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METAI 54-ieji

KRISLAI Japonija p e i k i a
J. Valstijų politiką

Tokio. — Japonijos prem-. dienraščiais, kurie kritikuo- 
1 jeras Šato buvo pasiuntęs į į'ja Jungt. Valstijų politiką 
J Pietų Vietnamą diplomatą pietryčių Azijoje, o ypatin-

Svarbi sukaktis.
J*ai buvo 1865 metais.
vrJas pasiekta, o kas

Amerikos gėda.

Rašo R. Mizara

Šiandien sukanka šimtas me
tų, kai baigėsi JAV Pilietinis 
karas.

JAV kariuomenės vadovas
gen. Ulysses S. Grant parašė poiltiKa, Kacta jos mano, į jis suko, naci JAV Vaciai 
neilgą pasidavimo dokumen-1 jog Pietų Vietname parti-i klysta manydami, kad jie 
tą, o Konfederacinių (sukilę- • zanų judėjimą sudaro Šiau- į Šiaurės Vietnamą bombai'- 

rėš Vietnamo jėgos, taipgi duodami privers Pietų Viet- 
po i klysta JAV, kada jos tiki- namo partizanus susilaikyti 

- 'si laimėti m i 1 i t a r i n i a i s nuo kovos. Tą kovą pagim- 
I dė ne komunistų noras, bet 

ako, kad Ja- gyvenimo sąlygos. Jis sako,

gai vartojimą dujų ir Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą.

i Shunichi Matsumotto. Tas
: sugrįžęs r a p o r tavo, kad
i klaidinga Jungtinių Valsti-
! jų politika, kada jos mano, | Jis sako, kad JAV vadai 

pasidavimo dokumen-! jog Pietų Vietname parti-1 klysta manydami, kad jie ,•» « .. _ • • t v • • v . _ ■«
lių) valstijų kariuomenės va 
dovas gen. Robert E. Lee 
juo pasirašė.

Tai buvo 1865 m. balandžio. ..veiksmais.
Matsumotto s__ , ........... ......-

ponija turi tartis su JAV | kad net Saigone manoma, 
ir kreiptis į pasaulį suradi- jog partizanų eilėse tik 
mui kelių baigti tą karą, apie 30% yra komunistiškai 
Jis sutinka su Japonijos! nustistatę.

9 d. nedideliame Appomattox 
miestelyje, Virginijos valsti
joje.

Sutartis trumputė, bet aiš
ki: pietinių valstijų kariuome
nė padeda ginklus ir skirsto
si: sukilėlių kariai, vykstą j 
savo namus, gaus po arklį ar
ba mulą, kad sugrįžę galėtų 
uli’bti žemę.

Sukilėlių kariuomenė buvo 
federalinių jėgų apsupta:, al
kana, apdriskusi, bejėgė.

Pilietinis karas buvo ilgas, 
aštrus, baisus; tęsėsi ketverius 
metus.

Jis prasidėjo 1861 m. ba
landžio 12 d., kai vergijos 
palaikytojų ginkluotosios jė
gos užpuolė federalinę Sum- 
terio (Fort Sumter) tvirtovę 
Charlestone, South Carolina 
valstijoje.

2.500 kunigu sako: Vardan 
dievo sulaikyk karą!

New Yorkas.—Sekmadie
nį, balandžio 4 dieną, “The 
New York Times” pilname 
puslapyje išspausdino 2,500 
kunigų, protestantų dvasi
ninkų ir rabinų atsikreipi- 
mą į prezidentą Johnsoną. 
Jie sako: Prezidente, var
dan dievo, sulaikyk karą

Press” dienraštis išspausdi
no Nassau ir Queens rajo
nų (Queens rajone išeina 
tas dienraštis) apie 200 pro
fesorių, mokytojų, kunigų, 
rabinu ir istoriku atsišau
kimą po antrašte: “Ameri
ka privalo pasirinkti pasau
lini karą ar pasitarimą.”

Johnsonas sutinka tartis 
baigimui karo Vietname Jungtines Valstijas

Baltimore. — Balandžio 7 šiaurės Vietnamo respubli- 
dieną prezidentas Johnso- 1 kai. Priešlėktuvines ruke
nas kalbėjo Hopkinso uni- j tos ir kiti gynybos ginklai 

jau pasekmingai gabenami.versitete. Jo kalba buvo 
leidžiama televizijos ir ra 
dijo tinklais.

Po 8 savaičių Jungtinių 
Valsti jų bombarda v imu 
šiaurės Vietnamo respubli
kos, jis pareiškė, kad JAV 
sutinka besąlyginiai pradė
ti pasitarimus karo bai
gimui su suinteresuotomis 
valstybėmis, jų tarpe su 
šiaurės Vietnamo respubli- 

| ka ir Kinija nestatant iš 
anksto sąlygų.

Tuo pat kartu Johnsonas 
sakė, kad prašys Kongre
so paskirti bilijoną dole
rių ekonominei pagalbai 
pietryčių Azijos šalims, 
iškaitant ir šiaurės Viet
namo respubliką.

Maskva.— Po pasitarimo
(Kinijos vyriausybė sutiko 
į per jos teritoriją perleisti 
Tarybų Sąjungos ginklus

Vroclavas, Lenkija.—čio
nai kalbėjo TSRS premje
ras Kosyginas. Jis sakė: 

| “Taiką mylinčios tautos ne
užmirš Jungtinių Valstijų 
i m per ialis tų ba r bar išku mo 
pietryčių Azijoje”.

Washingtonas.— Mc- 
George Bundy, preziden
to Johnsono asmeninis 
patarėjas, sako, kad jeigu 
Kinija duos pagalbos Šiau
rės Vietnamui, tai JAV ka
ro orlaivynas atakuos ir ją.

New Delhi. — Nors Indi
ja daug gauna visokios pa
galbos iš Jungtinių Valsti
jų, bet jos spauda ir val
džia kritikuoja JAV už su
laužymą Ženevos sutarties 
Indokinų reikalais, Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą ir 
tęsimą karo Vietname.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Balandžio 5 d. įvyko Jung- 

i tinių Tautų komiteto posė- 
! dis apibūdinimui agresijos. 
• Komitetą sudaro 21 valsty
bės atstovai.

Nikalojus Federenko, Ta
rybų Sąjungos delegatas, 
aštriai kaltino Jungtines 
valstijas, kad jos pasaulyje 
(Lotynų Amerikoje, o ypa- 
tinkai pietryčių Azijoje) 
vykdo agresijų veiksmus.

Federenko sakė:: “Kiek
vienas gali matyti pavojin
gus Jungtinių Valstijų im
perialistų veiksmus Vietna

me.” Jis kaltino Jungtines 
Valstijas ir už vartojimą 
nuodingų dujų. Federenko 
sakė, kad kalbos, būk tos 
dujos “nepavojingos,” tai 
tik pateisinimai kriminalių 
prasikaltimų ir sulaužymo 
tarptautinių teisių.

Jungtinių Valstijų politi
ka teisino Francis T. P. 
Plumptonas, būk tos dujos 
yra tokios, kokias JAV po
licija vartoja riaušių slopi
nimui. Jis kaltino Šiaurės 
Vietnamo respubliką,‘kad ji 
remia Pietų Vietnamo par
tizanus.

Amerikiečiai nori taikos, 
o ne karo pasaulyje

Žygis į Washington! Už nusiginklavimo 
užtaiką posėdžius

‘ Vienuolika pietinių valstijų 
sudarė savo valdžią su Jeffer
son Davisu kaip laikinuoju 
prezidentu ir mojosi palaikyti 
atskirą nuo JAV savo valsty
bę su vergine sistema. Dik- 
sikratai tikėjosi, kad, su An
glijos ir Francūzijos pagalba, 
Jiems tai pavyks padaryti. 
Orancūzijos valdžios krėsle 
tuomet sėdėjo Napoleonas 
III-čiasis.

Prezidentas Lincolnas pasa
kė: jūs to nesulauksite—JAV 
bus viena valstybė, vergija 
bus panaikinta.

Vienuolika pietinių valstijų 
su devyniais milijonais gyven
tojų (jų daugiau nei trečdalis 
buvo vergai) sukilo prieš dvi
dešimt du milijonus gyvento
jų, kurių valdžios priešakyje 
buvo vienas šviesiausių ame
rikiečių — Abraomas Lincol
nas, tik I860 metais išrinktas 
prezidentu.

Karo metu šiauriečiai buvo 
pašaukę 2,898,000 vyrų į fe
deralinę kariuomenę, o pie
tiečiai— 1,300,000 į savąją.

Kare žuvo apie 618,000 vy
rų: 258,000—pietiečių, 360,- 
000 šiauriečių.

I ’ — :—
Šalis buvo apgriauta, ją rei

kėjo atstatyti — užgydyti bai
sias karo žaizdas.

Kapitalizmui plėtotis durys 
plačiai atsidarė. Bet stokavo 
darbo jėgos; jos atsirado Eu
ropoje.

Po Pilietinio karo didesnė
mis masėmis emigravo žmo
nės ir iš rytinės Europos.

Lietuvoje baudžiava buvo 
panaikinta, laisvas, bet nu
skuręs valstietis ieškojo ge
resnio gyvenimo panaikinusio
je vergijos sistemą Ameriko
je! Apie 1867-1878 metus 
prasidėjo tirštesnė imigracija 
ir iš Lietuvos

Taigi greit sueis šimtas me
tų, kai lietuviai tirštesniais 
skaičiais pradėjo emigruoti į 
JAV.

Pralaimėję karą, pietiniai 
xtiksikratai griebėsi teroro: 
1865 m. balandžio 14 dieną 
jie užmušė prezidentą Lincol- 
ną.

XTisa 6-me pust).

Vietname!
i

Nėra galimybės čionai 
; įvardinti iš visos šalies var- 
I dus tų įžymių vyskupų, ku- 
j nigų, protestantų ministe- 
j rių (dvasininkų) ir rabinų, 
i Komitetas vadinasi Clergy
men’s Emergency Commit- 

| tee for Vietnam, jo pirmi- 
. ninku yra vyskupas John 
I Wesley Lord.

Pasirašiusieji sako, kad 
plėtimas karo už Pietų Viet
namo sienų veda prie pra
žūtingo nuklinio karo. Jie 
prašo Johnsono sulaikyti 
agresijas, sutikti pasitari
mais sureguliuoti pietryčių 
Azijos reikalus.
, Tą pat dieną “Long Island

Jie atsišaukime reikalau- 
jo sulaikyti Šiaurės Vietna
mo bombardavimus, nes tas 
veda į pražūtingą pasauli
nį karą. Jie reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos nulaiky
tu militarinius veiksmus ir 
sutiktų sureguliuoti pietry
čių Azijos reikalus pasita
rimais.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kinijos premjeras Chau En- 
lajus atsakė U Thantui, kad 
Jungtinės Valstijos baigi
mui karo Vietname turi 
tartis su partizanų Liau
dies fronto vadais, kad nei 
Kinija, nei Šiaurės Vietna
mas nieko neturi su tuo 
karu.
g—..i -- ~ ~ ;, _.

IŠ VISO PASAULIO
Tokio. — Apie 6,000 japo

nų demonstravo protestuo
dami prieš JAV militarinį 

! veikimą pietryčių Azijoje, 
‘ypatingai prieš Šiaurės 
i Vietnamo bombardavimą.
I

Guantanamo.—Čionai jau 
pilnai paleistas darban fab
rikas, kuris išdruskins jūri
nį vandenį į prėską ir pilnai 
aprūpins JAV karo laivyno 
bazę.

Washingtonas. — Lankėsi 
Kanados premjeras Lester 
B. Pearson. Jis reikalavo 
prezidentą Johnsoną sulai
kyti Šiaurės Vietnamo bom
bardavimus.

Atėnai. — Filoponesų pu
siasalyje įvyko žemės dre
bėjimas ir žuvo apie 20 
žmonių.

Madridas. — Susikūlė Is
panijos keleivinis lėktuvas 
ir žuvo 49 žmonės.

Jakrta.— Indonezijos vy
riausybė išvarė Jungtinių 
Valstijų “Taikos korpuso” 
patarėją J. J. Heiningą. In
donezija sako, kad jai ne
reikalingi “Taikos korpuso” 
patarėjai.

Saigonas. — JAV žvalgy
ba sako, kad Pietų Vietna
mo prtizanai savo svarbiau
sias jėgas permeta iš pie
tinės šalies dalies į šiaurinę.

Kairas. — Egipto karo 
lėktuvai atakavo Saudi A- 
rabijos Najrano prieplauką, 
iš kurios rojalistai puldinė
ja Jemeno respubliką.

Camden, Ala. — Virš 2,- 
500 negrų demonstravo 
prieš segregaciją. Policija 
areštavo 11 demonstracijos 
vadų.

Ottawa. — Sulaukęs 76 
metų amžiaus mirė Kana
dos generolas H. D. G. Gre- 
raras.

' Philadelphia, Pa. — Orga
nizacijos: Students for De
mocratic Society, Friends 
(Quakers) Peace Commit
tee, American Friends Ser
vice Comm., CORE, Ethic
al Culture Society, Penn
sylvania, Swarthmore, 
Temple, Haverford, Drexel 
ir Bryna Mawr universitetų 
studentai organizuoja masi
nį maršavimą į Washingto- 
ną, reikalaudami baigti ka
rą Vietname.

Maršavimas įvyks šešta
dienį, balandžio 17 d. Jau 
virš 700 studentų ir profe
sorių susiregistravo žygiui.

SULAIKYTI UŽPUOLIMĄ 
ŠIAURĖS VIETNAMO
New Yorkas. — Carnegie 

Hall svetainėje įvyko masi
nis susirinkimas už baigimą 
karo Vietname. Kalbėjo se
natorius Ernest Gruening, 
iš Alaskos.

Jis nupeikė JAV karo po
litiką Vietname ir reikala
vo tuojau sulaikyti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimus.

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Tarybų Sąjungos delegatas 
Nikolajus Federenko val
džios vardu įteikė Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui raginimą — ■ sušaukti 
nusiginklavimo konferenci
ja.

Jis sako, nors per porą 
metų 18-kos valstybių nusi
ginklavimo konf e r e n c i j a 
nedavė teigiamų rezultatų, 
bet pagal Jungtinių Tautų 
nutarimą ji turi veikti, kad 
pravesti priimtus asamblė
jos nutarimus.

SAKO, KAD SUNAIKINO 
š. VIETNAMO TILTĄ
Washingtonas.— JAV mi- 

litaristai iš Saigono rapor
tavo, kad bombonešiai su
naikino 500 pėdų ilgio plie
ninį tiltą per Leno upę, 65 
mylios nuo Šiaurės Vietna
mo sostinės.

Jie sako, kad Vietnamui 
ims apie metus laiko jį at- 
statvti. «z

New Yorkas. — “The New i 
York Times” balandžio 6 d. 
redakciniame “Platesnis ka
ras Vietname” rašo, kad 
Jungtinių Valstijų žmonės 
sujudo ir nori žinoti, kur 
valdžios politika veda šalį.

Prezidento Johnsono vy
riausybė sakė: “Mes nesie
kiame plėsti karą Vietna- 

1 me,” taip sakė pirmiau, 
taip sakė ir prieš porą mė
nesių, gi per tą laiką Jung- 

. tinės Valstijos ne tik dau
giau militarinių jėgų pa
siuntė į Vietnamą, bet pra
dėjo bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo’ respubliką, nai
kinti, kaip “Times” sako: 
strateginius kelius, aero
dromus, geležinkelius, til
tus, radaro įrengimus ir 
fabrikus. Ką gi tai reiškia, 
jeigu ne karo plėtimą?

Balandžio 3 dieną Šiaurės 
Vietnamo lėktuvai nušovė 
JAV du bombonešius. JAV 
vyriausybė ,pareiškė, kad 
“mes įžengėme į naują karo 
fazę.”

Kiekvienam yra aišku, 
kad jeigu JAV tęs Šiaurės 
Vietnamo bombardavimus, 
tai tas iššauks vietnamiečių 
pasipriešinimą. Kas 1 tada 
bus? Kur tam pabaiga? — 
daugybė amerikiečių stato 
klausimus.

Mokslininkai, vyskupai, 
profesoriai maldaute prašo 
prezidento, kad jis sulaiky
tų karo plėtimą Vietname, 
kuris gali pavirsti į pasau- 
linį-nuklinį karą.

Tokio. — Čionai per ra
diją buvo girdėta kalba 
Šiaurės Vietnamo preziden
to Ho Chi Minho. Jis sa
kė, “kad nepaisant begė
diškų veiksmų JAV imperi
alistų prieš Indokinų žmo
nes, tie agresijos žingsniai 
yra pasmerkti susmukimui.

Taipgi jis kaltino JAV 
militarinės jėgas, kad jos 
vartoja nuodingas dujas 
prieš Pietų Vietnamo par
tizanus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SULAIKO SUSISIEKIMĄ 
SU VAKARŲ BERLYNU

Berlynas. — Per kelias 
dienas Tarybų Sąjungos ir 
Rytų Vokietijos militarinės 
jėgos sulaikinėjo iš Vaka
rų Vokietijos susisiekimą 
su vaakriniu Berlynu. Mat, 
TSRS ir Rytų Vokietijos 
militarinės jėgos turi ma
nevrus.

Saigonas. — Tarp kovo 
20 ir balandžio 3 dienų Pie
tų Vietnamo valdžia neteko 
1,119 karininkų ir kareivių 
vien užmuštais, o partiza
nai kovos lauke paliko 278 
užmuštus. Manoma,, kad 
partizanai nemažai užmuš
tų išsinešė iš kovos lauko.

LENKIJOJE ĮŽYMI 
TSRS DELEGACIJA

Maskva. — Išvyko į Len
kiją TSRS premjeras A. 
Kosyginas, Komunistų par
tijos va d a,s L. Brežnevas, 
Užsienio ministras Gromy
ko, maršalas Nikolajus Kry
lovas ir dar eilė įžymių as
menų.

Lenkijoje jie panaujins 
TSRS su Lenkija bendro 
apsigynimo sutartį.

Washingtonas. — JAV 
žvalgyba sako, kad Pietų 
Vietnamo partizanai peror
ganizuoja savo armijos da
linius iš batalionų į pulkus. 
Jų batalionai turi po 700 
žmonių, o pulkai turės po 
1,100.

Maskva. — Balandžio 3 d. 
čia buvo surengtas banke
tas Pakistano prezidentui 

į Ayub Khanui pasitikti. Ban- 
I kete kalbėjo TSRS premje
ras A. Kosyginas. Jis pei
kė Jungtinių Valstijų poli- 

; tiką pietryčių Azijoje, ypa
tingai Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą.

Saigonas. — JAV orlai- 
vyno komandieriai svarstė 
apie bombardavimą Šiaurės 
Vietnamo aerodromų netoli 
Hanojaus, kur yra gynybos 
lėktuvų.

Santiago. — Čilė prašo 
kitų šalių pagalbos žmo
nėms, kurie nukentėjo nuo 
Žemės drebėjimo.

Maskva. — Japonijos am
basadorius T. Shimoda kal
bėjosi su TSRS Užsienio 
ministru Vietnamo karo 
reikalais.

------------- <—__
Karačis. — Pakistano val

džia kritikavo Jungtines 
Valstijas uz jų militarinius 
veiksmus Vietname.

Pekinas. — Kinija vėl pa
kartojo, kad Vietname gali 
būti taika tik po to, kai iš 
ten JAV ištrauks savo mi- 
litarines jėgas .

——II f-.— ,

Ženeva. — 1964 metais 
pasaulyje nuo raupų mirė 
10,000 žmonių, daugumoje 
tose šalyse, kur nuo jų ma
žai dar skiepinasi.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasseris ragina Irako val
džią susilaikyti nuo karo 
prieš kurdų tautą.

Washingtonas. — Sulau
kęs 85 metų amžiaus mirė 
generolas Julian L. Schley.

MASKVA. — TASS, TSRS 
žinių agentūra praneša, kad 
Šiaurės Vietnamo sostinėje 
Hanojuje laukiama JAV 
lėktuvų užpuolimo.
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GRAŽIAI PAGERBĖ
DIDŽIOJO MENININKO
ATMINTĮ

Vilniaus

nusipelnęs 
straipsniu

“Tiesoje” (kovo 
Kernagis LTSR 
artistas, gražiu 
“Menininkas —

BET KODĖL PRASIKAL
TĖLIUS SLEPIATE
IR GLOBOJ ATE?

Kanados klerikališkuose 
“Tėviškės žiburiuose” (š. 
m. 12 ir 13 num.) tilpo ilga 
Pr. G. recenzija gydytojo

Apie alkoholizmą ir 
alkoholikus

“Vardan dievo, sulaikykite!”
TOKĮ ŠŪKĮ bei reikalavimą prezidentui Johnsonui 

pasiuntė 2,500 įvairių tikybų dvasininkų. Tai giliai jau
dinantis kreipimasis į prezidentą. “Kiekvienas mū
sų,” sako jie, “esame giliai, asmeniškai prislėgtas Jung
tinių Valstijų vaidinamu vaidmeniu Vietname.” Tas vaid
muo baisus ir pavojingas. “Jungtinės Valstijos pradėjo 
išplėsti karą už Pietų Vietnamo ribų,” šaukia dvasinin
kai, “su visais pavojais dar labiau padidinti konfliktą, 
gal net paversti jį visapasauliniu ir niukliniu konfliktu.”

“Ponas Prezidente,” sako jie, “mes raginame tą kur
są pakeisti. Prisipažinkime padarę klaidą ir darbuoki
mės už paliaubas. Sušaukime visų tautų konferenciją,! 
kurioje dalyvautų ir Kinija, ne tik tam, kad padarytų 
taiką, bet ir tam, kad pradėtų dideles bendras pastan
gas užgydyti karo žaizdas ir atstatytų tą nukentėjusį 
kraštą.”

, Ir baigia jie savo kreipimąsi:
“Ponas Prezidente, mes kuo rimčiausiai raginame 

jus pakeisti mūsų tautos kursą pirma, negu bus per vėlu, 
nuo žiaurumo į pasigailėjimą, nuo naikinimo į gydymą, 
nuo keršto į susikalbėjimą, nuo karo į taiką.”

Iš tikrųjų tai gal pirmas toks Amerikos dvasininkų 
atsišaukimas yra pasirodęs šios šalies istorijoje. Jis tu
rėtų turėti didelį poveikį į šalies vyriausybę. Jis turėtų 
atkreipti į save dėmesį visų tikinčiųjų ne tik Amerikoje, 
bet visame pasaulyje.

Šitas dvasininkų kreipimasis su parašais buvo at
spausdintas “The N.Y.Timese” sekmadienį, balandžio 4 d.

•• Tai dar ne viskas. Tą pačią dieną dienraštyje “Long 
Island Press” buvo išspausdintas trumpas, bet taip pat 
labai rimtas kreipimasis į prezidentą, raginantis baigti 
Pietų Vietnamo karą. Jį pasirašė visokiausių įstaigų 
pareigūnai, taip pat dvasininkai, rašytojai, veikėjai. 
Kreipimąsi paskelbė “Joint Peace Commitee for Nas
sau and Queens.”

, Jame taip pat sakoma, kad “apsikeitimas smūgiais 
ir'&ontrasmūgiais Vietname gali privesti'tik prie didžiu- 
Ifd'karo, įveliančio, Jungtines Valstijas ir Kiniją—karo, 
kurio niekas nenori ir kurio niekas negali laimėti. “To
dėl* kreipimosi autoriai šaukia sumobilizuoti visuomenės 
opiniją už tai, kad “karo plėtimas būtų sulaikytas,” kad 
‘.‘mūšių paliaubos būtų paskelbtos” ir kad “konfliktas 
būtų baigtas tarptautiniu susitarimu.”

O štai mūsų laikraščio skaitytojas prisiuntė iš
karpą iš “Los Angeles Timeso” (kovo 26 d.), kuriame 
randame dar vieną ugningą atvirą laišką prezidentui 
Johnsonui. Laišką pasirašė Lewis Mumford, bet jį taip 
pat yra pasirašę visa eilė įžymių amerikiečių. Jie sako, 
kad jie pilniausiai pritaria laiške išreikštai nuomonei 
apie Pietų Vietnamo karą. Reikia atsiminti, kad Mum
ford yra apdovanotas “prezidentiniu laisvės medaliu.” 
JaU tik dėl to jo žodis yra labai svarus ir jo pareikšta 
nuomonė nusipelno rimčiausio dėmesio.
< “Nei jūsų užsilaikymas, nei jūsų metodai neduoda 
mums jokio užtikrinimo,” sakoma laiške prezidentui, 
“kad jūsų politika prives mus prie gero: priešingai, jū
sų bandymai militarine jėga pagydyti situaciją, kuri 
tapo sukurta mūsų pačių užsispyrimu, vienašališku nu
sistatymu, gali baigtis tiktai branduoline katastrofa.”

Arba:: “Su tokia savo programa jūs gembleriaujate 
savo šalies ateitimi, kadangi jūs neturite drąsos prisipa
žinti prie klaidos ir pradėti naują kursą, nors praėju
sieji rinkimai buvo jums suteikę auksinę progą tai pa
daryti ...”
.•‘j Mumford sako, kad buvo didelė klaida pasiųsti į 
Vfetnamą militarinę jėgą be atsiklausimo Jungtinių Tau
tų.- Mūsų, girdi, buvo pasižadėta su ta pasauline, orga
nizacija visaip kaip kooperuoti, o dabar su ja nesiskaito
ma, ji apeinama.

Dabartinė vyriausybės politika Mumfordo vadinama 
išdavyste.
J/Lp “Toji išdavystė yra juo piktesnė, kadangi dabar jūs, 

‘MŠku, užsispyrusiai įveliate mus kaip tik į tokią milita
rinę politiką, kurią jūsų tautiečiai atmetė, kuomet jie 
taip nulemiamai atmetė respublikonų kandidatą praė
jusiuose rinkimuose.

Pirma, negu jūs eisite toliau, leiskite mums jums 
aiškiai pasakyti: jūs savo skelbiamus tikslus ištušti
note savo totalitarine taktika ir savo nihilistine strate
gija. Mes gėdinamiesi jūsų veiksmais ir esame pasipik- 
jtjjię jūsų nesąžiniškais pasiteisinimais ir išsisukinėji
mais. ..”
y *’* Paskutinė šio nepaprastai aštraus laiško pastraipa 
Žkamba:

“Vyriausybė prarado mūsų pasitikėjimą. Mes prie
šinsimės, visais mums prieinamais būdais įstatymuose, 
vykdymui neprąkėtiškos ir, virš visko, moraliai nepatei- 
įinamos politikos. Tėra vienas kelias pašalinimui mūsų 
^pasipriešinimo arba atgavimui mūsų pasitikėjimo, tai 
atsisakyti dabartinio kurso ir ieškoti žmogiškos išeities.”

Vadinasi, protestai prieš dabartinį vyriausybės kūr
iku Vietname kyla ir plaukia į Washingtoną iš visų ša
lies kampų—nuo Maine iki Alaskos. Protestuoja žmonės 
iStVisų luomų bei klasių. Deja, kol kas prezidentas su 
•teis protestais ir reikalavimais nesiskaito..... /. \

r____ pamini įžymiojo M. Dvorjetskio knygos apie
lietuvių tautos menininko, žydų baisias kančias^prae- 
dramaturgo, aktoriaus ir jnsio karo laikais.
režisieriaus Boriso Daugu- (sako:
viečio 80-sias gimimo meti-' 
nes. “Lietuviškojo teatro 
istorijoje”, rašo Kernagis, 
“nėra kitos tokios ryškios, 
ekspansyvios meninės indi
vidualybės, kaip Borisas 
Dauguvietis. Sklaidai teat
ro metraščio lapus, ir prieš 
akis iškyla įvairiapusė, sa
vita, sodri asmenybė, savo 
talentą, nepaprastą energi
ją atidavusi lietuviškojo te
atro brandinimui ir ugdy
mui”.

Per savo ilgą ir audrin
gą gyvenimą” Dauguvietis 
yra labai, labai daug davęs 
Lietuvos teatro menui, ypa
tingai jo ryškus buvo vaid
muo tarybiniam menui. 
Apibūdinęs jo, kaip drama
turgo, aktoriaus ir režisie
riaus atliktus darbus pir
miau, Kernagis rašo:.

šie darbai tačiau neišsemia 
B. Dauguviečio kultūrinės 
veiklos. Jis .puikiai supranta, 
kad naujas gyvenimas reika
lauja ir savo atspindžio sceno
je, reikalauja originalios ta
rybinės dramaturgijos, kuri 
nagrinėtų aktualius naujo gy
venimo keliamus klausimus, 
padėtų formuoti socialistinę 
pasaulėžiūrą mūsų visuomenė
je. O tokių veikalų stoką tada 
sudarė didžiausią spragą te
atro repertuare. B. Dauguvie
tis imasi plunksnos ir tampa 
lietuviškos tarybinės drama
turgijos pradininkų. Vienas 
po kito rampos šviesą išvysta 
net trys B. Dauguviečio dra
mos kūriniai: “Naujoji vaga”, 
“Uždavinys” ir komedija 
“Žaldokynė”, kuri dar ir da
bar žiūrovų labai mėgiama ir 
įeina į mūsų tarybinės drama
turgijoj auksinį fondą. Savi
veikliniam teatrui jis parašo 
dviejų veiksmų pjesę “Lai
mė”, o Lietuvos šokių ir dai
nų liaudies ansambliui suku- 

aktualia tematika monta-

Mokytoja”, kurią skyrė 
Onai 

Mirtis pakirto

geria. Jei, pav., toks žmo
gus ruošiasi prašyti savo 
darbdavį didesnės algos, jis 
“dėl drąsos” turi porą stik-įt ' 

; degtinės*Į lėlių išgerti. Be
geriama milijardai dolerių, pagalbos jis su savo darb- 
Spiritinių gėrimų varyklos- 
bravorai dirba dieną ir 
naktį. Girtavimą (visame 
pasaulyje) ypatingai paska
tino du praėjusieji pasauli
niai karai, kai žmonių neu
rasteninė įtampa buvo ne- 

j paprastai iškilusi, kai kas- 
’ dien buvo skaiči u o j a m a, 
kiek žmonių nužudyta, kiek 
miestų sugriauta ir pan. 
šiuo metu Jungtinės Ame
rikos Valstijos ir pirmaei
lių Europos valstybių dau
guma skundžiasi, kad alko- 

! holizmas jų šalyse perdaug 
i paplitęs ir kad jis ne ma- 
i žėja, bet didėja.

lietuvių pavardžių, nors jo pa- statymas jo kitu pagrindu, i Alkoholikų klausimas yra
Alkoholizmas liečia ne' 

tik atskirus asmenis, bet! 
tautas ir šalis, vienui ge-.ar visuomeninis alkoholiz 
narna daugiau, kitur ma- j 
žiau; vienur-geriama vieno-: p-iasi 
ki gėrimai, . kitur kitokį. vas, paproų sukeliantis nar- 
Pav., Italijoje, I lancuzijo-hęo^ięas-nuodas, kaip taba- 
j e, Ispanijoje, lietų Amen- j |<os, barbitūratai, heroinas, 
koje ir kitur, geriama dau-! R0Rainas> morfijus ir kiti, 
giausia vynas ai is vynuo-1 žmonių dauguma 
gių dalytas sampanas bei ■ (jeįgU įr nevisi) vienokiu ar 

! kitokiu spiritiniu gėralu 
■■■ i mėgau j asi - vaišinasi: vieni 
.s’' vienokiu, kiti kitokiu. 11/» i 

tie žmonės nenusigeria, i V",F ..■ ! blaivininką” butų ly g i a 11 ko d-ras Jellmekas, yra pa
var

— Rašo Dr. A. Petriką —
Atsakyti į pirmąjį klau

simą, būtent — kas yra al
koholizmas — nesunku. Al
koholizmas (girtuoklystė) 
tai patologinė būklė, kai be 
saiko ir nesulaikomai var
tojama spiritiniai gėrimai.. 
Alkoholizmas yra liga, bet ji: 

Vilniaus 1 Pagydoma, jeigu tik ligonis 
knyga' pats nori ir stengiasi išsi 
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daviu kalbėtis nedrįstų. 
Jeigu jis eina kur į pobūvį 
ar pakortuoti, negėręs jis 
nedrąsus, neranda su ki- 

Į tais svečiais kalbos, nesusi- 
j draugauja su jais, etc. Dėl
to jis, eidamas į bet kokią 
iškilą, turi “pasidrąsinti,” 
išmesti vieną kitą stikliuką.

“Beta” kategorijos gėri
kas ramento nereikalingas, 
jis turi drąsos pakanka
mai, jis randa su žmonė
mis bendrą kalbą, jis žmo
nėse neprapuola. Jis geria, 
kad nuraminti vienokią ar 
kitokią nervinio sutrikimok 
manifestaciją. Jo problema; 
grynai fiziologinė. Abiejtį 
šių kategorijų gėrikus, tik
rąja šios definicojs pras
me, alkoholikais vadinti ne- 

. galima, kol jie gali save 
Imas prasideda ir kur bai- kontroliuoti, kol jie gali, 
giasi. Alkoholis yra leng-1 kada tik nori, gėrę sustoti.

Tačiau, didindami alkoholio 
dozę ir dažniau gerdami, 
jie lengvai gali tapti tikrais 
alkoholikais ir pereiti į 
aukštesnes alkoholizmo ka
tegorijas, kai jie jau nebe
gali savęs suvaldyti, nebe
gali gėrę sustoti, kai jie 
laikinai prageria protą ir 
talentą. Tokie žmonės, sa-

Baigus skaityti 
gyd. M. Dvorjeckio 
“La victoire du ghetto”, tebe-, gydyti. Čia reikalinga ne 
aidi sąmonėje kaltinimai vo-; vaistai, bet tvirtas ligonio 
kiečiams, lenkams, latviams ryžtas, jo valios jėga, paša- 

l,St,u.via!“?- • .Su,slda-. linimas priežasčių, privedu- 
žydų budeliai, bet ypač lietu-Į S1^ P1 io besaikio gėlimo, 
viai, nes visa tai vyko Lietu- asmeninis persiorie n t a v i -

Savo tvirtinimui parem- vimas, o kartais ir gyveni-: 
ti autorius suminėjo visą eilę rno perorganizavimas, 
sakojami faktai nevisi atrodo : 
įtikinami, ypač tie, kuriuos I 
jis pasakoja girdėjęs iš kitų. 
Galimas dalykas, kaikurie lie
tuviai, pakliuvę nacionalso
cialistų tarnybon, buvo įsukti 
į nelemtąją žydų bylą. Bet tai 
labai negausūs paskiri asme
nys, kurie jokiu būdu neat
stovauja nei lietuvių tautai 
nei Lietuvai kaip valstybei. 
Tad kaltinti visus lietuvius ir 
Lietuvą, kaip tai daro kaiku- 
riose vietose autorius, yra _ 
daugiau negu neteisinga. Tai i konjakas, nes jų klimate' 
įžūlu. Kuo gi dėti tie milijo-1 vynuogės gerai dera. Ten 5 
nai lietuvių, kurie prie žydų neį vjrlgnnt, vietoj vandens '

m ran^os prnlė- gerįama lengvas vynas ir i Q ‘ ~ ~ ~ * 7 ’ “ 1? 72 7 ~ '
kalt! tūkstančiai L ^enusiįeriaJ Sakoma jog surast! pilną

valdžios Plačiąja žodžio prasme, jie ■ , , , r , •{
nb vnn i ollmbnlilrol SU11KU, Kaip KaCl Dalią _

na sumedžioti. Tačiau ne yra ligoniai. Jie turi būtį 
kiekvieną, kuris tik kiek ge- ilgai gydomi ir stropiai prW 

, r1“““1 ansieiti Vokiečiai Damėtre ria’ galima vadinti alkoholi- žiūrimi. Kai jau toks ligo- 
dalyvavo 1 • nm-veo-ni^1 ku- Alkoholikais vadinama nis yra fiziologinio alkoho-

aių. Kjl airiai, norvegai, j nowinimrc. Izninn rvr\ . _4. • •

voje.

■ jau painesnis, jį atsakyti 
. sunkia..^es sunku tiksliai 
: pasakyti, nu r personalinis

bylos nėra nei rankos pridė
ję? Kuo gi ] 
lietuvių, kurie patys buvo vo
kiečių okupacinės 
persekiojami? Juk nuo vo- yra chroniški alkoholikai, 
kiečių ginklo yra nukentėjęs! žinoma, lengvosios rūšies 
nevienas lietuvis. Be to, ąu?| prasme; jie be vyno negali 
tuos lietuvius, kurie < 
žydų gelbėjime.

Minėtos knygos neskąitė- 
me, 1 ’ 
kokioje dvasioje tie kaltini-

ria, galima vadinti alkoholi-

švedai, škotai, rusai ir kiti;tik ^kie asmenys, kurie ge- 
šiaurinės srities gyventojai, I rla be salko> kune Pragena

• vynuogės neauga,—( .. ..
mėgsta stipresnius gėrimus, |. . ..

sigailėtini alkoholikai,

žiurimi. Kai jau toks ligo-

lizmo pavergtas, jei nesigy
do, lieka alkoholiku visam 

22 i protą ir negali nuo gėrimo I amžiui. Jeigu jis periodiš- 
kurie jau turi į kai gerti ir sustoja, tai tik 

: paėmęs 
diction”), yra spirito ver-! stikliuką, jis vėl netenka 
gai-narkomanai (“alcoholic 1 kontrolės ir geria iki nusi- 
addicts”). Gi tuos, kurie gėrimo. Jis yra ne pašai- 
kartkartėmis kompanijoje i pos vertas nusikaltėlis, bet - 
išgeria (“social drinkers”), pasigailėjimo vertas ligonis

tai negalime spręsti, i 
rLmnim'n +-in Iznlh'm", 

. ’ .vi u- UictLOVci o ui p x vo ii luto tr vi mino, | . ... - . , . i i . .. .— _ .v.
mai lietuviams yra įskelti. Lietuviai mėgsta i^nmo < ad'|la!k}ne, aPr?lska:
A Irozl limn ,° . . . ° . nifrinn"! vzvq anivirn voru I ohlzlnilzn ne

~ t v ♦ alU ir degtinę, nes vynas jų
ti visos tautos. Ir abejoti- §ajyje niekad populiarus 
na, ar autorius savo knygo- nebuVo —• ten vynuogės ne- 

tarybinėje
Lietuvoje, daroma vyną bei j \ ,,, pas.gaueji.Hu verias ngums
konjaką iš obuoliu, uogų ir1 bet «ah lpada tlk norl S'er« ,r Alingas rimto, pašto- 
kitokių vaisių, tad ir vyno : 
išgeriama daugiau, nei se
niau.

Spiritinio gėrimo papro
čiai, bile kurioje šalyje, nė-1 

i ra pastovūs, jie kinta. Pav. 
Amerikoje, seniesiems atei-i 
viams mažėjant bei nyks
tant, ir gėrimo papročiai 
kinta-kitėja, standardizuo- 
jasi: jaunieji čiagimiai ai
riai jau vis mažiau geria 
degtinės, taikosi prie “ame- i 
rikoniškojo fasono”: kokte- 
lių, highbolių ir kitokių mi
šinių. Jaunesnieji lietuviai, 
rusai, lenkai, ukrainiečiai 
bei škotai irgi laipsniškai i 
linksta prie to standarto — 
mišrių gėrimų. Lietuvos zy- jįs (]ecĮa tuos, kuriems alko- 
dai^ seniau gerdavo labai holis, nors ir mažomis do-

Aišku, kad negalima kaltin- alų ir degtinę, nes vynas jų

j e nedaro jokio skirtumo I 
tarpe tų, kurie padėjo na- • 
ciams žydus skersti ir tų, 
kurie net savo gyvybe rizi

kavo padėdami žydams iš
sigelbėti.

Bet nepadeda lietuvių 
tautai tie, kurie tuos lietu
viškus žmogžudžius, tuos 
lietuviškus buržuazinius na
cionalistus, tuos žydų ir lie
tuvių žudytojus gina ir glo
boja bei slepia nuo pasau
lio.

Juk žinomi impulevičiai, 
paškauskai, jankai, briz-

! auga. Dabar,

ria 
žą. Nespėjo jis užbaigti pje
sės 
tauriai liaudies dukrai 
Sukackienei.
B. Dauguvietį pačiame kūry
binių jėgų žydėjime.

B. Dauguviečio asmenybė _ 
visada keldavo nuostabą ir ža- giai, Škirpai, Šlepečiai. Ar 
vėdavo. Savo kunkuliuojančiu : Kanados žiburiečiai ir mū- 
temperamentu, kūrybine ener-! 
gija, neišsemiama lakia fanta- į 
zija jis primindavo išsiveržu- 
sį ugnikalnį. Reikalavęs, kad y°as 
aktorius scenoje mąstytų ir 
veiktų emocionaliai, atiduoda
mas visas savo dvasines ir fi
zines jėgas kuriamajam pa
veikslui, B. Dauguvietis mus, 
savo mokinius, visada ragino 
stebėti gyvenimą, žmones, te
nai ieškoti peno savo kūrybai 
ir visuomet siekti tauraus tik
slo. Savo užrašuose jis rašė: 
“... viskas turi būti pajungta 
vienam dideliam tikslui — su
kurti spektaklį, auklėjantį 
mūsų žiūrovą socialinės visuo
menės dvasioje. O tai užde
da kiekvienam aktoriui ypa
tingai atsakingas pareigas — 
būti visur ir visada pirmose 
kovotojų 'gretose, 
už socialistinės ' 
sukūrimą”.

B. Dauguvietis 
būti ne tik pilnakraujais me
nininkais, bet ir socialistinės 
epochos vertais piliečiais, 
niekad nenurimti, nuolat verž
tis į priekį, į naujo gyvenimo 
gelmes.

Įžymusis menininkas mi
rė 1949 metais, sulaukęs 64 
metus amžiaus. Ilgai jį pri
simins lietuvių tauta kaip 
nuoširdų savo sūnų, meni
ne jėga padėjusį jai susiras
ki kelią į naują gyvenimą.

kovojant 
visuomenes

sų “veiksniai” iš “Drau
go“, “Darbininko,” “Dir- 
—>”, “Naujienų” bei “Ke
leivio” yra tuos nusikaltė
lius atmetę ir pasmerkę? 
Ne. Kaip tik priešingai: 

’jie su tais nusikaltėliais 
prieš lietuvių tautą ir prieš 
visą žmoniją, su tais hitle
rininkų agentais ir bendra
darbiais sudaro VLIKą ir 
ALTą ir “vaduoja” Lietu
vą. Argi šitokiais savo dar
bais tie laikraščiai nepade
da žydams susidaryti įspū
dį, kad iš tikrųjų lietuvių 
tarpe randasi ne daug to
kių, kurie iš širdies ir vi
somis jėgomis pasmerkia 
hitlerininkus ir jų kruvinus 
darbus?

■ sustoti, bėra papročio ver- į 
gaiš, — alkoholikais neva
dinama.

Alkoholikų yra keletas 
laipsnių - kategorijų: ma
žesniu ir didesniu. K. N. 
Andersonas, “Today’s 
Health” žurnalo š. m. kovo 
mėn. laidoj, savo setraips- 
nyje apie alkoholikus bei 
alkoholizmą suteikia gana 
daug medžiagos. Jis cituo
ja d-rą B. M. Jellineką, ku
ris sako, jog alkoholizmo 
laipsnius galima žymėti pen
kiomis pirmosiomis graikų 
raidyno raidėmis: Alfa (A), 
Beta (B), Gamma (G), Del
ta (D) ir Epsilon (E). Pir- 
mojon kategorijon (Alfa)

tau
ki tu 
ma-

mokė mus
TELEVIZINĖ liga

Du žymūs JAV pediatrai 
kurį laiką tyrė 30 vaikų, 
sergančių nemiga ir chroniš
ku galvos skaudėjimu. Pa
sirodė, kad visi šie vaikai 
kasdien po 310 valandų žiū
rėdavo televizijų laidų. Po
žymiai, panašūs į jūros ligą, 
išnyko, kai tik tėvai iš
kraustė iš namų televizo
rius.

.2 p.-Laisve (Liberty) Penktad., bal. (April) 9, 1965

mažai, bet čiagimiai jų
tiečiai neatsilieka nuo
amerikiečių, geria ne 
žiau.

Amerikoje kas metai p ra-! perdaug, jie niekad nepasi-

zėmis, yra lyg ir ramentas- 
• ramstis, be kurio jie jaučia
si esą silpni. Tai psichologi
niai gėrikai, kurie negeria

t

y- s v

&
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Nuo neatmenamų laikų garsėja pamario meistrai nuosta
biais gintaro dirbiniais. ' Kiekvienais metais Klaipėdos “Dai
lės” kombinato gintaristai savo darbus eksponuoja daugelyje 
pasaulnių parodų ir mugių, šiemet klaipėdiečiai unikalius 
gintaro gaminius pradėjo eksportuoti į užsienį. Pirmoji apy
rankių, sagių, vėrinių bei suvenyrų siunta netrukus iškeliaus 
į Japoniją.

Nuotraukoje: Klaipėdos “Dailės” kombinato gintaro ce
cho markiruoto ja Nijolė Zinkevičienė peržiūri kaklo vėrinius, 
paruoštus išsiuntimui į Japoniją.
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vaus gydymo.
Kai kas sako (ypatingai 

geriantieji), jog norą gerti 
sukelia avitaminozė, vita
minu stoka maiste. Tai 
netiesa, yra kaip tik atb^ 
lai. Alkoholikai, kai dajjįg 
geria, dažniausiai mažai 
valgo. Tuo būdu jie patys 
sudaro avitaminozei sąly
gas, nes be maisto — ne
gali būti kūne nė vitaminų.

Iš antros pusės, yra kraš
tų, kur gėrimas nesudaro 
problemos, kur alkoholizmo 
nėra. Pav. Indijoje, Pakis
tane, Kinijoj, Japonijoj, Af
rikoj, Vidurnėj Azijoj ir 
kitur. Po pastarojo pasau
linio karo, kai Jap o n i j o j 
buvo agyvendinta tūkstan
čiai Amerikos kareivių, da
bar ir ten geriama neką 
mažiau, kaip pačiose J. A. 
Valstijose. Blogi tautos, 
kaip ir žmonių, papročiai 
plinta smarkiau, nei geri. 
Kas ypatingai žymėtina, tai^ 
kad geriančiuose kraštuosi 
alkoholizmas paplitęs ly
giai plačiai tarp moterų, 
kaip ir tarp vyrų. Mat, ly
gios teisės... Jaunimas da
bar geria daugiau, nei se
niau.

Daugelis žmonių alkoho
lyje, ar stipresniuose nar
kotikuose, bando paskan
dinti savo asmeninius rū
pesčius, šeiminių santykių 
nesklandumą, materialines 
bėdas, socialinius ar politi
nius nemalonumus ir kt. 
Jie bando nuo tikrovės pa
bėgti ir pasislėpti bonkoje 
degtinės. Tačiau tai nėra 
problemos išsprendimas, tik 
bandymas nuo jos pabėgti. $ 
O slegianti problema vistieK 
lieka neišspręsta. Tad ar 
verta bandyti nuo jos bėg
ti? z >
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Meno saviveiklos klestėjimas
3 arylni Lietuvoje I liejo skaitymo konkursuose. 

; Šiais metais, pažymint lie- 
| tuviu kalbos klasiko K. Do-

Vienas is būdingiausių 
Lietuvoje vykstančių kultū
rinės revoliucijos bruožu — 
labai išaugusi respublikoje 
meno saviveikla. Meno sa
viveikla tapo neatskiriama

šventose dalyvaudavo kartu ' nelaičio 250-ąsias gimimo 
su suaugusiais, juos lyg tai I metines, buvo surengtas 
“užgoždavo”; moksleiviai, specialus K. Donelaičio var- 
suprantama, n eg a 1 o d a v o (L skaitovių konkursas. Do- 
parodyti plačiai ir vaizdžiai • mTiičio kūryba ryškiai pra- 
didžiulio estetinio auklėji-; skambėjo visoje rospubliko-

gyvenimo dalimi. Sunku 
šiandien Įsivaizduoti net ei
linį įvykį įmonėje ar kol
ūkyje, šventę ar minėjimą, 
kurie nesibaigtu meno savi
veiklos koncertu ar spek
takliu. Plakatai ir skelbi
mai, kviečiantieji į koncer
tą, spektaklį, liaudies paro
dą — tapo būtinu gyveni
mo reiškiniu.

mo rezultatų, Todėl ir buvo 
sumanyta šiais metais su
rengti visli bendrojo lavi
nimo mokyklų moksleivių 
dainų šventę. Ir vėl pora 
skaičių.

I )ė| t< i č-s d a. I y v a u t i 
šioje šventojo varžosi apie 
2(MHi')-i mokini”, •■■eimiisie-- 
ij 21J)<»n d-iiiiininkų, nm.zi- 
l’.antu, šokėju su važiavo i

io.

Tradi eini a. m e “Tiesos” 
laikraščio prizams laimėti 
meninių agitbrigadų kon
kurse šmaikščios, išradin
gos brigados 1 D(>5 metais 
susitiko jau 5-tą kartą.

Kai šalia 60-70 metu seniu 
koleketyvų, kurie neseniai 
pasirodė Vilniuje Akademi-

;ven! e.

vus meno saviveiklos daly
vis. Tai ryškūs ir vaizdūs į ‘ 
skaičiai, apibūdinantieji ta-' 
lentingos lietuviu liaudies 
veržimąsi i mena, meile dai-. X ; . : . ! ]nai, šokiui, muzikai.

nio gyvenimo įvykiai 
tradicinės Respu b 1 i 
dainų šventės, vyksi i. •

me.

ne tik etapines meno šovi

nio Operos ir Baleto teatre, 
pasirodė patys jauniausieji 
vaikų baleto studijų 8-9 
metų vaikai, visi dar kartą 
įsitikino, kad — “suktinis” 
iš tiesu įgavo kuo reikš
mingiausią ir plačiausią už
mojį Tarybų Lietuvos me
tais. Šokiu konkurse da
lyvavo 11.000 šokėjų. Kai 
apart skudučiu ansamblių 
pasirodo simf o n i n i a i or
kestrai instrumentinių ko
lektyvų apžiūroje, matome 
tikrą visaliaudišką potrau
ki į muziką. Dramos ko-

Šiuo metu Respublikoje 
yra 10 nusipelniusių meno 
kolektyvų, 12 liaudies teat
rų, 29 pavyzdiniai kolekty
vai, kurie yra tikri meno 

i saviveiklos švyturiai.
Vilniaus Universiteto ii* 

Kauno Politechnikos Insti
tuto studentų dainų ir šo
kių liaudies ansambliai ap
lankė ne tik beveik visas 
Tarybų Sąjungos respubli
kas, bet jau žinomi ir Veng
rijoje, Čekoslovakijoje, Len
kijoje, Vokietijoje, kur jie 
sėkmingai koncertavo, šie 
kolektyvai ne kartą laimėjo 
laureatų vardus Visasą
junginiuose konkursuose ir 
pasauliniuose festivaliuose.

Nuo jų neatsilieka Vil
niaus vyrų chorai “Varpas” 
ir “Aidas,” Kauno mokyto
ji] namų liaudies teatras ir 
daugelis kitų kolektyvų.

Tarybų Lietuvos meno sa
viveiklos kolektyvai kasmet 

I surengia apie 18,000 kon
certu ir spektaklių, kuriuos 
pažiūri apie d m i 1 i j o n u s 
žmonių.

i 1
SKAMBA KANTATA 

“KAUNAS”

Lawrence, Mass.
Kovo 28-tą atsibuvo Lie

tuvių tautiškos parapijos 
banketas. Po banketo kun. 
J. Gaspariūnas atsisveikin
damas išlydėjo savo para
pijomis nusiskundė negala
vimu. Bet niekas į tai ne
kreipė perdaug atidžios.

Po trumpo laiko jis paju
to širdies spaudimą ir turė
jo šauktis pažįstamus, kad 
nuvežtų į ligoninę. Sakoma, 
kad liga nepavojinga.

Kovo 9-tą mirė J. Urbo
nas, kurio širdis buvo pa
žeista nuo pastarojo karo. 
Liūdesy liko tėvai, žmona, 
sūnus ir duktė.

Gaila jauno vyro. Užuo
jauta velionio šeimai.•_

Kiek pirmiau buvo rašy
ta apie mirusį P. Kevlėną, 
teisingiau — Kiaulėną, ka
daise gyvenusį Lawrencuj. 
Čia gyvendamas jis priklau
sė prie visų progresyvių or
ganizacijų ir dirbo pagal iš

galę. Bet Palmerio laikais 
turėjo pasišalinti ir apsigy
veno Baltimorėje, kur ir 
mirė. Ten jis vadinosi Vil
ku. Ir tuo vardu užlaikė 
duonkepyklą, kurią vėliau, 
dėl mums nežinomų prie
žasčių, bankrutavo.

•

Verta prisiminti B. I. 
Branką, seniai sergantį, vi
sų apleistą. Kadaise buvo 
žymus veikėjas vietinėje 
lietuvių socialistų kuopoje 
ir vienas iš pirmųjų Maple 
Parko steigėjų ir darbuoto
ju.

Prieš apie 40 metų vyku
sių frakcinių kovų pasėko
je buvo susipykimų, ir kai 
kurie numojo ranka ir pa
sitraukė, o kai kurie net 
priešiškai nusiteikė. Pasi
traukė ir Branka.

Šiuo metu Branka yra 
Massachusetts valstijos glo
boje. Jį aplanko, rodos, tik 
dvi šeimynos.

A. V.

PHILADELPHIA, PA.

veiklos apžiūros, bet ir visa-j miegomis masinėmis švon-i lektyvn vokalistų, vokalinių
liaudinės kultūros augimo

dainų 
met.

Jau 1916 metais, tik pra- 
ėjus vieneriems metams po 
karo, įvyko pirmoji tarybi
niais metais dainų šventė. 
Joje dalyvavo 11,000 daly
vių. Tik vieneri metai po

čiumi praaugo

temis, ansambliu ir kitų žanrų

Krokodilai

Isuvazmoja. ir savo 
I nius nesiek;mus

dėl 1963 metais buvo su
rengia visuotina visu žan- r ' 4

įspūdingos kasmet’nesšvari- 
tos tradiciniame Rainbyno ■ 
kalne, Aukštaitijos bei Vii-;

I darbą su daina,” apibū- 
ina mūsų saviveiklininkų 
arba. (Apžiūroje dalyva

vę s tesi vo 180,000.) Liaudies meni- 
ic Tra_ j ninkais, nagingais meistrais 

į lietuviai visada garsėdavo.

Afrikos, pietinės Azijos 
ir Amerikos upėse ir eže
ruose gyvena krokodilų. 
Kai kurie krokodilai užau
ga iki 25 pėdų ilgio. Jų kū
nas apdengtas tvirtu kau
liniu skydeliu ir raginių 
plokštelių skydu. Krokodi
las greit ir vikriai plaukio
ja vandenyje. Tarp kojų 
pirštų jis turi plaukiojamą- 
sias plėves, o tvirta, iš šo
nų suplota, uodega naudo
jasi plaukiodamas.

Krokodilai — labai rajus 
grobuonys. Jie maitinasi 
daugiausia žuvimis, bet 
dažnai puola ir sausumos 
gyvūnus.

Krokodilas lindi vandeny
je, iškišęs tik galvos viršu
je pūpsinčias akis ir snu
kio šnerves. Tuo būdu kro
kodilas gali kvėpuoti ir ma
tyti, kas darosi aplinkui, o 
jis'pats iš kranto būna ne
pastebimas. Kai prieina 
koks nors gyvulys prie upės 
atsigerti, krokodilas staiga 
jį puola ir savo milžiniškais 
nasrais, apginkluotais dau
gybe aštrių dantų, sugrie
bia. Buna atsitikimų, kad 
krokodilas nusitempia į 
vandenį ir žmogų.

Krokodilai dažnai išlipa 
į krantą ir čia ilgai saulėje 
kaitinasi. Tačiau sausumo
je jie būna ne tokie vikrūs 
ir, pajutę mažiausią pavo
jų, stengiasi greičiau lįsti į 
vandenį. Krokodilo patelė 
kasmet deda arti dviejų 
šimtų kiaušinių, kuriuos už
kasa į smėlį arba dumblą.

Kompozitorius K. Kavec- 
kas sukūrė mišriam cho- 

I rui kantatą “Kaunas” (žo
džiai poeto A. Miškinio). Ji 

i skiriama Tarybų Lietuvos 
I dvidešimt penktosioms me- 
; tinėms.
j Nuoširdi muzika, kuri 
būdinga Kavecko kūrybai 
suteikia kūriniui emocinę 
jėga. Iškilmingu unisonu 
nuskamba jos pradžia. O fi
nale tas pats . motyvas, pa
keistas ritminiu ir melodi
niu atžvilgiu “Būk pasvei
kintas, Kaune gražuoli”, 
skamba dar įspūdingiau ir 
įtaigiau. Ypač vykęs lyrinis 
moterų choras.

Kūrinyje," atspindinčiame 
Kauno gyvenimą per dvide- 
šims penkerius metus, daug 
vietos skiriama solisto (ba
ritono) partijai, kuri leng
vai įsimenama, pasižymi 

j melodingumu. Kantata ga
na įvairi. Įdomus jos tonaci- 
nis planas. Patogus chori
nes partitūros darbinis dia- 

i pazonas. Kantata prieina
ma visų rūšių ir pajėgumų 
chorams. Tik kantatos 
akompanimentas galėtų bū
ti savarankiškesnis ir įvai
resnis muzikos išraiškos 
priemonėmis.

ELTA

Valstijos aukščiausias 
teismas, 5 balsais prieš 2, 
nusprendė, kad ligoninės 
turi atlyginti už sužeidi
mus. Teismą laimėjo Mrs. 
Flagiello prieš Pennsylva
nia ligoninę. Ji, būdama 
ligoninėje, 1963 m. spalio 1 
d. nupuolė laiptais ir susi
žeidė.

•

Kovo 20 d. mirė George 
Bulkis. Buvo pašarvotas 
Kavaliausko šermeni nėję. 
Palaidotas Dominic kapinė
se.

Kovo 21 d. mirė M. Mik- 
lasevičius. Buvo pašarvotas 
Begenio šermeninėje. Pa
laidotas Sepulchre kapinėse.

Balandžio 3 d. Lietuvių 
Darbininkų L i t e r a t ū r o s 
Draugijos 10 kuopos paren
gimas gražiai pavyko. Šį 
kartą nuolatinių mūsų pa
rengimų gero skaičiaus lan
kytojų nesimatė. S. Phila- 
delphijos draugės turėjo 
gimtadienio pobūvį, šešta
dienis buvo bandymo diena, 
tačiau rengėjų n esu vylė. 
Mūsų pensininkai kiekvieną 
dieną liuosi, tai žingeidau- 
dami prakalba, judamais 
paveikslais iš Lietuvos atsi
lankė. Šį kartą buvo at
vykęs drg. Tilvikas iš Eas- 
tono su savo grupe ir, apart 
drgg. Bekampių ir jo san
draugų iš New Jersey, kiti 
buvo vietiniai.

Ereliai
Erelis—labai didelis plėš

rusis paukštis. Kai kurie 
ereliai būna iki 3 pėdų il
gumo (matuojant nuo sna
po ligi uodegos galo), y

i įsi junge 6,000 liaudies meis- 
•ų sąskrydis (1963 i trų, kai. respublikinėse pa

motais), į kurį suvažiavę ^)(Įose rodoma 3-4 tūkstan- 
pajėgiausi respublikos vyru čiai eksponatų (gintaro, 
chorai (3,000 dalyvių) pa- medžio, audinių, keramikos 

ir t. t.), kai liaudies meist- 
i rų darbai jau pabuvojo vi- 

ublikos meno sav1 J ^sąjunginėse ir tarptauti- 
kolektyvai turi rie- nese parodose, tai tikrai pa
gal i m y b i u pade- matome tarybiniais metais 

išaugusi įaugusį meną. Ypač tai 
“ ryškiai atsispindėjo Lietu

vos liaudies meno parodoje, 
surengtoje 1.965 metų gegu
žės-birželio mėn. Leningra
de.

Nuolat augantis meistriš- 
Myli raišku žodi, knygą,; kūmas, aukštas meninis ly- 

rašvtojus saviveikliniu k a i. gis būdingas mųsų geriau- 
Tr štai kas 2-3 metai jų pa-! šių kolektyvų bruožas.

mintasias buržuaziniais metais 
su rengtas da i n ų š v e n t e s 
(9,000 dalyvių). Beje, net ir 
atskirų miestų, pavyzdžiui, 
Kauno miesto dainų šventės
žymiai praaugo buržuazinių demonstravo tikrai vyrišką 
laikų šventes. Tai buvo pui-jdainą.

šventės, plėtėsi savo apimti- veiklo 
mi, sudėtimi, žanriniu įvai- mažai 
.tumu. 1 96 0 metų dainų! monstruoti 
svęntėje, kuri įvyko puikio
je specialiai pastatytoje ėst-1 kryžiuoti ginklus” įvairiuo- 
radoje, dalyvavo apie 34,000 . se tradiciniuose Respubliki- 
dalyvių. Pagal savo užmojį < niuose konkursuose, apžiū

rose. Tu varžybų būna ivai-

savo
i meistriškumą, o taip pat

dalyvių. Pagal savo užmojį 
ir turinį ji praaugo tradi
cinį dainų šventės pavadi
nimą. Joje dalyvavo miš
rūs, vyrų, moterų, vaikų 
chorai, pučiamųjų ir liau
dies instrumentų orkestrai,
skudučių, kanklių, dainų ir j 
šokių liaudies ansambliai, 
kaimo kapelos. Jungtiniai 
suaugusių ir vaikų šokių 
kolektyvai. Žodis “jungti
nis”’turi didžiulę prasmę ir 
užmojį: jungtinis choras— 
tai 25,000 dainininkų, puč. 
orkestras — 1,000 muzi
kantų, šokių kolektyvas — 
jungiantis 5,000 šokėju, ir 
t. t.

w Dainų šventės išvaka
rėse įvykusioje liaudies me
no savaitėje be kitų daly
vavo dramos kolektyvai, 
įvyko didžiulė liaudies me-; 
no paroda. Konkursuose 
varžėsi šimtai kolektyvų , 
Ruošiantis atžymėti 25-ą-. 
siaš Tarybų Lietuvos meti-, 
nes, jubiliejaus garbei vėl 
įvyks tradicinė Respubliki
nė šventė, kuri bus darįyai-i 
resnė. Joje, be minėtų žan-' 
rų, pirmą kartą dalyvaus 
pagyvenusių žmonių ir ba
linių šokių kolektyvai, est
radiniai orkestrai. Be me
ninio ir orkestrų pasirody
mo, pirmą kartą su atskira 
programa pasirodys pajė
giausi respublikos chorai ir 

Orkestrai.
Su atskira programa pa

sirodys 2,000 žmonių dainų 
ir šokių liaudies ansamblis. 
Iki šiol moksleivių dainų

Artėja Tarybų Lietuvos įkūrimo 25-osios metinės, šiai įžymiai šventei ruošiasi visa res
publika. Vienas svarbiausių šių iškilmių įvykių bus tradicinė Dainų šventė, kurioje daly
vaus apie 25 tūkstančiai dainininkų, šokėjų, muzikantų.

Lietuvos dailininkai paruošė naujus nacionalinių drabužių pavyzdžius. Dainų šventės 
metu .jais vilkės saviveikliniai ir profesionaliniai kolektyvai. Naujieji drabužiai, šalia 
įprasto nacionalinio kolorito, įgavo šiuolaikines formas, įvairesnių spalvų derinius. Atskirų 
etnografinių rajonų atstovai — dzūkai, kapsai, zanavykai ir kt.— vilkės skirtingais dra
bužiais.

Drabužiai labai pigūs. Vieno kostiumo kaina — 30—40 rub. Jie bus prieinami bet ku
riam saviveikliniam kolektyvui.

Nuotraukoje: taip atrodo naujai sukurti vyriški ir moteriški nacionaliniai drabužiai.

K. Petrikienė kalbėjo arti 
diveių valandų, apibūdinda
ma Lietuvos gyvenime da
romą progresą. Palietė ir 
trūkumus, neslėpdama apsi
leidėlių. Ragino, kam lei
džia sąlygos, aplankyti savo 
tėvu žemę.

Pasibaigus kalbai, buvo 
keli klausimai.

Jonas Grybas parodė tris 
gražius paveikslus iš Lietu
vos gyvenimo. Paveikslai 
aiškūs ir kalba aiški. Pub
likos užsilaikymas buvo pa
girtinas.

Ačiū K. Petrikienei už 
kalbą ir Grybui už paveiks
lus. Su Grybu buvo atvy
kęs K. Briedis ir kita drau
gė, kurios pavardės neži
nau.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $135. Draugai Kas- 
pariūnai aukoio knygų lei
dimo fondui $25 su salvia, 
kad LLD 10 kuopa pridėtų 
kitus $25. Užtikrinu drau
gus Kaspariūnus, kad kuo
pa jų pageidavimą išpildys. 
12 aukojo po $5. kiti ma
žiau. Atleisite, kad vardų 
neskelbiu, taupydamas laik- 
raštvie vieta.

Užbaigus programą, i vy
ko vaišės žemutinėje salėje, 
kurias paruošė mūsų nenu
ilstanti draugė O. Žalnie- 
raitjenė, — su kavute, pyra
gaičiais ir kitais priesko
niais. Nuoširdus jai ačiū. 
Draugė Ra m a n au skienė. 
negalėdama pribūti, pri
siuntė sūrį ir penkinę.

Šį šeštadienį, balandžio 
10 d., 7:30 vai. vakare, įvyks 
LLD 10 kuopos narių susi
rinkimas toje pačioje salėje. 
Atsisveikinsime su drauge 
Julija Šmitiene, kuri mus 
apleidžia, išvykdama į .Chi- 
cagą. Prašome visus na
rius dalyvauti ir palinkėti 
jai geros laimės.

Valstijos aukščiausio teis
mo teisėajs Michael A. Mus- 
mano išvyko į Vakarų Vo
kietiją liudyti prieš nacių 
kriminalistus Auschwitz 
mirties stovykloje.- 

_ •

Philadelphijos valdininkai 
ir biznieriai susirūpinę 1976 
metų pasauline paroda Phi- 
ladelphijoje. Prisibijo, kad. 
neįvyktų nepasi sekimas, 
kaip su pasauline paroda 
Niujorke.

Pilietis

So. Boston, Mass.
Kovo 28 dieną įvyko LLD 

7-tos apskrities konferenci
ja. Ji buvo pasekminga. 
Delegatų buvo iš Montello, 
Worcesterio, Lawrencaus, 
Norwoodo ir Haverhillio.

Buvo apsvarstyti du at
einanti piknikai. Apskričių 

I piknikas įvyks birželio 20 
dieną, o “Laisvės” naudai— 
lieops 4 dieną, Montelloje.

Konferencijos delegatams 
buvo paruošti pietūs, ku
riuos skaniai pagamino Ma
ry Kvietkas, Emilija Pel- 
džienė ir Julia Rainardienė.

Pietaujant buvo prisimin
ta, kad reikia remti tarp
tautinį darbininkų judėji
mą. Vietoje tam tikslui bu
vo surinkta $141. Tai graži 
parama.

Balandžio 1 dieną įvyko 
LLD 2 kuopos susirinkimas. 
Narių mažai dalyvavo, gai
la, kad jie nesilanko į susi
rinkimus.

Nutarta surengti prakal
bas K. Petrikienei šeštadie
nį, balandžio 17 dieną, 318 
W. Broadway. Pradžia 7

Ereliai medžioja kiškius, 
žiurkes, įvairius paukščius 
ir kitus gyvūnus. Kai kada 
iš bandos jie pačiumpą 
ėriukus ir ožiukus. Ereliai 
skraido labai ąukštąi. Savo 
įžvalgiomis akimis jie iš to* 
lo mato grobį. Grobuonis 
žaibiškai puola grobį iŠ vir
šaus ir griebia jį savo ašt- 
aštriais nagais, riestu sna
pu prakerta kiaušą, o lesda
mas aštriais snapo kraštais, 
lyg žirklių ašmenimis, 
piausto mėsą.

VANAGAS
Vanagas nemažas ir stip

rus, bet ir labai atsargus 
plėšrusis. Jis niekuomet 
neskraido aukštai ore ir 
grobį visada puola iš pasa
lų. Pasislėpęs medžio šako
se, vanagas gerai įsižiūri 
savo grobį ir po to staiga 
puola.

Vanagų Lietuvoje yra 
bent kelių rūšių. Vanagas 
—žalingas paukštis. Jis iš
naikina daug medžiojamų 
paukščių, o dažnai puola ir 
naminius paukščius.

Madridas. — Ispanija su
tiks palikti savo paviljono 
pastatą New Yorko Pasau
linėje parodoje jai pasibai
gus.

vai. vakare. Ji tik grįžo iš 
Lietuvos, tai daug naujo 
pasakys.

“Laisvės” vajininke Mary 
Kvietkas, kuri laimėjo 4-tą 
dovaną, pinigus perdavė 
LLD 2 kuopai. Kuopa tuos 
pinigus paskyrė anglų kal
ba ruošiamai knygai apie 
Lietuvą, kurios užsisakė 15 
egzempliorių. S. R.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., bat (April) 1986



Motiejus Klimas

KELIONE PO MEKSIKU
(Pabaiga)

Beje, tos kapinės yra ant 
aukšto kalno, turėjome ge
rokai kopti iki jas pasiekė
me.

Jau artinasi vakaras. Va
žiuojame link viešbučio Cas
tillo De Santa Cecilia, kur 
mūsų laukia vakarienė ir 
nakvynė. Kelias geras, bet 
vingiuotas. Vienoje pusėje 
aukštas kalnas, kitoje — gi
li pakrantė. Kelio šonuose 
nėra jokios apsaugos. Vie
noje vietoje ant kelio paste
bėjome keletą policijos ma
šinų ; mūsų autobusas tu
rėjo pro jas praslinkti at
sargiai. Sakoma, būk ten 
vienas automobilis su žmo
nėmis nusiritęs žemyn.

Besiartinant link mums 
paskirtos vietos, mūsų va
dovai atkreipė mūsų dėme
sį į “šmėklų miestelį.” Na
mai apleisti, griūvanti, jo
kio žmogaus juose nėra. Sa
koma, kadaise buvęs turtin
gas miestelis, turėjęs gana 
turtingas sidabro kasyklas. 
Bet kartą užėjęs “pratru
kęs debesis” ir kasyklas 
vandeniu užliejęs. Lietus 
buvęs toks smarkus; kad 
nunešė nuo kelio vieną au-1 
tobusa ir keletą automobi
liu, c*

Privažiuojame ir 
viešbutį. Prieš kiek laiko 
jis buvęs koks tai ispanų 
pastatytas palocius, bet ir 
jis buvęs vandeniu užlietas, 
o vėliau atstatytas ir dabar 
paverstas viešbučiu.

Sausio 11 — pirmadienis. 
Pusdienį praleidome žvalgy
damiesi aplink tąjį palocių.

istoriją, kuri guli užklota 
Yucatano raistais. Kadan
gi pusiasalis geografiniai 
nuo pačos Meksikos atskir
tas, tai ir majų genties 
kultūra vystėsi maždaug 
skirtingai ir nep r i k 1 a u - 
somai nuo Meksikos indė
nų. Yucatano žmonės kal
ba abiem kalbom — majiš- 
kai ir ispaniškai. Išskiriant 
pietinę dalį, kur yra keletas 
kalvų, didžioji pusiasalio 
dalis yra lygumos, užklo
tos raistais, pietvakarinė 
dalis — žemais krūmokš
niais, o pietryinė (kur daž
niau būna lietaus) — aukš
tais ir tankiais.

Yucatanas neturi upių, 
nes jis visas susideda iš re
to kalkinio akmens, kuris 
vandenį sugeria. Tik ak
mens klodų gelmėse vanduo 
ištarpino ir išdrožė sau po
žeminius kelius—požemines 
upes.

Chichen Itza, apie 75 my
lios į rytus nuo miesto Me
rida. Ten labiausiai domina 
senovės majų miesto griu
vėsiai. Jie užima apie 6 
ketvirtaines mylias. Pui
kiai dekoruotos šventovės ir 
didžiuliai akmeniniai stul
pai ir piramidės rodo aukš
tą majų civilizacijos laipsnį.

I Laiptais lipome į 1 pirami- 
savą j cįžių viršų. Užlipti sunku,

bet nulipti dar sunkiau.
Stebimės, kaip tie žmonės 

galėjo tuos didžiulius ak
menis užkelti? Atrodo, kad 
ir tais laikais jie turėjo ge
rų architektų toms pirami
dėms pastatyti.

Moksliniai tyrinėtojai aiš
kina, kad tuolaikinė majų

Kas norėjo, galėjo viešbučio tikyba buvo garbinimas 
baseine paplaukyti.

Papietavę, autobusu leido- f 
mės link garsiojo viešbučio 
San Jose Punia. Čia tik. 
šis vienas viešbutis, aplink 
apsuptas kalnais, ir diena 
čia būna trumpa, nes rytais 
saulė ilgai nepakyla virš 
kalnų, o popietę apie 3-4 va
landą saulė jau leidžiasi už 
kalnų. Viešbutis pagarsė
jęs mineraliniu vandeniu, 
kurio šaltiniai teka iš kal
nų.

• Čia pabuvoję porą dienų, 
pasimaudę mineralinio van
dens prūde, autobusu išvy
kome atgal į Meksikos 
Miestą. Pusdienį praleido
me mieste. Čia mūsų gru
pė persiskyrė į dvi dalis. 
Beveik pusė grupės skren
da namo, nes jiems skirtas 
13-os dienų laikas po Meksi
ką jau baigėsi.

Į Yucataną
Kita mūsų grupės 

lis, kuriai laikas Meksi
koje buvo 17 dienų, nuve
žama į lėktuvų stotį, iš kur 
skrisime į pusiasalio Yuca
tan Meridos miestą. Meri- 
doje mus pasitinka du 
kiti vadai, kurie yra su
sipažinę su Yucatanu, ir 
nuveža mus į viešbutį Ha
cienda Uxmal - nakvynei. 
Viešbutis puikus, naujutė
lis. Čia gavome kambarius 
ir vakarienę.

Sausio 15 d ryte, sukilę, 
apsirengę, vaikštinėjame po 
viešbutį, kai kurie maudo
mės prūde. Čia gamta kiek 
skirtingesnė nuo pačios 
Meksikos. Kuomet Meksi
kos plotuose oras buvo sau
sas, tai čia jaučiasi drėgmė, 
ypač rytais.

Prieš daugelį šimtmečių 
Yucatano Maya genties in
dėnai buvo aukštai civili
zuoti., Jų kultūrą liudija jų 
gražių miestų griuvėsiai. 
Archeologai bando nustaty
ti majų genties civilizacijos

Saulės ir kitų gamtos reiš
kinių. Kiekvienas gyvis tu
rįs dvasią (dūšią). Kaip 
žmogaus dvasia išeina pro 
burną, taip—ir galvijų. Sta
tydami piramidę, majai pa
likdavo joje skylę, pro -ku
rią piramidės dvasia galėtų 
išeiti laukan.

Pernakvojęs, išeinu pažiū
rėti, kaip atrodo apylinkė. 
Diena dar kiek debeąiuota, 
bet saulė jau šildo. Apylin
kė atrodo labai puikiai; 
nors apsupta kalnais, bet jie 
ne arti. Vieta visai nepana
ši nė į mažiausią miestelį, 
nes čia, be trejeto mažų 
viešbučių, — tik vienas di
džiulis viešbutis, kurį iš vie
nos pusės supa viešbučio 
golfo pievos, o iš kitos •— 
puikūs fontanai ir keletas 
plaukiojimui prūdų. Toliau 
nuo viešbučio kvartalai že- 
męs užsodinti gražiomis di
delėmis palmėmis ir kito
kiais pusiau tropiškais me
džiais. Medžių protarpius 
puošia įvairios gėlės, kur 
darbininkai dirba per 
ištisas dienas. Prie viešbu
čio pastatas, kuriame įreng
tos mineralinės maudynės. 
Labai gausus įvairiais mi
neralais vanduo teka tiesiog 
iš šaltinių. Temperatūra— 
102°. šis vanduo turėtų bū
ti gelbstintys nuo įvairių 
negalavimų. Pastate įreng
tos ir karšto vandens mau
dynės, kur, užsimokėjęs nu
statytą mokestį, gali mau
dytis nuo 15 iki 25 minučių. 
Viešbučio gydytojas grasi
nančiai pataria nesimaudy
ti ilgiau nustatyto laiko, nes 
tai būtų sveikatai pavojin
ga.

Kita tų maudynių dalis— 
privačios maudynės, atskiri 
kambarėliai, kur gali pra
leisti valandą laiko: 15-25 
minutes vandenyje, o apie 
pusvalandį lovelėje atsigu
lęs išsiprakaituoti; po to— 
šmirkštinė maudynė. Kai
na už valandą laiko, karš
tą vandenį, už visus balti
nius ir patarnavimą—$2.40.

Maudynėms vieta atrodo 
per maža, tai prie jų stato
mas didžiulis trijų aukštų 
pastatas maudynėms išplės
ti.

Pragyvenimas viešbutyje, 
kiek teiravausi, prasideda

da-

Sausio 17 d. važiuojame nuo 30 iki 50 amerikoniš- 
atgal į Meridą. Iš ten vie- kų dolerių savaitei. Mažes
ni skris namo, o kiti dar pa- šiuose viešbučiuose gal kiek 

pigiau.
Nuėjęs į tą viešbutį, tu 

nesijauti esąs Meksikoje, 
bet daugiau kaip Coney 
Islande. Visa publika kalba 
angliškai, retkarčiais girdi
ma žydiška kalba. Tik pa
tarnautojai kalba ispaniš
kai.

Kaip viskas turi pabaiga, 
taip ir mano atostogos Mek
sikoje priėjo prie pabaigos. 
Reikia apleisti Meksiką, nes 
mano vizos laikas baigiasi.

Sausio 30 dieną oras pui
kus, saulė šviečia skaisčiai, 
o tas Meksikos oras toks ty
ras, sausutėlis. Vaizdai pui
kūs: slėniai, kalnai apaugę 
įvairiais krūmokšniais bei 
medeliais. Nesinori apleisti 
šią puikią apylinkę. Bet jau 
čia pat , ir vežimas, kuris 
mane veš atgal į Meksikos 
miestą.

Važiuojame tuo pačiu 
įvairiaip išsivingiavusiu ke
liu pakalnėmis, tai pirmyn, 
tai kai kur atgal — pri
klausant nuo kalnyno sudė
ties.

Išvažiuojame iš kalnyno, 
pradeda matytis mažesni 
ir didesni slėniai, mažesni 
bei didesni plotai dirbamos 
ženles. Ūkininkai aria že
mę, ruošia sėjai. Labai nuo
stabu, kad ariama medinė
mis žagrėmis, traukiamomis 
jaučiais bei arkliais. Su
skaičiau 14 artojų; iš t tos 
keturiolikos tik vienas arė 
plienine. Teko matyti vie
ną traktorių, velkantį plokš
tinį drapoką.

Staigiai prisiminiau. Lie-

siliks Meksikoje, tik išsi- 
skirstysime kas sau. Aš bu
vau vienas iš pasiliekančių- 
ju-

Pasirinkau vykti į Aca- 
pulcą, nes man atrodė, kad 
ten bus šilčiau negu kitur, 
galėsiu pasimaudyti jūroje 
ir po visų paskubių kelio
nių pasilsėti.

Pabuvus Acapulcoje, oras 
pasikeitė — pradėjo pūsti 
šiaurys vėjas. Vieną dieną 
lyja be pertraukos. Kam
baryje šalta, apšildymo nė
ra. Lauke dar šalčiau ir ly
ja. Nusprendžiau pasiieš
koti kitos vietos, kur dar 
nesu buvęs. Nors gal irgi 
bus šalta, bet bus dar ne
matyta vieta.

Palikęs Acapulcą, lėktuvu 
atvykau į Meksikos miestą. 
Iš ten nuvykau į Ixtapaną, 
nes iš aprašymų brošiūro
se sprendžiau, kad tai yra 
graži vieta. Apie 100 mylių 
nuo Meksikos Miesto. Susi
radau vežimą, kuris gali 
mane ten nuvežti. Meksi
kos mieste šalta, lyja.

Važiuojam. Kelionė virš 
trijų valandų. Važiuojant 
vis lyja. Lietus nustoja, 
pradeda snigti. Laukai bal
tuoja, apkloti sniegu. Keis
tai atrodo apsnigti palmių 
medžiai. Mudu su vežėju 
sušalę, nes drabužiai vasa
riški. Jis man pasakoja, 
kad jam dar niekad neteko 
matyti sniego šioje srityje.

Šiaip taip pasiekiame Ix- 
tapaną. Susiradau nedidelį 
viešbutį, kaina prieinama.

t'uvą. 1912-aisiais mano au
gimo metais man neteko tė
viškėje matyti dirbant žemę 
medinėmis žagrėmis. O ap
lankius Lietuvą 1959 me
tais neteko matyti ariant 
arklio traukiamu plūgu — 
visur traktoriai.

Kiek dar metų praeis iki 
Meksikoje išnyks medinės 
žagrės, traukiamos jaučiais 
bei arkliais? Gal tik tuo
met, kai įsikurs darbo žmo
nių valdžia ir privatūs že
mės sklypeliai taps suvals
tybinti.

Mūsų vežimas sutinka bei 
pralenkia kaimiečius, va
rančius po vieną ar daugiau 
mulų, ant kurių nugarų 
prikrauta bei pririšta mal
kų ar kitokių reikmenų, Tai 
vargšų transportacija.

Per visą Meksikoje buvi
mo laiką neteko matyti nė 
vieno kūdikiams vežioti ve
žimėlio. Dar negalintys 
vaikščioti kūdikiai nešioja
mi motinų ar paaugusių 
mergaičių, pririšti prie pe
čių arba prie krūtinių. Daž
nai tekdavo matyti motiną, 
maitinančią kūdikį krūtimi, 
o didesnį kūdikį pririštą 
skara užpakalyje ant pečių.

Miamyje, Floridoje
Lėktuvas, 'kuriuo turėjau 

grįžti iš Meksikos namo, 
turėjo sustoti Miamyje, tad 
nusprendžiau praleisti sa
vaitę laiko šiame mieste ir 
pasimatyti su draugais mi- 
amiečiais. Apsistojau pas 
malonią draugę A. Paukš
tienę. Radau pas ją pribu
vusią ir šiaurietę viešnią 
M. Levandauskienę pasikai
tinti saulutėje. Nors Flori
dos klimatas šiltas, bet ra
dau jas abi tik persirgu
sias “šalčiu” ir kasdien stip
rėjančias.

Tą savaitę Miamio pažan
giųjų lietuvių ’ klubo patal
pose buvo surengta rank
darbių paroda. Teko apsi
lankyti joje porą kartų. Sa-| 
vo l 
ne tik jos lankytojus, bet ir 
iniciatorius bei rengėjus. 
Šalia įvairiausių mezginėlių, 
siuvinėlių ir audinėlių, bu
vo didelė gausa ir piešinių.

Ten teko susitikti jau se
niau nematytų draugų, jau 
senokai apsigyvenusių šilta
me Miamyje. Tik gaila, kad 
negalėjau dalyvauti su jais 
sekmadienį klubo rengia
muose pagarsėjusiuose pie
tuose, nes kaip tik tą dieną 
pietų laiku turėjau sėsti į 
lėktuvą ir skristi link namų.

Lėktuvui nusileidus Ken
nedy orlaųkyje, radau ma
nęs belaukiančias dukterį 
Emiliją ir anūkę Wandą, su 
kuriomis buvome išsiskyrę 
penkias savaites. Tai buvo 
jausmingas susitikimas.

Savo atostogomis jaučiuo
si labai pasitenkinęs.

Įdomūs lietuvio išgyvenimai tolimame 
tarybiniame kurorte-gydykloje

Iš laiško Mockaičiams, 
Bridgeport, Conn.

Brangūs Liudvisėle 
ir Juozuk!

Mano laišką išspausdinote 
“Laisvėje” 1964 m. Nr. 21, 
kuriame aprašiau savo gy
dymąsi ligoninėje. Jau at
rodė, kad išgydė ant visa
dos. Bet su pasenusia maši
na, kiek tu ją ne remon
tuosi, vis tiek jos pabaiga 
amžiaus metalo lauže. Taip 
ir mano sveikata vėl pašlijo.

Rudenį grybaudamas su
sitikau su vienu inžinieriu
mi miške, išsikalbėjau, kad 

! jo vienas pažįstamas išsi
gydė Kaukaze, kurorte Es
sen tukyj e. Susidomėjęs pa
siteiravau pas savo fabriko 
gydytoją, kas tai per kuror
tas? Jinai man paaiškino, 
kad Tarybų Sąjungoje yra 
du žymūs kurortai: pirmą 
vieta užima Esentukis, o 
antrą — Birštonas; jie gy
do nuo gastrito ir kepenų

nėse, jei yra reikalo, ir ku
rortuose veltui tik tuos, ku
rie jau su temperatūra. Bet 
darbingiems už kurortą rei
kia mokėti.

Kurortinė valdyba pa
skirsto stambioms organi
zacijoms ir miestams po to
kį skaičių kelialapių, kiek 
gali sutalpinti sanatorijoje 
ir privačiuose namuose, už 
ką moka kurortinė valdyba 
savininkams u ž nakvynę pa
gal sutartį. O gydančius 

j maitina bendrose valgyklo- 
i se. Maistą nustato gydyto- 
I jas, pagal receptą, kiekvie- 
i nam ligoniui.

Gydymo laikas tokiems, 
kaip mano liga, paskirta 26 
dienos. Už maistą ir butą 
reikia mokėti 97 rubliai, 

į 30%. moka ligonis, o 70%; 
gausimu paroda keliala% da™oka . tabriko

ar organizacijos profsąjun
ga. Pavyzdžiui, aš sumokė
jau 29 rublius ir 10 kp.

Duoda kurortan kelionla- 
pius būtinai su atostogomis. 
Už atostogas, kaip man pri
klauso 21 darbo diena, ap
moka pilnai, pagal vidutinį 
visų metų uždarbį. Jeigu 
namuose taip maitinčiausi, 
kaip kurorte, tai man kai
nuotų dvigubai tiek pinigų. 
Išeina, kad ne tik gydausi, 
bet dar ir uždirbu.

Su išeiginėmis dienomis, 
kurios neįeina į*atostogas, 
gaunasi 25 dienos. Kelionė 
į kurortą ir atgal trunka 
savaitę laiko. Už tą laiką, 
kuris neįeina į atostogas, 
fabrikas nemoka. Užtat ap
moka. valstybė, pagal ligo
nio biuletinį. Už biuletinį 
moka pagal darbo be per
traukos stažą nuo 50% iki

dailės kombinatai plataus vartojimo reikmenų, Lietuvos
įmonės ir fabrikai .pradėjo masiškai gaminti suvenyrus, skir
tus Tarybų valdžios 25-osioms metinėms. Dailininkų ir liau
dies meistrų pateikti darbai iš medžio, gintaro, metalo, teks
tilės, keramikos dirbiniai pasižymi originalumu, yra labai pi
gūs. Netrukus jie pasirodys parduotuvėse.

Nuotraukoje: Suvenyrai, skirti Tarybų Lietuvos 25osioms 
metinėms.’
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90% vidutinio uždarbio. 
Mažiausias stažas iki 3 me
tų. Didžiausias 12 metų. 
Aš gaunu 80% uždarbio.

Kelio n lapis kainuoja 
minkštame vagone 56 rub
liai. Aš važiavau kietame, 
tai kainavo 52 rubliai. Fab
riko administracija damo- 
kėjo už kelionę kaip pašal
pą 40 rublių. Taip, kad 
man nė kiek nebrangiau 
kainuos gydymas, kaip kad 
ir savo kambaryje būčiau 
praleidęs atostogas.

Vagone irgi nenuvargau, 
nes yra matracas, paduška 
ir ’visas pasiklojimas ir už- 
siklojimas. Miegok kiek tik 
nori. Bet aš nutariau die
ną nemiegoti, o visą kelią 
stebėti, kaip atrodo mūsų 
plačioji šalis.

Tiesa, žmonės kalba, .kad 
su maistu Rusijoje sunku. 
Tad aš nutariau apsirūpinti 
iš namų kelionėje. Nusipir
kau pora sūrių, baronkų ir 
bulku, kad užtektu visam 
keliui. Bet nelaimė, sūrius 
užmiršau namuose. Ba- 
ronkas su bulka valgiau ke-

r

Dombasą, nežymu, kur pra- ' 
sideda, kur baigiasi mies
tai ir kur kolūkių gyvenvie
tės. Visur nauji namai, 
dengti čerpėmis arba šife
riu. Žemė visur juodžemis. 
Važiuoji suartais laukais, 
arba kaip rūta žaliuojan
čiais, ir staiga vėl fabrikų 
kaminai. Ir žaviesi kartu 
ir statai sau klausimą: ko
dėl taip gamta netiksliai su
rėdyta? Kur turto per
daug, o kur per maža. To
kia graži ir derlinga žemė, 
užimta kasyklomis ir mies
tais su fabrikais, o kur ne
derlingas dirvožemis, ten 
žemės gelmėse nieko gei^o 
nėra.

Pagaliau kurorte
Galop privažiavome Es- 

sentuko miestą, kur mano 
kelionės galas. Kurorto val
dyba išivežioja po namus 
su mašina, kur nusamdyta 
pas privačius asmenis. Lo
vos švariai paklotos. Viskas 
pagal planą, pagal grafiką. 
Tik vieni išvažiuoja, tuoj 
pat į jų vietą kiti atva
žiuoja. Taip sutvarkyta, 
kad visas kurortinis perso
nalas būtų vienodai apkrau
tas darbu.

Valgyklos dirba pilnu ap
krovimu, kiek tik vietų yra. 
Gydytojams irgi vienodas 
ligonių skaičius. Kiekvie
nam ligoniui paskirtas lai
kas, kad nebūtų susigrūdi
mo ir nervinimosi. Jei ku
ris silpnai jaučiasi ir nega
li vaikščioti iš privačių na
mų į ambulatorijas, tuos 
perveda į sanatorijas, pagal 
ligos rūšį.

Vienu laikotarpiu gydosi 
10,000 žmonių. Per metus 
pereina gydymą 130,000 
žmonių. Visokių tautų ir 
rasių čia surasi žmonių. 
Tikras internacionalas!

Dabar tik atėjo man į 
galvą, kaip yra svarbu mo
kėti rusų kalbą. Jeigu Ta
rybų Sąjungoje yra virš 100 
tautybių, kaip būtų galima 
rasti bendrą kalbą vienas 
tautos su kita, jei nemok
tume! rusiškai? Ir su gydy
tojais kaip galėtumei susi
kalbėti? Negi jis gali, kad 
ir kažin kaip norėdamas, 
išmokti keliolika kalbų?

Stebiuosi tuo nuoširdumu. 
Nesvarbu nei tautybė, nei 
rasė. Be jokio pasididžiavi
mo, su didžiausiu nuoširdu
mu stengiasi padėti. Ruo
šia paskaitas gydomiesiems. 
Kaip reikia užsilaikyti pasi
gydžius, kokio režimo lai
kytis gydantiesiems. Jiems 
svarbu, kad liaudis būtų 
sveika, tai gydytojams būtų 

Pas mus 
apie

Laike pietų žmogelis per
ėjo per vagoną, siūlydamas 
sriubos. Žiūriu ir savo aki
mis netikiu. “Še tau, kad 
nori: ot ir tikėk, kad nėra 
ko valgyti...” Kuomet ap
silaižiau, kaip katinas, ska
nią sriubą suvalgęs, sužino
jau, kad kožname tolimos 
kelionės traukinyje yra va- 
gonas-restoranas. Daugiau 
jau nereikėjo man laukti, 
kada atneš likučių pasiūly
ti, bet ėjau pats per vago
nus, iki radau restoraną, ir 
pats išsirinkau ne tą, ką 
siūlo, bet ko aš pageidau
ju. Galvoju: tokia kelione 
nebūtų nuobodu ir aplink 
pasaulį apvažiuoti.

Anksčiau, buržua z i n ė j e 
Lietuvoje, kada per dieną— 
nuo ankstaus ryto iki vė
laus vakaro — pervažiuoti 

; per visą Lietuvą ir atgal su- 
I grįžti, nebuvo ir minties, 
kad vagonas-restoranas rei
kalingas. Todėl neturėjau 
ir supratimo apie tokius va
gonus. Tik dabar man daė- 
jo į galvą: o kaip žmonės 
galėtų važiuoti, jei nebūtų 
tokių vagonų, kuriems rei
kia važiuoti savaitę? O jei 
nuo vieno krašto iki kito, 
pav. į Vladivostoką, apie 
mėnesį?

Tik dabar pilnai įsigilinau 
į dainos žodžius: “plati ma
no šalis gimtoji”... Iš tik
rųjų plati... Dumia trau
kinys visu greičiu, tik stam
biuose miestuose sustoda
mas kelioms minutėms.

Turint daug laiko, neno
rint lenda įvairios mintys. 
Važiuoji, važiuoji — be ga
lo, be krašto... Kaip toli 
vokiečiai buvo nudardėję... 
ne veltui jiems galva buvo 
apsvaigusi laimėjimais. Ir 
kada jau užgrobė didesnę 
pusę Euroops, kada visos 
tautos ir valstybės kentė 
geležinę priespaudą, kada 
buvo mesta visa atitekusi 
europinė technika prieš vie
nintelę darbininkų valstybę 
pasaulyje, priklimpo jos ne
išmatuoja m u o s e plotuose. 
Ką tai' reiškia liaudies va-jkiai plečiasi, kad visai maži 
lia... pasiryžimas... Iškentė 
badą, šaltį, sugebėjo ne tik 
apginti, bet pražygiuoti 
1,000 kilometrų išdegintos 
žemės, kurią paliko trauk
damiesi barbarai, atstatyti 
sugriautus ir sunaikintus 
kelius, dažygiuoti iki Ber
lyno !

Važiuoju ir dairausi pro 
vagono langus. Fabrikai, j 
šachtos, kalnai, anglių mies- juos aplink, 
tai. O kai privažiavome

mažiau darbo, 
gydytojai negalvoja 
pralobimą iš ligonių, kaip 
pas jus.

Neturėjau net supratimo,,, 
kad tokia didi tauta ir tai 
kia nuoširdi. Užsiveda įvai’ 
rios pažintys. Viename bu
te gyvename aš vilnietis, 
kitas kuibiševietis, trečias 
vėronežietis. Susidraugau- 
name, nusifotografuojame, 
pasikeičiame adresais.

N ei nepagal v o j a u, kad 
toks platus Tarybų Sąjun
goje kurortų tinklas. Ketu
ri miestai, kurie taip smar-

atotrūkiai vienas nuo kito. 
Ir pavadinimai jiems duoti 
sąryšyje su gydomais van
denimis: kaip Mineralnyj 
vody, Kislovodsk, Žalezno- 
vodsk, tik Petig o r s k turi 
pavadinimą nuo 5 kalnų, 
tarp kurių miestas išsidės-'^ 
tęs. Bet taip jau išaugę^, 
kad nesutelpa tarp kalnų, o 
jau lipa į kalnus ir juosia

(Bus daugiau)



Tarybę Pabaltijo kinostudijos 
r ir jįj kūryba

T Tau jaunos nacioalinės vyks į šį ne visai paprastą 
studijos, pastačiusios po dvi kinoreisą.
dešimtis meninių filmų.) Talino studijoje filmuoja- 
Bet greitai besivystančios, ini du istoriniai filmai.
Didėja filmų skaičius, kyla . Filmas “Mums buvo aš- 
jų kokybė. tuoniolika” — apie jaunimą
Jv?e.^u metų pra- 1949 metų revoliucijoje Es-
džioje Vilniuje, pavyzdžiui, tijoje, apie skirtingą iš pra
buvo tik mažutis kinokroni- cĮzįų jaunų estų pažiūrą į 
kos fabrikas, tai dabar Lie- l’arybų valdžią. Antras iil- 
tuvos studiją žino daug žiū
rovų. Ji turi naujus gerai 
įrengtus paviljonus. Tiesa, 
kol kas čia per metus sta
tomi tik du-trvs meniniai 
filmai. Tačiau daugumoje 
atvejų jie — įdomūs meno 
reiškiniai. Tokie, kaip “Gy- i 
viovi didvyriai,” “Žingsnai i 
į naktį” arba “Vienos die- • 
nosji. kronika.”

Stambiausia studija Pa- fcumetės,

jų kokybė.

džioje Vilniuje, pavyzdžiui,

mas “Pienininkas iš Miae
kiulos” — estų literatūros 
klasiko Voldemaro Panso 
to paties pavadinimo roma
no, parašyto 20-ojo šimtme
čio pradžioje, ekranizavi- 
mas. Įvykiai, apie kuriuos 
bus papasakota filme, vyko 
praėjusio šimtmečio pabai- 

"" goję.
Tragiškos jaunos moters- 

, priverstos vyrui 
Lsto- reikalaujant tapti dvarinin- 
1940 > p0 meiluže, kad ištraukti 

j šeimą iš vargo, likimas. Jis

CLEVELAND, OHIO
Iš praėjusių įvykių

Kovo 20 d. įvyko Pašaipi
uos pietūs. Publikos atsi
lankė nedaug, nes tam bu
vo dvi priežastys — gilus 
sniegas ir kaikurie laukė 
sekmadienio, nes susidūrė į 
daiktą du parengimai. Tai 
buvo laukimas draugės K. 
Petrikienės 21 ir 22 dieno
se. Tokiu būdu įvyko susi- 
trukdymas.

Darbininkų Pašalpinės 
pietūs buvo skanūs. Vaka
ras gražiai ir linksmai už
sibaigė.

Ant rytojaus ir vėl 
tūs. Buvo SLilauktuvės 
Petrikienės. Visiems 
niai papietavus, Meno
ras sudainavo keletą gražių 
dainelių.

Po to prasidėjo K. Petri
kienės prakalba ir tęsėsi

Kalba

pie-

ska- 
ch 0-

rija prasideda nuo
metu. “Talinfilmas” — sa
vo mastu mažesnė. Ji, ypa- i būdingas buržuazinei Esti- 
tingai pagarsėjo savo mul- jaj Tik nemylimo vyro— 
tiplikaciniais filmais, ne “pienininko iš Miaekiulos” 
kartą gavusiais prizus tarp-' mirtis padeda jai išlysti iš 
tautiniuose festivaliuose. ; tokios žeminančios padėties.

Pakeliaukime po Lietu- šia Izi; l istoriia f i!-Šią graudžią istoriją fil
muoja j a u n a s režisierius 
Leida Lajus.

Studentas suranda 
žvaigždę

su šių respublikų kinemato
grafų darbais.

“Tabago” keičia kursą
1965 metai — nepaprasti 

metai Pabaltijyje. Respub
likos pažymi 25-ąsias Tary
bų valdžios atkūrimo meti
ne* Natūralu, studijos ruo
šia jubiliejui savo filmus.

“Teroras” — taip vadina
si filmas, kurį greit pradės: 
statyti pagal savo scenarijų 
Lietuvos studijoje režisie
rius Vytautas Žalakevičius.

Filme buns papasakota 
apie pirmuosius Lietuvos 
kooperatyvus, apie didvy
riška Lietuve 
kovą likviduojant banditi
nes gaujas—fašistinės oku-; 
pacijos liekaną. Jo herojų 1 
tarpe — pirmas artelės pir
mininkas, nužudytas bandi
tų, ir jo keturi sūnūs, stoję 
į mirtiną kovą su valstie
čius terorizavusia gauja.

•^Terorą” filmuos operato- 
riu^, Jonas Gricius, kurį 
žiūrovas žino pagal filmą 
“Hamletas.”

Kitame fi’me “ ‘Tabago’: 
keičia kursą” įvykiai vyks- 1 
ta kiek anksčiau, negu Vy-j kis, pastatęs “Mosfilme 
tauto Žalakevičiaus filme... 
1940 metais. Tarybų val
džios įvedimo Latvijoje me
tai. O “Tabago” — preki
nis laivas su buržuazinės 
Latvijos vėliava plaukioja 
po Atlanto vandenyną. Lai- ! 
vo savininkas slepia nuo 
komandos tai, kad Rvgoje 
jau nuversta profašistinė 
Ulmanio vyriausybė. Jūrei
viai nežino ir to, kad laivo 
triume vietoj Latvijos kon
servų vokiškieji sviediniai i mingų žmonių pasaulį, nuo- 
ir kad “Tabago” negrįš į! tykius...

margučių vakarą, kuris bus 
i balandžio 24 dieną, 5 valan- 
; dą, o vakarienė paprastu 
laiku ir visiems gerai žino
moje vietoje 1— Klubo sve- 

i tainėje.
Visus geros valios bičiu

lius ir narius kviečiame da
lyvauti ir linksmai praleis
ti laiką prie muzikos ir 
dainelių. Visiems yra svei
ka. 0 kam yra proga, atei
dami atneškite dovanėlių. 
Būsime dėkingos. Ačiū iš 
anksto.

■ apie porą valandų.
Į visiems labai patiko. Buvo 
i malonu ir žingeidi! pasi- 
i klausyti jos prakalbų apie 
plataus pasaulio įvykius ir! 

I permainas mūsų tėvynėj 
i Lietuvoj gyvenantiems mū- 
| su broliams 
Jie laimingi, 
taika visame 
visados.

Į Kovo 22 d., 
| po pietų susirinkome būre-

Išleistuves
šeštadieni, balandžio4 z

d., svetainėje 715 N. 6 St., 
2 vai. dieną, įvyks išleistu
vės Julijos Šmitienės. Drau
gė Šmitiene—ilgamete Phi- 
ladelphijos g y v e n t o j a ir

17

' jime, per daugelį metų buvo
I LDS 5-tos kuopos finansų 
sekretorė. Ji išvyksta gy-

i venti į Chicagą.
Atsisveikinti su mūsų 

i drauge Lietuvių Darbinin- 
.. . i kų Literatūros Draugijos

pnmadienyje, TO-ta pUOpa rengia išleistu
vių popietę. Bus pateikta

ir sesutėms

Brockton, Mass.
Serga

Prieš apie tris savaites 
Brocktono ligoninėje buvo 
padaryta operacija Levasei 
Kaulakienei. Atrodo, kad 
operacija pavyko, ligonė 
sveiksta, ir gal greitai grįš 
į namus. Ji yra žmona Pra
no Kaulakio, bet, matomai, 
tada operacija nepavyko, 
moteris vis nesveikavo ir 
turėjo pasiduoti antrai ope
racijai. Kaulakiai gyvena 
212 Winter St., Brockton, 
Mass.

Linkiu jai greitai pilnai 
pasveikti.

Geo. Shimaitis

Paryžius. — Čionai buvo 
atsilankęs Anglijos premje
ras Wilsonas ir tarėsi su 
Prancūzijos prezidentu De 
Gaulle.

De Gaulle reikalavo, kad 
Wilsonas susilaikytų nuo 
pataikavimų JAV Vietnamo 
reikalais, o stotų už taikos 
keliu sureguliavmią pietry
čių Azijos reikalų.

PHlLADELPffiA,

Help Wanted—Female
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)

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)

(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 
$9.00 per day plus car fare. 
9-0764.

(25-29)

area.
OL.

HOUSEWORK and Child Care.
Sleep in.

Thursday and Sunday off 
Children ages 11-7-2. 
Salary $45. per week.

MO. 7-5795.
(27- 29)

PA. & VICINITY
Help Wanted—Male

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)

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)

SALESMAN exp. in meat pro
ducts to wholesale outlets, car & 
expenses prov, salary plus comm. 
Excel opport for a good salesman. 
Fringe benefits paid by company. 
LOUIS BURK CO. 3rd & Girard, 
PO. 3-7111. Mr Cunningham.

AUTO BODY & FENDER MAN, 
combination, must have hand tools, 
be expd and reliable. Apply: VENUS 
AUTOS, 1413 S. 22nd St. HO. 5-2999.

(28-29)

Ir Talino kinostuclijja, ir lis į klubo svetainę dai pa-, užpandžių jr pasakyta atsi- 
/gos papasakos apie šiuo-. siklausyti daugiau. i etai ( svej|<įnįm<) kalbu su linkėji-1 
ikinį herojų. Bet tai bus papeikimas musų pazangie- j maįs laimingos kelionės ir

Rygos papasakos apie šiuo- ’ 
laikinį herojų.
įvairūs herojai. Vienas iš 
jų — jaunas Tartu studen
tas, atradęs naują žvaigž- 

! dę, iš esmės tik ką kinodra- 
■! maturgų Iljos Averbacho ir 
1 Anatolijaus Romovo scena- 
' rijaus “Supernova” herojus.

Kitas—akmenskaldys, Ry- 
| gos gyventojas, jėgų, kupi- 
| nas vyras, tačiau palaužtas 

įpie didvy- < dvasiškai. Jam, buvusiam 
komunistų ' latvių legionieriui, fašistų 

įsakymu šaudžiusiam į ta
rybinius kareivius, reikia 
prašyti Tėvynės pasigailėji
mo. P 
vanok” parašė psichologi
nės dramos žanre Viktoras 
Lorencas. Režisierių 
Piesis baigia scenarijaįus re
žisavimo darbus. Netrukus 
prasidės filmavimas.

Pabaltijo studijos šiemet! j)aų. 
z-v 5 I J » 1 r /X 1 Z". 4- f 1 Iri 1 r- '

cmms uz neskaitlingumą ir ,.u ti Chicago- 
neįvertinimą taip svarbių •
reikalų kaip LLD jubiliejus H .. draugai

| ges kviečiami susirinkti. Ji
■ turi plačią, pažintį ir tiki-1 
! rnės gražaus svečių skai-1 
i čiaus. '

LLD 10 kp. valdyba

Didelis ačiū mūsų švar- ! 
biai viešniai d. K. Petrikie- 
nei už jos didelį draugiškų-į 
mą ir malonumą, 
buvo per trumpas 
su.

del mu-

St. Petersburg* Fla
Čionai klube Lietuvos “va

duotojai” buvo surengę pra- 
i kalbas. Žmonių buvo arti 

o •• Urr- i -------- 1 ' pilnas klubas. Kalbėtojo ne-Scenaniu “Ievyne, do-. Lriri tikf.p q atsilankė iš- L, i i • • 4. • •-. n ’ . i lipiai o aisiianKc,. ib turėjo, kokia tai moteris is
Tai ką Tampos skoitė “nrakalba.”

Kovo 26 d. buvo šauktas 
LLD 22 kuopos susirinki
mas, bet neįvyko. Kur mū
sų visi kuopos nariai dingo,

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gija rengia pietus balandžio-(April 
11 dieną, pradžia 1-mą vai. dieną, 
29 Endicott St.

Kviečiame visus atsilankyti,
Moterų Grupė

(27-28)

BROCKTON, MASS.
Krutami paveikslai—filmos iš T. 

Lietuvos. Rodys J. Petruškevičius, 
įvyks sekmadienį, balandžio 11 d., 
Liet. Taut. Namo žemutinėje salėje, 
10 Vine St. Pradžia 2-rą vai popiet. 
Rengia L. T. N. Knygynas.

George Shimaitis
(27-28)

WORCESTER, MASS.
Laukiamo Katrinos Petrikienės
Katrina Pctrikienė LLD Draugi

jos pirmininkė važinėja po Jungti
nes Valstijas su LLD surengtu

i maršrutu. Draugė Pctrikienė ką tik 
Į sugrįžo iš tarybų Lietuvos, viešėjo 

ji tėvų krašte virš 2 mėnesius. Ji 
grįžo su daug žinių ir patyrimų so
cialistiniam tėvų krašte. Svarbu 

' bus visiems išgirsti jos kalba. Pra
šomo 

. bose 
kare,

visus dalyvauti šiose prakal- 
— balandžio 16 d., 7 vai. va- 
29 Endicott St.

LLD kuopa 
(28-29)

, mes galhn nuveikti tik taip Skaitymas buvo nuobodus, 
dirbdami? ■ •’ ....................i vis tie verkšlenimai, žmo- 

Prašome visų kuopos na- nėms nusibodo.
rių dalyvauti 15 apskrities j Vis tas “vadavimas” Lie- 
konferencijoje, kuri įvyks tuvos. Nuo ko? Ar nuo 

indžio 11 d., 10 valandą pačiu lietuviu? Nes Lietu- 
vos žmonės patys tvarkosi 
ir jokių “vaduotojų” pagal-: 
bos nereikalauja. Sakė, kad i 

Kovo 11 d. 2 valandą po- surinko apie du šim- 
piet tapo palaidota LLD 22 ^us dolerių. Gaila tų žmo- 

ir “Rytiniai trau-' kuopos narė Magdalena kurie leidžiasi būti ap-1 
Rygos studijoje Raulušaitienė-Roland. Bu- , gautais.

parodys keletą kinokomedi- 
jų.

Režisierius Levas Mirs- 

drauge su Frunze Dovlatia- 
nu filmuos “Dimos Gorino 
karjera”

' kiniai.”
, ( d r a u g e su “Mosf ilmu”)
I statys spalvotą kinokome-

“ Paskutinis apgavi-

Naujoje komedijoje bus 
i papasakota apie įdomius 
paskutinio apgaviko, tik ką 
paleisto iš paskutinio kalė- 

; jimo į šviesų ir linksmą lai-

0 Vilniaus studijoje fil
muojamas kinobaletas “Eg-w^Komanda iš atsitiktinai ...........................

laive atsiradusio latvių ko- jg" žalčių karalienė?’ Senąją 
munisto, kuris bėgo nuo po-; lietuvių legendą ekrane at-
licijcs, sužino savininko 
“paslaptį” ir aršiose grum
tynėse nugali jo talkinin
kus, grįžta į gimtąjį kraš-

Šis aštriai siužetinis fil
mas pagrįstas tikrais įvy
kiais, kurie įvyko prieš dvi
dešimt su viršum metų šku
noje “Tabago.” Filmo re
žisierius Aleksandas Leima- 
nis. Neseniai Tarybų Są
jungos 'ekranuose buvo de- 
monestruojamas jo filmas 
“Triasoguzkos armija.”

Filmas bus filmuojamas 
f Juodojoje jūroje. Šių me- 
Atu pavasarį filmavimo ko

manda sės į kokį nors Juo
dosios jūros lainerį ir iš-

ryte, Klubo svetainėje.
Valdyba

kurs Lietuvos TSR Valsty
binio akademinio operos ir 
baleto teatro artistai.

Jurijus Astafjevas

Iš JAVOS SALOS
Kauno IV vidurinėje mo

kykloje lankėsi svečias iš 
Indonezijos Abdul Mana
nas.

Jis papasakojo mokslei
viams apie savo gimtinę, 
papročius, apie nacionalinę 
išsivadavimo iš olandų jun
go pergalę 1945 metais, apie 
bendraamžių gyvenimą In
donezijoje.

Aštuoniasdešimt metų švęs 
las Mananas atliko indone-

vo rasta iš nakties mirusi.! 
Velionė gyveno pas sveti-! 
mus žmones. Ji turėjo tik
tai marčią kitatautę ir po
ra anūku, ir todėl niekas 
nežinojo apie jos laidotu
ves. Po kelių dienų dažinė
jom, kada jau buvo palai
dota.

Velionės marti pasirūpi
no tais reikalais.

Velionė buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja. Buvo 
stipri pažangietė. Būdama 
jaunesnė visados dalyvau
davo susirinkimuose bei pa
rengimuose.

Velionė buvo našlė per 
daug metų. Turėjo vieną 
sūnų Joną, kuris mirė 1960 
m. birželio 10 d. Sena mo
tinėlė likosi viena liūdesyje 
ir vis dirbo skalbykloj iki 
apalpo ir turėjo 
darbą ir persikėlė 
į West Side, toliau 
sų atsiskyrė.

Lai būna tau, 
lengva ilsėtis amžinai.

apleisti 
gyventi 
nuo vi-

drauge,

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., bal. (April) 9, .1965

ziečių liaudies dainą “Ajo 
mama”, kuri buvo įrašyta į 
magnetofono juostą.

Mokyklos Garbės svečių 
knygoje atsirado dar vienas 
parašas...

E. Mačys

COOK
Live in. Small Institution.

5 day week.
GL. 5-8986.

(27-29)

Reliable, pleasant, 
sober. References. 
Mother with four

HOUSEKEEPER. 
clean, mature & 
Sleep in. Assist,
children. Own room. 5 days, every 
other Sunday off. 609-4710 N. J.

(27-28)

Porieš Velykas buvo at- 
vtvykęs lietuvis kunigas, 
kuris čia buvo per tris die
nas. Mat, stengiasi palai
kyti savo pasekėjus, kad jie 
neiškriktų. Prieš išvykda
mas sakė pamokslą, ragin
damas būti “paklusniais,” 
nes tik tokie įeis į dangaus 
karalystę.

Pažangiečiai turėjo susi
rinkimėlį ir kalbėjosi apie 
sutvėrimą choro. Buvo ne
mažai kalbėta, bet kol kas 
neprieita prie praktiško ta
rimo. Buvo sakoma, kad 
kad nėra pinigų, nėra kaip 
pradėti chorą organizuoti. 
Aš manau, kad choras yra 
svarbus, kad galima būtų 
kitiems reikalaams mažiau 
aukoti, o chorui sudaryti 
reikalingų pinigų.

Kalvis
Nuo Redakcijos. Atleis

kite, kad apie LLD kuopos 
susirinkmią praleido m e. 
Mes manome, kad kuopoje 
tą dalyką reikia patiems 
išspręsti, per spaudą tik 
ginčų gali sukelti.

Chicago. — 1964 metais 
Sears Roebuck Co. pelnai 
pakilo virš 16 procentų, tai 
ir Šerai pakilo po $3,44.

| FOREMAN. Sheet Metal Assembly, 
j Excellent opp. for a man with at 
least 5 yrs. supervisory exp. in a 
sheet meta] assembly type opera
tion. Must be familiar with small 
power hand tools and portable weld
ers. Knowledge of polishing opera
tions required. Good starting salary 
and fringe benefits in a job with 
growth potential. Send resume or 
call: GLENCO REFRIGERATION 
CORP., Janney & Ann Sts., North
east Philadelphia, RE. 9-3800.

(27-28)

AUTO BODY MAN & PAINTER. 
Pay is on 45-55 basis. Start imme
diately. Apply in person. BELL 

' BUICK, 316 W. Chelton Ave. or 
i call Mr. Phillips for appointment. 
! GE. 8-6400. (27-29)

GIRL Friday recent high school 
grad for interesting diversified pos 
in purchasing dept of medium size 

j Mfg. Co. Good typing & aptitude 
i for figures necessary, lite shorthand 
I helpful. Good starting salary & lib
eral benefits. Call Mr. Neil. LO.7-
75G0 for appt, 
oral benefits. Call Mr. Neil.

LO. 7-7560 for appt.

REAL ESTATE
Fcltonville. 4727 Rising Sun Avė.

Private dwelling, twin. Suitable for 
large, large family. New gas H.W. 
II., cooper tubing, yard. Sacrifice. 
Albert J. Kaytes. 4711 Rising Sun 
Ave. GL. 5-5100. (28-30)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
Set-up man, first class only. 

BROWN & SHARP.
Hourse 4 P. M. to 1 A. M.

115 Glenside Ave., Glcnside, Pa. 
TU. 4-4343.

(27-29)

MALE and FEMALE
HOUSE PARENTS. Couple re

quired as house parents, to live in 
pleasant colonial type residence. 
Caro for 10 boys aged 6 to 12 yrs. 
Husband may follow own job or 
study program. High School and 
College desirable. May substitute 
experience for latter. Call Mr. D. 
McCuaig. KI. 6-2990. (25-27)

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

I KNI
Rengia Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas

Sekmad., Birželio *1® $$65
Prasidės anksti, 10 vai. rvto. Prašome įiesiveluoti

Programoje Dalyvaus Montello Vyrų Grupe, Vadovaujama Al. Potsus 
Geri ir puikiai išlavinti balsai, linksmins pikniko dalyvius.

Taipgi dainuos ir pagarsėjęs Montello Trio.
Vadovaus Albinas Potsus su akordionu

NIEKUR NĖRA GRAŽESNĖS VIETOS, KAIP—

ĮLĮI A D I !■ B Oi D ET Lawrence irIfB M I la Eb I IA Et si Km Methuen, Mass
!

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Šiame metiniame piknike visada 
būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad jų 
bus ir šiemet. Taigi turėsite gerą progą su jais pasimatyti. Čia smagiai pasikalbėsite 
su savo prieteliais, draugais ir giminėmis.
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(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Negrams “suvaldyti” jie 

organizavo slaptą teroristinę 
maskuotą kukluksklanininkų 
organizaciją.

Per šimtą metų milijonai 
negrų buvo beteisiai. Juos 
persekiojo, juos linčiavo, juos 
kankino vergijos savininkų 
ainiai.

žudo negrus, žudo ir bal
tuosius, kurie drįsta stoti ne
grams talkon.

Milijonai žmonių yra įsiti
kinę, kad diksikratų “pasidar
bavimu“ buvo užmuštas ir 
prezidentas Kennedis.

su-

I

b

Mieste pasidairius
Katalikų žymus kunigas 

Gommar A. De Pauw griež
tai protestuoja prieš Kata
likų bažnyčioje įvedamas 
reformas. Jis smerkia po
piežių už tas reformas. Jis 
reikalauja, kad būtų leista 
eiliniams kunigams referen
dumu pasisakyti tuo reika-

Ypač kun. Pauw nepa
tinka mišių laikymas įvai
riomis kalbomis. Girdi, tos 
kalbos netinka mišioms, nes 
jos labai “garsios.” Jis tei
gia, kad tos įvedamos re
formos sulaužys bažnyčios 
tradicijas ir pakenks jos 
bizniui.

Vyksta nauja revoliucija: 
milijonai negrų atsisako būti 
beteisiais. Ligi šio) negirdė
tos, neregėtos kovos banga I 
apėmė mūsų šalį.

Praėjus šimtui metų, į pie-į . . , . .
tines valstijas ir vėl tenka! Niujorko miesto dalyje 
siųsti federalinę kariuomenę, I Bronxe pradėjo ant ratų 
kad ji apsaugotų negrą, ei- veikti gimdymo kontrolės 
nantį į mokyklą, kad gintų jj | k]įnika. Ji įrengta didelis-
nuo sužvėrėjusių viršžmogių. 
• Argi tai ne visos mūsų ša
lies gėda?!..
. . Argi visa tai neverčia kiek
vieną galvojantį žmogų prisi
dėti prie tos didžiulės kovos, 
kad juo greičiau ta baisi juo
da dėmė būtų nutrinta nuo 
mūsų šalies kūno?!..

sitrauktų iš Vietnamo ir pa
liktų tiems žmonėms. rū
pintis savo likimu. Priimta 
rezoliucija ir pasiųsta prez. 
Johnsonui su tokiu reika
lavimu.

vėje darbininkų streikas 
baigėsi. Savininkai išpildė 
unijos reikalavimą ir pasi
rašė naują kontraktą.

Bet Bloomingdalės dar
bininkai tebestfeikuoja. Sa
vininkai atsisako nusileisti.

Balandžio 24-tą dieną 
Niujorko nuomininkai su
sirinks prie miesto rotu
šės ir įteiks miesto ma
jorui reikalavimus. Jie 
reikalaus, kad trumpiau
siu laiku būtų pastaty-

Prieš šimtą metų Jungtines 
Amerikos Valstijas, preziden
tui A. Lincolnui vadovaujant, 
garbino visas laisvę mylįs pa-

• Saulis. Lincolno politiką 
kino ir K. Marksas.
• Ne taip nūnai!

Antai
Vietname iškilo pilietinis 
ras, mūsų vyriausybė stojo 
pusėn ne tų, kurie neša tam i • v • y 1 1 '

Indokinijoje,

svei-

kai 
ka-

i ta 200,000 naujų butų su ! kurie iš palydėjusių priėmė 
t prieinamomis nuomomis ir 
kad tuose butuose nebūtų 
jokios rasinės diskriminaci
jos. Jie taip pat reikalaus 
sustiprintos nuomų kontro
lės apartmentin i u o s e na
muose.

Nuomininku susirinkimas 
prasidės 2 vai. popiet.

Rep.

NUTEISĖ VAGIS

velionės dukros pakvietimą 
atsilankyti į namus, kur 
buvo širdingai kiekvienas 
pavaišintas. Esu tikra, kad 
Uršulės namiškiai nuošir
džiai įvertina kiekvieno as
mens atsilankymą į šerme
nis, jie įvertina Ievos Mi- 
zarienės ir Jono Gasiūno 
pareikštas nuomones, jie 
dėkingi, kad Uršulė nebuvo 
pamiršta paskutinėse atsi- >

New Yorkas.-—Prieš kiek sveikinimo valandose 
laiko iš American Museum 
of Natural History buvo 
pavogta 24 brangakmeniai. 
Vėliau Miami mieste areš
tavo Alleną D. Kuhną, 
Jacką Rolandą ir Frederi
ką Clarką. Dalį pavogtų 
brangakmenių atgavo.

Dabar teisėjas M. D. 
Schweitzer nuteisė vagis po 
metus kalėjimo.

Sudie, Uršule. Minėsime 
Tave su pagarba, o tie, ku
riems Tu ištiesei pagalbos 
ranką, reiškia širdingą pa

H. Feiferienė

Palydėjus Uršulę Bieliauskienę
Uršulė Bieliauskienė at

siskyrė su šiuo pasauliu š. 
m. kovo 29 dieną, palikda- 

i ma liūdesyje savo vyrą Pet-

me sunkvežimyje. Ji kilno
jasi iš vietos į vietą ir ap
tarnauja ieškančius infor
macijos apie gimdymo kon
trolę. Joje veikia vienas 
gydytojas ir dvi slaugės.

Tai pirmas išbandymas, i dukrą Albiną, anūkus, 
Jei pradžia bus gera, gal j gimines ir draugus. Kadan- 
panašios gimdymo kontrolės j gi Uršulė buvo gera lais- 
klinikos pasirodys ir kitose J vietė ir labai nuoširdi mo- 
miesto dalyse. teris, tad norisi trumpai pa

sidalinti mintimis apie ve-
Brooklyne turime dar ne-j lionės gyvenimą.

sutvarkytą Marine parką.' 
Jis yra užterštas išmato
mis, gabenamomis iš miesto 
ir ten varčiamomis.

Uršulė Senkiūtė-Bielįaus- 
kienė gimė Lietuvoje 1889 

ir ten varčiamomis. Mat, Sasnavos apylinke-
išmatomis užverčiamos ba-: . ^aau^us< pusmergės
los.

Marine parkas užima 1,- 
821 akro plotą. Čia yra 
jau įrengtas golfo laukas. 
Su laiku jis bus paverstas 
gražiu parku.

Bet šiuo tarpu apylinkės 
gyventojai kelia didžiausius 
protestus. Juos užplūdo di
džiulės žiurkės, kurioms iš
matos sudaro puikiausią 

vergijos palaikytojais, tikėjo- pastogę. Tįk bėda, kad jos
’ir susi- šulė ištekėjo už Petro Bie-

kraštui žmogiškumo, laisvės 
idealus.

Milijonai taiką mylinčių 
pasaulio žmonių, daugybė ir 
JAV piliečių 
mokslininkų, švietėjų, 
ninku ir kitokių 
žmonių — griežtai protestuo
ja prieš ugnies sėjimą ant 
vietnamiečių, prieš kelio tie
simą f .pasaulinį, termobran
duolinį karą.
' ’Ar tie’amerikiečiai, kurie 
prieš šimtą metų kovojo su 

si,1 kad mūsų šalis kada nors 
į tokią negarbę bus įvelta?!..

tūkstančiai 
dvasi- 

profesijų

kartais “paklysta’ r 
krausto į gražius, brangius 
namus ir gyventojams ne
duoda ramybės.PADĖKA 

. * < • * '..»*/• ? • 

; Anksčiau mūsų spaudoje 
buvo pranešta, kad susirgo 
brooklynietė Ona Walmu- 
sienė, ir nuvežta į ligoninę.

Dabar Walmu šiene vra 
namuose, nors jaučiasi silp
na, bet sakosi, kad po bis- 
kį sveiksta.

Ji nori padėkoti visoms 
savo draugėms, .draugams 
ūž prisiuntimą atvirukų, ir 
šiaip už gerus linkėsimus, 
o ypatingai Aldonai Milen- 
keviciutei-Milkowski už jos 
rūpestingumą, prižiūrėji-. 
ma. | žeminiuose trauki n i u o s e.

Linkime Onai Walmusie- ■ Billius susideda iš pasiūlv- 
nei sustiprėti sveikatoje.

TRAUKINYJE SUMUŠĖ 
LIETUVĘ

New Yorkas. — Šiais lai
kais New Y o r k o miesto 
traukiniuose dažnai pasi
kartoja užpuolimai. Jamai
ca traukiniu važiuojant, 
ties Clevelando stotimi, 
Brooklyne, trys jaunuolės 
sumušė lietuvę Elvirą Vi- 
leniškienę.

—Mes esame negrės ir 
tuo didžiuojamės, — sako
ma, jos sušuko ir puolė El
virą. Jos ją parmušė ant 
grindų, spardė ir griebė už 
plaukų.
: ~ Pasitaikęs polici n i n k a s 
Joseph Schaefer tris užpuo- 
likes areštavo. Suimtosios 
kiekviena paleista po $2,500 
Užstatu, teismas bus balan
džio 9 d.

New Yorkas.—Pažangiečių 
žydų dienraštis “Mdrning 
Freiheit minėjo savo 43-jų 
metų sukaktį.

daugiau laiko susimokini- 
mui.

Ar ne tik koks mėnuo lai
ko, kai aidietė J. Lazaus
kienė svečiuojasi pas savo 
dukrą Floridoje. Tiesa, lai
kas bėga kaip vanduo. Sma
gu pas dukrelę pabuvoti, 
bet aidiečiai laukia 
sugrįžtant.

Julės

Gegužės 15 dieną, 
dieni, bus surengta 
tuvės tiem aidiečiam, 
važiuos šią vasarą į Tarybų 
Lietuva. Prašome tai atsi
minti ir kitiem priminti.

šešta- 
išleis- 
kurie

Aido choro žinios
Pirmiausia noriu pranešti 

skaitytojams, kad gegužės 
2-ai dienai nedarytų jokių 
planų todėl, kad tą sekma
dienį įvyks Aido choro me
tinis koncertas, kuris šie
met bus ypatingai įdomus. 
Prašome prisiminti tai ir 
sekti aprašymus “Laisvės” 
vėlesnėse laidose.

rų nusistatymą prieš religi
nius prietarus .

Pati negalėdama dalyvau
ti mūsų pramogose, ji vis 
ragindavo savo vyrą Petrą 
nueiti į mūsų parengimus 
ir parėjus papasakoti, kaip 
viskas vyko, su kuriais lėtas narių, kurie ilga laiką 
draugais jam teko susitikti gyveno Argentinoje. Kaiku- 
ir pasikalbėti. į He iš jų ten irgi priklausė

Kalbant apie Uršulę kaip | prie pažangiųjų chorų.

Aido chore dainuoja ke

Sveikiname mūsų naujuo
sius Aido choro narius Vik
toriją Zmitraitę-Millerienę 
ir Kazį Kriaučiūną.

Viktorija sako, dainavusi 
chore <ilgą laiką Bingham- 
tone, o dainininkas Kazys 
Kriaučiūnas žinomas labai 
plačiai ne tik New Yorke 
ir Miami, bet ir kitose kolo
nijose.

Viktorija dainuoja su al
tais, o Kazys su tenorais. 
Malonu stebėti, kaip mūsų 
Aido choras vis po Diskelį 
auga nariais.

Filmy rodymas šio 
šeštadienio vakaru 
Jau matėme “Laisvėj]

kvietimą matyti filmą, ku
ris vaizduoja mūsų pačių 
eitą kelią, kada atvykome į 
svetimą kraštą. Mes kiek
vienas ėjome savaip nauja
me krašte. Tačiau visų siū
lų galai sueina į vieną visų 
bendrą taką ir rodo, ko
kias kliūtis praėjome iki 
atėjome, kur šiandien esa
me.

Filmas vardu “Inherit
ance”—Paveldėjimas — yra 
istorinis. Filmą mačiusieji 
apie jį labai gerai atsiliepia. 
Jis įdomus ir daug pasako- 
parodo apie mūsų eitus ke
lius. ♦ ■

li. F.

dieni, balandžio 10 d., “Lais-
k. 7 r >

vės” salėje, Liberty Avė. ir 
102nd St., Ozone Parke 
(Lefferts traukinio Oxford 
stotis), Pradžia 7:30. Už
baigoj’ pasivaišinsime pyra
gu ir kava.

Rengia ir visus kviečia 
Literatūros Draugijos 1-oji 
kuopa. Rengėjai

apie asmenį, galime, pasa
kyti, kad tai buvo moteris 
su auksine širdimi. Nežiū
rint į tai, kad ji pati buvo 
apsikrovusi darbais ir rū
pesčiais, ji suprasdavo ir 
kitų bėdas. Ne vienam ji 

įr 
pasidalino duonos kąsniu. 
Lieku dėkinga jai ir aš, 

jisai turėjo' smulkiu/prekių i kuomet ji karo metu pri- 
U glausdavo mane su trejeto 

metų sūneliu, kai negalėda
vau surasti buto, kur būtų 
prižiūrimas mano; sūnelis, i 
man išėjus į darbą. I

. Paaugus iki pusmergės 
(taip vadindavo anais lai
kais jaunas mergaites), Ur-
šulė išėjo dirbti prie namų ištiesė pagalbos ranką i

v i I i"\ n m z-1 n 1 i -vi z-v z~l 11 A vi zi rt 1 r n n vi i i ■ruošos pas savo dėdę Mari
jampolėje (Kapsuke), kur

Į Jungtines Valstijas at
vyko 1911 metais ir apsi
stojo pas savo dėdę Motie
jų Klimą, kuris ją savo lė
šomis atsikvietė, čia Ur-

Vieni iš minėtų argenti
niečių yra Natalija ir Au
gustas Iešmantą. Augustas 
dainavo ten chore ir solo; 
o Natalija, jau kelintas me
tas dainuoja mūsų Aido 
chore.

Pora savaičių " atgal 
draugai Iešmantai širdin
gai pavaišino choristus, o 
mes visi linkėdami jiem vi
so geriausio, sudainavome 
“Ilgiausių Metų”. Ačiū už 
vaišes.

“RUSSKY GOLOS” 
SUKĖLĖ $23,000

Rusų pažangiečių savait
raštis “Russky Golos” mini 
48-rių metų savo sukaktį. 
Ta proga paskelbė vajų su
kėlimui $30,000. Iki kovo 
pabaigos jau sukėlė $23,000.

. New Yorkas. — Atplaukė 
naujas keleivinis Graikijos 
laivas “Queen Anna Ma
ria,” 23,000 tonų įtalpos.

ĮNEŠĖ BILIŲ Į N. Y. 
SEIMELĮ

Albany, N. Y. — Apsau
gai New Yorko gyventojų 
požeminiuose traukiniuose į 
Nw Yorko valstijos seimelį 
Thomas V. LaFauci įnĮlšė

Katalikų policininkų susi
rinkime kalbėjo William F. reiė. 
Buckley ir pasmerkė tuos, 
kurie perdaug puola Selma, 
Alabamos, policiją už jos 
žiaurumą. Jo kalba iššaukė 
civilinių teisių darbuotojų 
protestus. Jie kriti kuoja 
kalbėtoją ir policininkus, 
kurie Buckley kalbą palydė
jo garsiais aplodismentais.

liausko, pasirinkdama ve
dyboms data 1917 metų ge
gužės 1 d. Už metu laiko su
silaukė dukros Albinos, ku
ri buvo vienatinė jų duk-

Palmerio laikais, kuomet 
Amerikoje buvo persekioja
mi pažangieji veikėjai, Bie
liauskai buvo priversti at
važiuoti į Brooklyną. čio
nai Uršulė buvo viena iš 
pirmųjų įsirašiusiųjų į so
cialistų draugiją, ii buvo ir 
Moterų klubo narė.

Pastaraisiais laikais Ur-Valstijos seimelyje pasiro
dė bilius apie kova su kri- šulė nebuvo aktyvi veikėja 
minalystėmis Niujorko po- mūsų organizacijose, todėl,

mų, kaip reikėtų iš trauki
nių pašalinnti chuliganų 
siautėjimą.

Atrodo, kad o a g a 1 i a u 
miesto majoras Wag n e ris 
pradės rimtą karą su kri- 
minalystėmis požeminiuose 
traukini uose. Už dienos 
kitos tam tikromis va
landomis (nuo 8 P. M. iki 4 
A. M.) kiekviename trauki
nyje matysime policininką. 
Kiekvienas vagonas turės 
įrengimą, kuriuo bet kas 
galės pranešti policijai apie 
užpuolimą ant keleivių.

Tokios apsaugos įvedimas 
kainuos miestui devynis 
milijonus dolerių.

Balandžio 1 d. įvyko di
delis masinis mitingas Car
negie salėje Manhattan e. 
Vyriausiu kalbėtoju buvo 
iš Alaskos senatorius Grue- 
ning. Pasiklausyti susirin
ko 2,500 žmonių. Senato
rius Gruening kalbėjo labai 
aštriai prieš . Pietiį Vietna
mo karą. Jis reikalavo, kad 
mūsų vyriausybė tuojau pa-

man įsejus j darną. i gu sekančiomis pamoko-
Prisimenu, kai Uršulė pa- | mis turime nepraleisti nė 

kartotinai primindavo savo į vieno penktadienio iki ge- 
namiškiams, kad numirus ji gūžės 2-ros dienos. Artina- 
nenorinti būti užkasta že- si mūsų koncerto data ir tu
mėje. Ji reikalavo, kad jos rime prieš akis dar daug 
kūnas būtų sudegintas. Jos darbo.
noras buvo išpildytas balan-] Sopranai ir altai turi at- 
džio 1 dieną, kai jos palai-i eiti pusvalandžiu anksčiau.

! kad jos sveikata buvo ge
rokai pašlijusi ir gyvenimo 
rūpesčiai slėgė jos pečius, 
bet jauna būdama, kai gy
veno Ansonijoj, ji priklausė 
prie A L D L D ir “Šviesos” 
draugijų. Uršulė suprato 
darbo žmogaus varganą gy
venimą ir jo išnaud o j i m ą 
fabrikuose — ii turėjo stip-

kai buvo sudeginti Maspe- 
tho kapinių krematorijoje, 
o dūmai išsisklaidė Brook- 
lyno ir Woodhaveno padan
gėje, kur velionė grūmėsi 
su gyvenimu iki paskutinės 
dienos... K r e m atorijoje, 
reikšmingą atsisveikinimo 
kalbą pasakė Jonas Gasiū- 
nas, palygindamas Uršulės 
gyvenimą su kiekvienu su
sipratusiu darbo žmogumi.

Velionė buvo pašarvota 
Šalinskų šermeninėje. Čia 
vieną vakarą pakalbėjo Ie
va Mizarienė, prisiminda
ma praėjusius laikus. Kaip 
seniai ji velionę pažinojo, 
kokios geros širdies ji bu
vo ir kokį tvirtą nusistaty
mą ji turėjo prieš darbinin
kų išnaudotojus.

Palikus krematoriją, kai

ANGLAI NESITRAUKS 
Iš GIBRALTARO

■ . .. : .p .t ,
Londonas. — Ispanija blo- 

kaduoja Anglijos tvirtovę 
Gibraltaro 1 iškyšuly jie. Ang
lija tą tvirtovę laiko nuo 
1704 metų.

Gibraltaro tvirtumą uži
ma tik 2 ketvirtaines my
lias. Iš sausumos ji apsup
ta- Ispanijos teritorijos, bet 
iš, vandens pusės atvira. 
Tvirtumos pakraštyje ang- 

tad reikia pašvęsti lai turi ir karo laivų bazę.

Moterys mokosi vieną see-: 
ną iš “Eglė žalčių karalie
nė”,
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RESERVE THIS DATE!
SUNDAY, MAY 23rd, 1965-2:00 P.M.

Celebration honoring JACK STACHEL 
on his 65th Birthday at the

HOTEL WOODSTOCK
127 W. 43rd St., NYC

Make reservations now.. - $2.50.
Send checks to:

.Alexander Trachtenberg, Chairman Jack Stachel 65th. 
Binthday Committee Banquet Dept., Woodstock Hotel, 

127 West 43rd St., NYC

6 pusi.—Laisve (Liberty)- Penktad., bal. (April) 9, 1965

Jis reikalauja, kad kiek
viename vagone būtų įreng
tas prietaisas pašaukimui 
pagalbos į artimiausią stotį, 
kad kiekvienoje stotyje bū
tų televizijos įrengimai ir 
kitokios priemonės greitam 
pašaitkimūi policijos. ' ;

AREŠTAVO DU IR 
KALTINA ŠNIPĄVIME
Washi ngtonas. — FBI 

agentai areštavo J a m e s ą 
Alleną Mintkenb a u g h ą ir 
Robertą Lee Johnsoną, bu
vusius Pentagono pareigū
nus, ir kaltina, būk 'Jpe 
šnipinėjo Tarybų Sąjungos 
naudai.

Modernus Būdas Siuntimui

DOVANŲ GIMINĖMS I 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 išdėstytais dovanoms daiktais. Data bus paskelbta.)
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