAV in
tervenciją Vietname ir at
šaukti militarines jėgas. 
Lygios teisės negrų rasei. 
Kongresas privalo priimti 
$2 valandai minimumo 
užmokesčio įstatymą. Kova 
prieš vargą ir skurdą. Su
laikyti žmonių persekioji
mus ir panaikinti McCar- 
ran įstatymą.

Pasiruošimui šaukia m a 
konferencija šeštadienį, ba
landžio 3 dieną, Woodstock 
viešbutyje — Sherry Room, 
127 W. 43rd St., Manhatfa
ne, tarpe 6th Ave. ir Broad
way gatvių. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Organiz a c i j o s 
kviečiamos prisiųsti atsto
vus.

Esate kviečiami
raėjusį sekmadienį pa-i njpU)||f j 

nes įmones, dažniausiai ne-! rengime Schwaben salėje į pl^ldUll 
turinčias jokių darbo -1
saugos sąlygų, 
už rašomojo 
esąs tau lyg tėvas, 
rūpinasi tavo ateitimi. gražu 

Viena gera priemonė ko-j dėjau 
voti su šia krize būtų su- tarnų: 
kūrimas naujų viešųjų dar-, namie 
bu programos. Fondus to-i 
kiai masinei viešųjų darbų 
programai galima būtųgau-

ap- j nesimatė daugelio žmonių, . Gausite nepaprastą valgį. 
>us unip. nanue m, musų pa- , Ispaniškai jie vadinasi “Pes- 

rengimuose dalyvauja. Sun- kad0 en Nido.” ?
O žmogus kurie, paprastai, 

stalo dedasi re
kuris Į.ku surasti priežastį. Toli i 

ne visi jie sirgo. Gir- 
net iš keleto pažįs- 
girdi, ot, sėdi sau 

ir nieko nebepaiso!

Šlakuoto veido, kresnos Ji, sumažinus 20 bilijonų do- 
figūros, 24 metų Mike Lew-|lerių ginklavimosi biudže- 
is išėjo iš Trainee Agency tą. 
(107 W. 42 St.) su tokia pat 

na- ’ istorija. Palikęs savo men
kai apmokamą darbą ligo
ninėje, nes norėjo užbaigti 
YMCA suvirintojų kursus, 
Lewis dabar sako: “Aš im
siu kokį tik gausiu darbą.

Gene Williams
Worker” išvertė I.

būt 
vie- 
nu-

Darbo agentūrą (Employ
ment Agency), taip bus ge
riausia.”

Lawrence Darbo agentū
ra, 120 W. 42nd St., visai 
kitas vaizdas. Čia aš kalbė
jau su aštuoniolikamečiu 
Douglasu Mapp, kuris be
veik mėnesį ieškojo darbo 
sandėly. Jis rado priėmėjo 
darbą trims mėnesiams, bet 
buvo atleistas. Jaunasis 
negras tikisi naujo darbo 
keliems mėnesiams, bet jis 
neturi jokios vilties gauti 
“darbą su ateitimi.”
Tomas Fazio, 17 metų, sep- 

tyinis mėnesius vaikštinėjo 
po krautuves, fabrikus ir 
agentūras, norėdamas gau
ti laikino darbo, kad galė
tų tęsti mokslą, bet supra
to, kad “yra per daug lai
kinų darbininku.” Jis tu
rėjo darbą Gristedes mais
to prekyboje, bet buvo at
leistas ęlėl “uždarbio fondo 
sumažinimo.” ’ K., • ’

is, pabuvęs kelis mėnesius 
su virinto ju-bedarbiu. “Val
džios įstaigos turi jums 
daug gražių, entuziastingų 
žodžiu.” u

Palaidota nuoširdi 
sena laisviete

ko-Praėjusį pirmadienį, 
vo 29 d., staiga mirė dauge
liui pažįstama sena laisvie
te Uršule Bieliauskienė-

Man labai patinka hart- 
fordiečiai. Jų Laisvės choro 
vadovė ir mokytoja Wilma 
Holis tikra meninės veiklos 
veteranė. Chorui padėt dai
nuoti Wilma atsivežė savo 
paauglį xsūnų akompanistu. 
Aišku, kad be jos gražių pa
stangų hartfordi e č i a i su 
choru mažai kur galėtų pa
sirodyti.

Praėjęs pirmadienis bu
vo vienas iš neparankiausių 
kokioms nors demonstraci
joms gatvėse. Tačiau niu-

žmona Petro Bieliausko. Jos jorkiečiai labai entuziastiš- 
ketvirtadienį sude- Pasi^o ir priėmė ast- 

; ponautus Grissom ir Young, 
buvo kietus ne lietus, šimtai 

tūkstančių apgulė Manhat- 
tano Broadway ir sveikino 
drąsuolius.

palaikai 
ginti Maspetho kapinių kre- 

' materijoje. Velionė 1__ _
Douglaso Mappo, Thomaso1 pašarvota Shalins šermeni- 

Fazio, Albinos Milliner, Jean; nėję. Kadangi nebuvo su- 
Higgs, L. S. Taylor, Mike; spėta apie jos mirtį praneš- 
Lewis ir kitų istorijos yranti “Laisvėje, 
tik epizodai iš mūsų dienų 
jaunųjų bedarbių ch Toni
kos. Pastovėkite bet kurią 
dieną, bet kuriuo laiku prie 
bet kurios agentūros durų, i Velionė Bieliauskienė buvo n.e’ 
jūs pamatysite armiją jau.- ilgametė “Laisvės” skaity- 
nų žmonių, įeinančių ir išei- toja ir rėmėja. Mirė sujau
nančių ir pamažu prarandan- i kus 75 metų amžiaus.
čių viltį gauti darbą, žmonių, j Trečiadienio vakarą š.er- 
kurių laukia bedarbio gy- meninėje dalyvavo nemaža 
venimas. Šie darbo ieško-1 velionės giminių ir draugų, 
tojai neturi teisės gauti be- Ieva Mizarienė pasakė ati- 
darbio kompensaciją, o už, tinkamą kalbą, apibūdinda- 
jų nugaros stovi dar šimtai: ma. velionės gyvenimą, 
tūkstančių tokių, kurie jaul Reiškiame giliausią užuo- 
seniai nustojo belstis į už- [ jautą velionės vyrui Petrui, 
daras duris. 1 dukrai Albinai ir visiems

artimiesiems ir draugams.

tai nedaug 
laisviečių apie tai težinojo. 
Tie, kurie sužinojo, ją ap
lankė šermeninėje ir sutei
kė paskutinį patarnavimą.

Vakarų Vokietijos mies
telio Aachen gyventojai tu
ri pasistatę bronzinę Mai- 
žiešiaus statula. Jie atsimi- 

kad Mažiešius tikin
tiems žydams yra išganyto
jas, ir nutarė jo statulą pri
siųsti ir padovanoti Izrae
lio paviljonui Pasaulinėje 
parodoje. Jie tikėjosi tuo 
mostu labai patenkinti žy
dus.

daras duris.
Tuo tarpu agentūros skel- • 

bia laikraščiuose: “Berniu-
Employment Chamber (2i kai — $75-50; uždirbsite ir 

E. 42. St.). Čia po viena ! mokysitės; patyrimas ne
paauksuota iškaba randasi reikalingas; geros perspek- 
5 privačios agentūros. Išei- tyvos.
dama iš ten, gražioji Albina kio darbo nėra. Skelbimai 
Millinger sušuko: “Jie ne-j tiktai padeda sudaryti ka- 
įuoda jauniems žmonėms talogus vardų, kuriais agen- 
progos, tikrai neduoda!” Jūros vėliau galės pasigirti 
. Ši žvalioji 18 metų mer- ’prieš darbdavius, ieškančius 
gaitė ieško darbo jau tris trumpalaikių darbininkų 
savaites ir sakosi turinti tik nepriklausančių unijoms, 
“50-50 šansą” gauti darbą.

Jean Higgs, 19 metų, bir
želio mėnesį baigė mokyk
lą, ir nuo to laiko ieško dar
bo. “Žmonės reikalauja pa
tyrimo,” pasakoja ji, “bet 
jie nenori duoti laiko pa
simokyti. Jie pažiūri į ta
ve ir pasako “ne,” pasako
ja Miss Higgs, skųsdamasi 

f dėl diskriminacijos ieškant 
darbo. “Jie nepasako tie
siog. bet galima suprasti, ką 
jie galvoia. sakydami Jums 
“aš nranešiu,” pridūrė ji, 
beviltiškai.

Ilgi bakenbardai ir kepu
rė puolia L. S. Taylor, aukš
to ūgio jaunuolį. Jis galvo
ją, kad i o progos gauti dar
bą yra labai menkos. iJs no
rėtų grįžti į mokyklą vasa
rio mėnesį, bet mano, kad 
negalės to padaryti. “Jums 
atrodo, kad galima padaryti 
tiek daug su mokyklos dip- j 
lomu,” sako tas 20 metų i 
jaunuolis. “Bet juk reikia ! 
gyventi.” Prieš mano pa
sikalbėjimą su Tayloru jis 
per dvi valandas gavo nei- 
'giamus atsakymus devynio
se agentūrose. Atėjęs į Em- i 
ployment Center, jis po 
dyiejų minučių vėl buvo gat- 

į- vėje. ;
J 23 metų jaunuolis, baigęs' 
Colgate Universitetą, labai į 
noriai su manimi pasikalbė
jo. “Mokykloje gerai,” pa

lakė jis karčiai. “Bet pa
laukite, kai iš mokyklos iš
eisite. Baigusiems kolegiją 
nėra taip lengva, kaip tai 

• sakoma?’ Neseniai atleis-

E. 42 St.).

ll

Bet tikrumoje to-
New Yorkas. — Reikia 

daug lietaus, kad prisipildy
tų miesto vandens rezervu
arai.

Deja, paviljono galvos 
nutarė tos vokiečių dovanos 
nepriimti. Jos apžiūrėjo 
statulą ir nustebo: Maižie- 
šius daug panašesnis į bez- 

. .. džionę, negu į žmogų. Sta- 
Rep. tūlos nuotrauka pasirodė 

N. Y. TimesC, Iš tikrųjų, 
j bi du r i ai ji atrodo. '

Washingtonas. — Naujo
ji Ceilono vyriausybė prašo 
iš JAV ekonominės pagal
bos.

1965 metu balandžio 1 dieną sukanka 
penkeri metai kai mirė

Izabele Sutkiene

—------------------------------------------------- 1---------------------
Nors jau praėjo ketveri metai nuo jos mirties, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl Jos 
mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o mes tavęs niekad neužmiršime.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

Brooklyn, N. Y.

1

6 pusi.—Laisve (Liberty)-* Penktad., bal. (April) 2, 1965

Pirmadienį “Laisvės” raš
tinėj buvo užėjusi Joše- 
phine Augutienė (buvusi 
brooklynietė). Sekmadienį 
ji dalyvavo ADLD Auksinio 
jubiliejaus minėjime. Jai 

! buvo malonu susitikti su 
tus valgysime 12 vai. die- senais p a ž į s t a m ais-drau- 
ną, o 2 vai. įvyks kuopos gaįs. 
susirinkimas. Tai bus “Lais
vės” salėje.

“Peskado en Nido” bus 
naujas valgis lietuvių tarpe. 
Galėsite sočiai prisivalgyti 
tik už vieną dolerį!

Pietūs rengiami labai nau
dingam tikslui. Kiek liks 
pelno, visas eis išleidimui 
anglų kalba knygos apie 
Lietuvą. Kaip žinia, knygą 
leidžia LLD ir ji vadinsis

” Jus kvie
čia LLD 185 kuopa. Pietūs 
įvyks balandžio 13 d. Pie-

Josephine ir jos vyras 
i Juozas jau keleri metai kai 
gyvena Hampton, N. J. 
Tad gavusi progą, ji at
vyksta ir į Brooklyną pasi
svečiuoti ar dalyvauti ko
kioj nors iškilmėj.

J. Augutienė lankymosi 
mūs įstaigoje proga atsi
naujino savo prenumeratą 
ir paliko dovanų laikraščiui

“Lithuania — Past and Aciu jai.
Present.”

Prašome iš anksto užsi
sakyti pietus. Galima užsi-J tai atsilankymas į raštinę
sakyti iki balandžio 9 d.

Paremkime naudingą 
darba!

Kuopos valdyba

New Yorkas. — Kovo 29 
dieną čionai lankėsi JAV 
astronautai Grissom ir J. 
Young. Nors lietus lijo, bet 
jie iškilmingai buvo sutikti.

Kitas surprizas buvo,

mūsų gero draugo Aleko 
Janavičiaus iš Baltimore, 
Md.

Jis, turėdamas reikalų 
New Yorke, ta proga ir už
ėjo į “Laisvės” raštine.

Alekas Janavičius yra il
gametis laikraščio skaityto
jas ir rėmėjas. Jis aukoja 
ir piknikams Baltimorėje 
ką nors 
mo.

Ir šia 
čiomis: 
numeratas į Lietuvą, taipgi 
apdovanojo “Laisvės” įstai
gos moteris saldainiais, ir 
paliko dovanų laikraščio 
naudai.

Esame labai dėkingi Ja
navičiui už jo dosnumą, ir 
palinkėdami svečiui laimin
gos kelionės į namus, atsi- 
skyrėme iki pasimatymo

Apsisaugojimui nuo 
j. nėštumo duos patarimu

iš maisto ar gėri-

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ
New Yorkas. — Brookly

ne, Bedford - Stuyvesant 
rajone įvyko baisus apiplė
šimas. Du mėsos pardavimo 
savininkai Isidore Rosen- 
house ir Joseph Wilchows- 
ki, taipgi krautuvės darbi
ninkas Jack Needleman bu
vo nušauti ir sumesti į dide
lį šaldytuvą.

Manoma, kad plėšikai pa-__ v___  .... _____
čiupo tarp $400 ir $1,800 pi- Bjltimorės;piknike, 
nigų. ' * L.

proga neatėjo tuš- 
atnaujino dvi pre-

New Yorkas. — New Yor
ko valstijos Board of Social 
Welfare 10 balsų prieš 1 nu
tarė duoti patarimų 
moterims, kurios jau 
sulaukusios 18 metų 
žiaus, apsisaugojimui 
nėštumo.

Žinoma, tas tarimas IS&ia 
tik tas moteris arba medi
nas, kurios ima iš valstijos 
pašalpą, bet jis turės įtakos 
ir bendrai į gimdymo kont
rolę.

toms
yra
am-
nuo

“Išganytojas” turi atro- ( 
(lyti gražiai, arba jis negali 
būti išganytoju! Bet tie, 
kurie minėtą statulą darė,! 
matyti, Maižiešių įsivaizda-į 
vo tik pusžmogiu. O gal 
norėjo pasityčioti iš žydų 
tikėjimo?

New Yorko miesto žmo
nės gali pasidžiaugti prane
šimu, kad vandens rezervu
arai šiek tiek pasipildė ir 
gal nereikės bijoti vandens 
stokos ateinančią vasarą. 
Taip praneša vandens, gazo 
ir elektros pristatymo ko- 
misionierius D’Angelo.

Mūsų miestas turės nau
ją mokslinę įstaigą. Ji va
dinasi Nacionaline -Apšvie-I 
tos Akademija. Ją įsteigė 
27 mokslo žmonės. Ji jau 
inkorporuota New Yorko 
valstijoje. Dar neaišku, 
kaip nauii nariai bus pri
imami ir kiek jų bus įsileis- (

i ta.

Kovo 27 d. Brooklyne bu
vo atlikta baisi žmogžu- 
dybė. Trys bučeriai buvo 
rasti nušauti ir šaldytuve 
uždaryti. Policija ieško kri
minalistų.

Rep. .

Prašymas
New Yorko ir artimos 

New Jersey apylinkės orga
nizacijos prašomos neruošti 
savų parengimų birželio 20, 
o dalyvauti Visų tautų pik
nike.

Visus prašo American 
Committee for Protection 
of Foreign Born.

Bagdadas. — Irakas su
traukė 65,000 vyrų armiją 
puolimui kurdų tautos.
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RESERVE THIS DATEll

SUNDAY, MAY 23rd, 1965-2:00 P.M
Celebration honoring JACK STACHEL j

on his 65th Birthday at the
HOTEL WOODSTOCK į

127 W. 43rd St., NYC J ‘ I
Make reservations now — $2.50.

Send checks to: • * ■
.Alexander Trachtenberg, Chairman Jack Stachel 65th.
Birthday Committee Banquet Dept., Woodstock Hotel, 

127 West 43rd St., NYC

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N: Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 6 d., 
7:30 vai. !vakare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi HMHSi kviečiami dalyvauti su
sirinkime. ' Kurių’ duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. Valdyba 1 (26-27)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio >13 d., ,2 Vai. popiet, 
“Laisvės“ dalėje, 102-02 Liberty Avė. 
Prašome visus narius ateiti.

• Turėsime pietus 12 vai., o 2 vai. 
po , pietų—susirinkimą. Pietūs tik 
$1, pelnas anglų kalba knyga/Wš- 
lėisti. Prašome visus dalyvauti;

Valdyba (^į-27)

OZONE PARK, N. Y.
•LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadieni, balandžio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, > 102-02 Liberty Avė. Visi 
nariai kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti. Kad jūs duokles užsi
mokate, tai dar ne viskas. Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį. Padarykime su- 
sirinkifnus skaitlingus ir tuo pa
lengvinkime LDS Centrui.

Duokles mokėkite kuopos susi
rinkimuose.

P. Babarskas, Prot. Sekr. (26-27)

Modernus Būdas Siuntimui

DOVANŲ GIMINĖMS Į U. S. S. R

Nereikia Pirkti, Nereikia Pakuoti, 
Nereikia Siųsti, Nėra Muito.

Šimtai daiktų Sovietų gamybos, puikiausių rūšių yra greitam pristatymui.

Automobilių, Motorinių Dviračių, Minamų Dviračių, 
Radijų, Televizorių, Kamerų, Metrais Audinių, Perfumų, 

Maisto Produktų, ir daugybė kitokių daiktų.
Daug naujų daiktų dabar yra ir dauguma numažintomis kainomis.

Ir atostogas jūsų giminėms galime priruošti ten 
sveikatingumo bei poilsio kurortuose.

Užsakymai aukščiau suminėtų dalykų bus priimami ir atliekami vienatinės 
firmos, autorizuotos autoritetų Vneshposyltorgo: 

PODAROGIFTS, Ine.
(Tas pats manadžmentas kaip Globe Parcel Service, Ine.)

220 Park Ave. So., Cor. 18th St., New York, N. Y. 10003 
Telefonas: 228-9547 <

(Sekite atidarymą parodos rūmo su iždčstytais dovanoms daiktais. Data bus paskelbta.)




