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KRISLAI
Laurinčiuko nauja kny*a 
LLD nariams

M. Meškauskienės knyga 
Laukiame Gasiūno 

atsiminimų knygos 
“Laisvės” suvažiavimas 
Kovo 23 d.
— Rašo Ieva Mizarie

Amerikiečiams gera( pa- 
nūsų 
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rašo 
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JAV 
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tsipa- 
riėmis 
žęs į 
s bu-

geras bičiulis žurna 
Albertas Laurinčiukas 
knygą “Juodasis kradjas. 
Nėra jokios abejonės, 
knyga bus įdomi, pilna 
tų.

Albertas būdamas 
turėjo daug progų stuc
ti juodosios rasės gyveni
mą Amerikoje. Čia ii’ kilo 
pas jį noras toliau st 
žinti su tos rasės žmoi 
ir jų gyvenimu. Sugr 
namus, jis kelis kartu 
vo nuvykęs į Rytų ir Vaka
rų Afriką.

“Literatūra ir Menas' 
duoda ištraukas iš šios 
gos, ir, reikia pripa 
kad atrodo, tai bus iš i 
pamokinanti ir nau: 
knyga.

Sveikinu Albertą!

kny- 
žinti, 
sami,

Lietuvių Lit e r a t ū r o s 
^Draugija jau užsakė Mika- 
linos Meškauskienės. “Atsi
minimai,” kuri bus duodąs 
ma nariams už 1968 metus; 
Žinau, mūsų nariams tai 
bus įdomi knyga, n?s M. 
Mekauskienė rašo savo atsi
minimus iš tų 1 a i k v , kai 
buržuazija valdė Li 
kai revoliucionieriai, 
ir šiaip pažangesni žmonės, 
turėjo panešti daug 
mų, persekiojimų, 
mų.

stuvą, 
arba

unku- 
calini-

“Ma- 
eriko- 

turėtų mus. pAsiekti 
s duo-

Jono Gasiūno knyga 
no dešimtmečiai Am|i 
j e” 
taipgi neužilgo, ir bu 
dama LLD n a/r i a nh s už 
1968 metus. J. Gąsiūno 
knyga irgi turi būti 

4Jo atsiminimai vis 
turi būti brangūs* 
5uos įeiname ir kiek 
iš mūsų.

įdomi.
i e m s 
nes į 

vienas

ninkuNors “Laisvės” dal 
suvažiavimas skaičiumi da
lyvių galėjo būti di 
bet entuziazmo net r 
Gaila, kad liūtys taip

dėsnis, 
ų ko. 
smar

kiai užpuolė ne tik Niujor
ką, bet ir visą Atlapto pa

žino-
ką, bet ir visą Atlar 
kraštį, ir tas kliudė 
nėms iš tolimesnių kolonijų 
atvykti.

Diskusijose apie Redakci
jos raportą daly v ivo 20 
žmonių. Visiems, kaip vie
nam, rūpėjo mūsų laikraš
čio tolimesnis išlaikymas,— 
kaip finansinis jo išlaiky
mas, taip ideologinis 
nys.

Vajininkai, kurie (^alyva
vo suvažiavime, tik 
gę savo darbą, be nusiskun
dimų, be aimanavimją, tarė 
žodį kitą.

turin-

užbai-

vis ieškodami pa
gerinimų, kad būtų leng
viau surasti naujų N'“':* 
tojų.

skaity-

Robert F. Kennedy sako: 
Johnsonas ardo šalį

Rockefelleris nekandidatuos, 
bet nuo drafto neatsisako

Aktorius, smerkdamas JAV, 
grįžo į Kylu Berlyną

Nashville, Tenn. — Sena
torius Robert F. Kennedy 
atvyko į “southus” kalbėti 
jam dviejų kolegijų sureng
tuose mitinguose. Šalia jo 
stovėjo astronautas John H. 
Glenn, kai jis pasakė, kad 
prezidentas Johnsonas, o ne 
tie, kurie jam priešinasi, 
giliai ardo šalį..

Apie 11,000 Vanderbilt 
universiteto studentų grau- 
smingai plojo, kai Kennedis, 
stovėdamas prie milžiniškos 
JAV vėliavos pareiškė, kad 
trūkumai mūsų vadovybėje 
“drasko pamatus mūsų na- 
cionalio vieningumo”.

Po didelių ovacijų, sena
torius nukrypo nuo rašyto 
teksto ir įvardindamas pre
zidentą Johnsoną, pasakė: 
“Jie— prezidentas Johnson,

Izraeli armija puolė 
Jordano teritoriją
Jeruzalė. — Kovo 21 d. 

Izraelio armijos atstovas 
pranešė, kad Izraelio gink
luotos jėgos perplaukė Jor
dano upę nakties laiku ir 
atakavo “teroristų bazes” 
Jordane.

Tai buvo “atsilyginimas,”/ 
sako Izraelio oficialai, už 
vis didėjančią bangą sabo
tažų ir infiltracijos iš Jor
dano teritorijos.

Jordano militarinis atsto
vas pranešė, kad Izraelis 
neteko keturių tankų kovo
je, įvykusioje po to, kai Iz
raelio armija perskrido Jor
dano upę helikopterių pa
galba.

Anglijoje emigracija 
viršija imigraciją

London. — Nuo 1962 me
tų vidurio skaičius britų, 
išvykstančių iš savo šalies, 
aukštesnis negu skaičius at
vykstančių.

Vėliausi skaičiai rodo, 
kad per pirmąją 1967 me
tų pusę išvyko iš Anglijos 
156,500 žmonių, o atvyko 
tik 62,700. Į šiuos skaičius 
įeina tik tie, kurie išvyks
ta nuolatiniai apsigyventi 
kitur, ir tie, kurie atvyksta 
nuolatiniam apsigyvenimui 
Anglijoje. '

Išvykstantieji daugumoje 
profesionalai bei meistrai 
darbininkai savo šakose. 
Atvyksta daugiausia nebal
ti žmonės iš kitų Anglijos 
valdomų kraštų.

šeštadienį, kovo 23 d., su
kako šeši mėnesiai, kai Ro
jus išsiskyrė iš mūsų tarpo. 
Ypatingai pasigedome jo 
sekmadienį “Laisvės” dali
ninkų suvažiavime, kur jis 
per eilę metų duodavo Re
dakcijos raportus, žiaurio
ji mirtis neleido jam tęsti 
šį taip svarbų darbą toliau. 

prezidentas JAV — yra tie, 
kurie mus skaldo”.

Anksčiau tą patį rytą 
Kennedis kalbėjo 10,000 
studentų audiencijai Alaba- 
mos universitete. Ten taip 
pat buvo karštai priimtas.

Hollywood, Cal.—Čia nuo 
širdies priepuolio mirė kom
pozitorius ir pianistas Ma
rio Castelnuovo - Tede s c o, 
sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Jis buvo gimęs Italijoje, bet 
atvyko į Ameriką 1939 me
tais, bėgdamas nuo Musso- 
linio anti-semitinių įstatų. 
Jo kompozicijos buvo pla
čiai vartojamos Heifetzo 
Segovijos ir Toscaninio. Jis 
parašė 5 operas, 8 koncer- 
tos ir daug kitų kompozi
cijų.

J. T. Saugumo Taryba 
pasmerkė Izraelį

TSRS atstovas Jakov A. 
Malikas Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos posėdyje 
savo kalboje apie Izraelio 
užpuolimą ant Jordano, pa
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
pasirengusi dalyvauti sank- 

' cijoje prieš Izraelį, jeigu jis 
tęs savo agresiją Vidur-ry- 
tuose.

Jungtinės Arabų Respub
likos Ambasadorius Moha
med elKony karštai stojo už 
Tarybų Sąjungos reikalavi
mą sankcijų ir pats davė 
sumanymą, kad Saugumo 
Taryba pradėtų galvoti apie 
“militarinius atsilyginimus” 
Izraeliui.

Izraelio atstovas Yosef 
Tekoah gynė savo šalį, bet 
jo balsas buvo paskandintas 
kitų tautų pasmerkimuose, 
prie kurių net ir JAV prisi
dėjo. O gi Izraelio stipriau
sias gynėjas iki šiol buvo 
JAV.

JAV atstovas Arthur J. 
Goldberg pripažino, kad bu
vo “šiek tiek provokacijos” 
iš Jordano pusės, bet sakė 
jis, Izraelio militarinė akci
ja nebuvo reikalinga ir toks 
žygis “tik apgailėtinas”.

Ex-kareiviy čekiai 
sulaikyti

Washington. — Bedarbių 
čekiai buvusiems federali
nės valdžios darbininkams 
ir buvusiems kareiviams 
sulaikyti iš priežasties iš- 
sisėmusio iždo.-

Kadangi sparčiai padidėjo 
skaičius veteranų, išeinan
čių į pensiją, fondas paliko 
tuščias, o bilius, reikalau
jantis Kongreso asignuoti 
daugiau pinigų, sulaikytas 
dėlei nesutikimų Kongreso 
komitete.

Washington. — 32 kong- 
resmąnai reikalauja paskir
ti 200 milijonų dolerių va
sarinėmis p r o g r amomis 
didmiesčiuose.

Nepaisant, kad Rockefel
leris jau turėjo išsirinkęs 
kampanijos manadžierį ir 
visur jau tvėrėsi grupės pa
laikymui jo kandidatūros 
prieš Nixoną pirminiuose 
balsavimuose įvairiose ‘val
stijose, jis (“kaip iš dan
gaus mesta bomba”) pasisa.- 
kė nekandidatuosiąs.

Republikonų partijoje ki
lo didžiausias sumišimas.

Dabar spėliojama, kodėl 
taip įvyko. Vieni sako, kad 
Rockefelleris “kapituliavo”, 
kiti sako, kad tai tik “stra
tegija”. Pastarieji sako: 
kam Rockefelleris turėjo ri
zikuoti savo gerą vardą vie
nos valstijos pirminiuose 
balsavimuose, kodėl nelauk
ti partijos suvažiavimo?

Kaip ten bebūtų, bet da
bartiniu laiku Republikonų 
kandidatu pasilieka tik vie
nas Nixonas. Pasirinkimo 
nėrą.

Rockefellerio nusitarimas 

Ištrauks’ Čiango armijoj jėgas 
iš Quemoy ir Matsu

Washirigton. JAV val
džios oficiozai ; prisipažino,
kad eina “studijavimas” iš
traukimo Nacionalinės Ki
nijos armijos jėgų iš Que
moy ir Matsu salų.

Valstybės . departamentas 
neužginčija kolumnistų 
Drew Pearson ir Jack 
Anderson pranešimo apie 
šį įvykį, bet departa
mentas užginčija faktą, kad 
prie šios išvados buvo pri
eita taip, kaip kolumnistai 
aiškina.

Kolumn i s t a i sako, kad 
JAV spaudimu Čiango val
džia. priversta trauktis iš

Pabėgo žmogžudys 
Winston Mosely

Buffalo, N. Y. — Wins
ton Mosely, kuris 1964 me
tais užmušė Catherine Ge
novese Queense, kaimynams 
beklausant josios dejavimų 
ir šaukimosi pagalbos, pa
spruko iš Meyer Memorial 
ligoninės.

Jis buvo atvežtas į ligo
ninę mažai operacijai. Ka
lėjimo sargas, atvyko vežti 
jį atgal į Attica State ka
lėjimą. Jis smogė sargui, 
įveikė jį, ir pabėgo.

Apart nužudymo Cathe
rine Genovese, jis prisipa
žino per teismą nužudęs 
dar du žmones.

Mosely buvo suimtas 
ketvirtadienį (jis pabėgo 
pirmadienį) Patmos šeimos 
apartmente, kur jis laikė 
Patmosienę ir jos 5 mėne
sių amžiaus dukrytę kaip 
įkaitą.

Jis pasidavė gražiuoju 
kai namas tąpo apsuptus 
apie šimto FBI vyrų, šeri
fų, Buffalo policistų ir New 
Yorko valstijos policistų. 

nekandidatuoti veik kiek
vieną nustebino. Oregone, 
kur buvo tikėtasi, kad jis 
išstatys savo kandidatūrą, 
jau buvo sudaryti pareiš
kimai, pasveikinimai, viso
kį kitoki prisirengimai pri
imti jį kaip kandidatą, o 
dabar visa tai reikėjo nu
braukti!

Vienok dar viskas ne
baigta. Į klausimą, ar jis 
apsiimtų, jeigu konvencija 
jį draftuotų, Rockefelleris 
pasakė: “Aš manau, kad\ąš 
jau aiškiai pasisakiau, kad 
draftą priimčiau”.

Ypatingai susirūpinę li- 
berališkesni elementai Re
publikonų partijoje ir ieš
ko s išeičių. Senatorius 
Thruston B. Morton, iš 
Kentucky, kuris buvo pasi- 
mojęs visomis jėgomis, rem
ti Rockefeller}, pasakė: Tai 
tragiška klaida. Rockefel
leris nenumato gilumo ir 
platumo savo stiprybės par
tijoje.

salų, ir kad tai buvo nu
tarta slaptoje konferencijo
je/sausio 11 d. Hawajuose. 
JAV sako, kad slaptos kon
ferencijos nebuvo.

Visvien JAV valdžia pri
sipažįsta, kad seniai jau bu
vo nujausta, kad Kinijos 
nacionalistų armija, kurio
je yra 600,000 kareivių, yra 
per didelė ir kad apgynimo 
biudžetas, kuris kainuoja 
daugiau kaip 250 milijonų 
dolerių, perdaug išeikvoja 
Taiwano ekonomiką.

Abiejose salose yra. apie 
80,000 kareivių.

Ligoninės pasisavino 
milijoną miesto dolerių

New Yorko miesto Mai- 
monides ir New Yorko Me
dical College-Flower Fifth 
Avenue ligoninės, sako val
stijos tyrinėtojai, pasisavi
no daugiau kaip milijoną 
dolerių, kurie turėjo būti 
perduoti dviems miesto li
goninėms.

Reikalauja padauginti 
teisėjus

Albany. — New Yorko 
valstijos juridinė konfe
rencija ragina legistratūrį 
padaryti vietos 125 naujiems 
teisėjams. Sakoma, kad teis
mai persipildę nebaigtais 
teismo nuosprendžiais, nes 
permažai yra teisėjų, ir jie 
nespėja apsidirbti.

Juridinėje konferencijoje 
priklauso vyriausi valstijos 
teisėjai ir visokie teismo 
sistemos administratoriai. 
Reikalaujamą 49 naujų 
aukščiausio teismo teisėjų 
ir 76 kitų teisėjų per visą 
valstiją.

Bonn, Vakarų Vokiet. — 
Wolfgang Kieling, 44 metų 
amžiaus, įžymus vokiečių 
teatro ir filmų aktorius, 
grįžo į rytų Berlyną ir, 
kaip sako “New York Ti
mes”, “prisidėjo prie mažo, 
bet pastovaus (nenustojan
čio) plaukimo vakarų vo
kiečių apsigyventi komu
nistinėje pusėje rytuose”.

Taipgi, sako “N. Y. Ti
mes” korespondentas, Kie
ling turėjo ideologinę prie
žastį grįžimui. Koeling pa
sakęs, kad jis negali ilgiau 
gyventi Vakarų Vokietijoje 
dėlei jos “bendrininkavimo 
su Amerikos valdžios kri
minaliu kėsinimuisi prieš 
Amerikos negrus ir Vietna
mo liaudį”.

Kieling pasakė, kad Va-

Brazilijoje žudomi 
Indėnai

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Vidaus reikalų ministe
rijos paskirta komisija ati
dengė 20 metų tęsimosi už- 
mušyščių,j apvogimų ir iš
prievartavimų ska n d a 1 ą 
prieš šalies Indėnus.

Po 5 mėnesių tyrinėjimų, 
komisija surado didžiausią 
korupciją, sadizmą ir kito
kių kriminalyščių, apiman
čių išskerčlimą ištisų gen
čių dinamitu, kulkosvai
džiais bei arseniku pakavo- 
tu cukruje, iki atėmimo 11 
metų mergaitės iš mokyk
los tarnauti oficialui už 
vergę.

Vidaus reikalų ministras 
Alfonso Albuquerque Lima 
pasakė, kad komitetas, ku
ris tarnavo Indėnų reika
lams, ne be, reikalo buvo už- 
vadintas “Indėnų prostitu
cijos komitetas”. /

Viso šio teroro pamatas, 
tai buvo tas kad priverstų 
Indėnus apleisti savo žemę, 
kurią jiems valdžia davė. 
Kada jie apleisdavo žemę, 
tai ji vėl tapdavo valdžios 
nuosavybe.

Sakoma, kad apie 100,000 
Indėnų buvo komiteto prie
žiūroje. Manoma, kad ko
miteto oficialai laimėjo apie 
60 milijonų dolerių per vi
sas suktybes.

United Nations, N. Y. — 
Buvęs sekretoriaus padėjė
jas Tolimųjų rytų reikalams 
Roger Hilsman pasisakė, 
kad jis stoja už de-eskala- 
vimą militarinių jėgų Viet- 
n a m e, “de-amerikonizavi- 
mą” kovos ir darbo, kad 
būtų daugiau reformistinė 
ir atsakingesnė valdžia 
Saigone.

Venecija, Italija. — Gy
ventojai mėtė tonus išmatų 
į Venecijos ir taip pilnus 
purvo kanalus. 400 sanita
rijos darbininkų išėjo į 
streiką, protestuodami prieš 
socialinės apdraudos užmo
kesčių sulaikymą. 

karų Vokietijos tylėjimas 
ir išsisukinėjimas, kad ne
turinti galios, yra niekas 
kitas kaip tik palaikymas 
JAV valdžios, kuri yra “ar
šiausiai pavojingas viso pa
saulio žmonijai priešas”. 
Jis sakėsi prie šios opini
jos priėjęs, kai jis buvo 
JAV 1965 metais ir gyveno 
Los Angeles mieste. Jis ma
tė negrų sukilimą Los An
geles miesto Watts dalyje. >

Kieling vadinosi Paul 
Newman, kur jis turėjo ro
lę Rytų Vokietijos niekšo 
Alfred Hitchcocko veikale 
“Torn Curtain”.

Sakoma, kad mažiausia 
20,000 žmonių kasmet at
vyksta iš Vakarų Vokieti
jos gyventi Rytų Vokieti
joje.

Vėliausios 
Žinios

Gen. William C. West
moreland atšauktas iš Viet
namo. Manoma, jo vietoje 
bus padėtas gen. Grrighton 
W. Abrams, kuris iki šiol 
buvo Westpiorelando depu
tatas.

Panama turi du preziden
tus. Iki šiol buvęs prezi
dentas buvp atstatytas už 
“nesilaikymą konstitucijos 
įstatų.” Asamblėja, atsta
čius Robles, tuojau išrinko 
Max Delvalle. Nacionalinė 
gvardija, policija (ir milici
ja stoja už Robles, nepri
pažįsta Delvalle prezidentu. 
Suirutė didelė.

Iš penktadienio nakties į 
šeštadienį “hippies” užka
riavo Grand Central trau
kinių stotį New Yorke. 
Apie 3,000 demonstruojan
čių jaunuolių rodė savo 
“militantišką” prieškarinę 
jėgą.

Atrodo, k»d visi pasažie- 
riai, kurių buvo 61, žuvo 
lėktuve, kuris įkrito į jūrą 
prie Anglijos pakrantės. 
Lėktuvas priklausė Irish 
International Airlines i r 
skrido iš Airijos į Londoną.

Kongresmanas Adam 
Glayton Powell sugrįžo į 
Harlemą po dviejų metų 
“savanoriškos tremties.” Jį 
sutiko labai iškilmingai 
masės žmonių.

Dr. King šaukia masinį 
protestą birželio 15 d.
Grenada, Miss.—Dr. Mar

tin Luther King pranešė, 
kad jis šaukia masinį su- 
plaukimą šimtų tūkstančių 
baltųjų ir juodųjų žmonių 
į Washingtoną birželio 15 
d. “specialiai protesto die
nai” jojo “biedhųjų žmonių 
kampanijoje.”

King dabar mobilizuoja 
jėgas per visą šalį.
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Išmintingas pažadėjimas
SENATORIUS Eigene McCarthy elgiasi labai pro- 

tingai. Jis jau antru I 
didatūrą demokratų suvažiavime, jeigu pasirodys, kad 
Kennedis turi daugiai

kartu pažada ištraukti savo kan-

Kennedis turi daugiai įtakos ir geriau gali laimėti prieš 
Johnsoną, negu jis. Neblogai būtų, jeigu tokį pažadėji
mą padarytų ir Kennedy. Judviejų nusistatymas įvai
riais svarbiausiais klausimais beveik Vienodas, 
siekia Vietnamo karu 
pirmoje vietoje būtų 
o ne kur nors už kel 
kad Johnsonas nebūtjų demokratų nominuotas antram 
terminui.

Taigi, klausimas belieka toks, kuris iš jų gali laimėti 
daugiau balsų demokratų suvažiavime ir tapti Demo
kratų partijos kandie 
kad, kaip iki šiol “vėjai pūtė,” populiaresnis, ypač jau
nuosiuose amerikieči 
Veikiausia jis ir suvažiavime turės savo pusėje apsčiai 
daugiau delegatų, ne 
jis galėtų užstoti ke

Jų abiejų pasižadėjimas užleisti poziciją populiariau
siam su daugiau prog 
ną yra reikalingas š 
mobilizuojant pasekė j 
Abiejų pasekėjai būtų

Abudu 
pabaigos. Abudu reikalauja, kad, 

rūpinamasi savo žmonių reikalais, 
ų tūkstančių mylių. Abudu nori,

atu į prezidentus. Man atrodo, 

lose, yra sen. Robert Kennedy.

*u sen. McCarthy. Tuo būdu tik 
ią Johnsonui.

,j laimėti nominacijas prieš Johnso- 
oje priešrihkiminėje kampanijoje, 
us Demokratų Part, suvažiavimui, 
padrąsinti smarkiau darbuotis, nes 

jie žinotų, kad McCarthy ir Kennedžio siekimas kandi
datūros nesuskaldys 
mėti.

opožicijos ir neleis Johnsonui lai-

Ir NewYorko majoras prabilo
PAGALIAU ir New Yorko miesto majoras John Lind

say gana aštriai pasis 
sybės politiką. Tuo 
jorkiečių.

Taipgi majoras L

akė prieš Vietnamo karą ir vyriau- 
jis labai pradžiugino daugelį niu-

v

ndsay Atvirai išstojo prieš Republi- 
aremdamas Nelsono 

Tai 
kaip jau plačiai net kapitalistinėse

konų partijos reakc nį sparną, paremdamas Neise 
Rockefellerio kandidatūrą prieš Richard Nixoną. '
dar vienas įrodymas, 
partijose yra išsišakdjęs prieškarinis sentimentas.

Kaip Demokratų partijoje Johnsonas, taip Repub- 
likonų partijoje Nixonas atstovauja pikčiausiam reakci
niam elementui. John Lindsay atviras ir griežtas pa
sisakymas, aišku, labai pagelbės Rockefelleriui telkti jo 
pozicijos delegatus republikonų suvažiavimui.

Ragangaudžiai “pasitraukia!'*
JUSTICIJOS Departamentas kreipiasi į Subversyvės 

Veiklos- Kontrolės Tarybą ir prašo atidėti terorizavimą 
pažangaus jaunimo DuBois Club organizacijos. Ragan
gaudžiai sako> kad jie dar neturi pakankamai medžiagos 
organizaciją nukryžiuoti. Mat, organizacijos inkrimina- 
vimui Justicijos Departamentas panaudojo slaptus te
lefono įjungimus, o tokį begėdišką šnipinėjimo būdą Ne
seniai Aukščiausiasis Teismas pripažino neleistinu, ne
priimtinu, netolerūoj

Gerai, kad Justi 
ginti teisingumą, prisipažino papildęs apgavystę ir pa
žeidęs piliečių konstitucines teises. Bet to neužtenka, 
DuBois Clubs organizacijos persekiojimas turi būti nu
trauktas. Ir valstybes prokuroras, kuris Justicijos De
partamentui vadovauja ir tą piktybę papildė, įskųsdamas 
DuBois Clubs Subvįi 
turėtų būti skaudžia

amu.
Cijos Departamentas, kuris turėtų

zacijos persekiojimas turi būti riu-

šyvės Veiklos Kontrolės Tarybai, 
nubaustas.

gumentai
linois Universitete istorijos profe- 
)hn H. Collins, kuris neslepia savo 
eŠas pažangos. Jis didžiuojasi savo 
Bet ir jis saVo laiške “New York 

.) jau šaukia, kad Vietnamo karas

i, kad su šiuo baisiu karu mes kovo- 
nizmą ir komunistus, o prieš saVo 

Šiuo karu, jis sako, mes tiktai pa
ir komunistams!

-KAS KĄ RAŠO IR SAKO
“KAD BŪTŲ SAULĖTA te> Mokos rajone, kurių juri-
GYVENIMO DIENA*

Tokia antrašte Vilniaus

taūtas Dovydaitis paduoda 
tokį jaudinantį atsitikimą 
su viena mergaite ir chirur
gais Kauno klinikoje:

“...Dabar, po icetverių metų, 
kai jau vaikštai sveika, vėl 
norisi tarti nuoširdų ačiū vai
kų chirurginio s 
tojams. Man atį’odo, 
niekuomet nebu 
ant operacinio ^talo...

Šiais žodžiai 
prieš kurį laiką 
kečių vidurines 
moksleivė Severiną B. Dabar 
ji mokslus tęsia 
akademijoje.'

i..Mergaitė ;uomet jautėsi 
labai nelaiminga. Vaikystės 
metai prabėgo 
prato..
luošino. Ji tap 
sunku būdavo i 
žodį, pamatyti 1 
O draugės krykštaudavo mo
kyklos kieme, žaisdavo svie
diniu ir bėgdavo į šilus uogau
ti. Tiesa, bendraklasiai užjau
tė Severiną, nie
vo apie jos nelhimę. Rūpestis 
nedavė ramybės tėvams.

—' Gabenkite 
klinikas, — pa 
dirbti jauna gj 
bar, tur būt, da 
nau, kad ją gal

Vaikų chirui 
vedėja Vera Krasilnikova, me
dicinos mokslų kandidatas Pe
tras Baubinas buvo vieningos 
nuomonės. Me: 
chirurgei Iren 
tei.

Pašalinti stuburo iškrypimą, 
atlikti šią ortopedinę operaci
ją ne taip jau 
viai šonkauliuose, 
ryti, kad ištiesintoje vietoje 
stuburas vėl neiškryptų?, 
sustiprinti reiki 
čios medžiagos 
vis blauzdikaūl 
priauginama prie stuburo iš
tiesintoje vietoj

— Stebukling 
daktare, — vėl 
čiūtei Severinos 
ligoninės korid 
štinėjančią savo dukrą, jie iš
vydo ir jos šypseną, kurios se
niai nematė.

Šiandien toki 
ne naujiena chirurginiame vai
kų skyriuje.
Chirurgas Petras Baubinas su
sipažino su daugeliu naujes
nių gydymo metodų, speciali
zuodamasis Mg 
gijos meistrų p; 
perkeltas į Res 
no klinikinės 1 
chirurginį skyrių.

-Ir ne tik perkeltas. Dar ir 
praturtintas. K
rtiečių atradimais dabar nau
dojasi Maskvos ir Leningrado 
chirurgai.

kyriaus gydy- 
kad aš 

vau paguldyta

5 chirurgams 
padėkojo Le- 

mokyklos

Veterinarijos

ir ji viską su- 
Polio nielitas ją su- 

o užsidariusi, 
š jos ištraukti 
ūpose šypseną.

<ad neminėda-

ją į Kauną, į 
tarė atvykusi 
dytoja.— Da- 
r ne vėlu. Ma- 
ima išgelbėti, 
ginio skyriaus

rginą patikėjo 
ai Ivaškevičiū-

paprasta. Piū-
O ką da-

Ji 
a tokios pa- 
... Ir vėl piū- 
yje. Jo dalis

e.
js jūsų rankos, 
sakė Ivaškevi- 
tėvai. Pahiatė

iriuose bevaik-

a operacija —

r ne tik tokia.

skvoje. Chirur- 
atyrimas buvo 
publikinės Kau- 
goninės vaikų

IŠ LAIŠKU

Savotiški ar
northern ii 

soriaus suole sėdi J 
pažiūrų. Jis yra pri 
konservatyviškumu. 
Timesui” (kovo 20 c._ 
turi būti ko greičiau šia nutrauktas.

Ir tik todėl, gird 
jame ne prieš komi 
gėriausius interesus, 
dedame komunizmui

Jo argūmehtai tokie: Mes karui sūšetiame po dau
giau kaip du bilijorus dolerių per mėhesį ir baigiame 
sugriauti savo ekonomiką. Tuo tarpu Tarybų Sąjunga 
ir Kinija perz Visus t lėtus tik du bilijonus dolerių paau
koja vietnamiečių aYgiAklaVimui.

Tarybų Sąjunga ir Kinija neturi Vietname nė Vie
no kareivio ir Nėra ton praradę hė vienb žmogaus, tuo 
tarpu mes turime pisiuntę daužau kaip pusę milijbnb 
jaunų vyrų ir jaU 
užmuštų ir sužeistų.

Mūsų prestižas
prastųjų žmonių smlunka, nes mes Vietname kariauja
me prieš tokius pat žmones, tuo tarpu Talybų Šąjun-

us dolerių per mėhęsį ir baigiame

it Kinija neturi Vietname nė Vie
ton praradę hū vienb žftiogatis, tuo

turime tūkstančiu ir tūkstančius

Azijoje, Afrikoje ir visur tarp pa-

me prieš tokius pat

dinis savininkas ir adininistra- 
toritis būvo ir yra Lietuvių Są
junga Brazilijoje.

Nariai> matyt, sukilo prieš 
Lietuvių Sąjungos valdybą 
ir išrinko naują, kuri ryž
tasi kovoti prieš jėzuitus. 
Korespondentas sako:

Jei nauja “L. S. Br.” Val
dyba veiktų visuomeniškai, vi
siems lietuviams būtų leista 
susirinkti, dainuoti lietuviškas 
dainas, įšokti lietuviškus šo
kius, kalbėti mūsų protėvių 
skambia lietuviška kalba toji 
mokykla bus sava. Tuomet vi
somis jėgomis turėtume nau
jai “L. S. Br.” Valdybai pri
tarti ir remti jos iniciatyvą 
užgrobikus iš Mokos mokyk
los lietuvių rūmų išvyti.

Ką darys jėzuitai? Jie 
“skiepins” lietuviams, kad jie 
yra gero ndro ir “dėl šv. ra
mybės” jie nori pasilikti lietu
vių mokykloje. Jie kalbės 40 
—50 tūkstančių lietuvių var
du. O lietuvių nei 10 tūkstan
čių nebėra, nei visoje Brazili
joje.

Dėl “šv. ramybės” jėzuitai 
nori Mokos lietuvių mokyklos 
rūmuose pasilikti, nes jie turi 
tokį Ordeno įsakymą, kad čia 
jie turi lietuvius “kultūrinti”. 
O kodėl tie “tėveliai” dėl “šv. 
ramybės” nevyksta, kur nors 
tarpe indijėnų ar laukinių ir 
juos ten katekizuoja ir mus 
palieka “šv. ramybėje”. Mums 
jie visai nereikalingi, mes jų 
neieškojome, nekvietėme. Čia 
vieta pasakyti, kad mes jiems 
ir vietos neturime.

į gyvenimą, platūs kūrybiniai 
užmojai — šie J. Indros—ta
lentingo menininko ir nuošir
daus žmogaus bruožai visada 
liks jo draugų ir bendradar
bių širdyse.

VISUS NUSTEBINO
Pasirodo, kad ir Pietų 

Vietname priešamerikinis 
sentimentas yra labai gilus 
ir tvirtas. Visus tiesiog nu
stebino dabartinės P. Viet
namo valdžios palaikomo 
laikraščio “Cong Chung” 
pasisakymas.

Laikraštis sako, kad Ame
rikos karinės jėgos nepade
da vietnamiečiams. Dar 
daugiau: “Jungtinių Vals
tijų pagalbos programa pa
dėjo tik padidinti korupciją 
administracijoje, ir daugiau 
vietnamiečių yra nusista
čiusių prieš Ameriką, negu 
už!”

Laukiama, kada ir Pietų 
Vietname bus atvirai kelia
mas šūkis: “Amerikiečiai, 
kraustykitės namo!”

ai kuriais kau-

KVIEČIA Į KOVĄ PRIEŠ 
BRAZILIJOS

Urugvajaus 
lietuvių laikraštis “Darbas” 
įdėjo korespondenciją 
Brazilijos, kurioje pasako
jama apie jėzuitų nešvan
kius darbeliu 
dentas rašo:

Jau bus 3—4 metai š. Ame
rikos, Argentinos, Urugvajaus 
ir Brazilijos ] 
rašo apie lietu 
čiąjų jėzuitų ‘ 
lijoje lietovių 
gai tų Kristaus 
meilės” skelbė, 
informacija i

JĖZUITUS 
pažangiųjų

iš

s. Korespon-

lietuvių spauda 
viškai kalbah- 
“veiklą” Brazi- 
iarpe. Ypatih- 

d Oro Vės ir 
jų kombinacihė 
skilo spaudoje 

kuonlet j'ėzbitai užgrobė vie
ną iš trijų likusių lietuviškų 
mokyklų rūmų S. Paulo mies-

STAIGI MIRTIS NUSKY
NĖ ĮŽYMAUS MUZIKO 
GYVYBĘ

Kovo 16 d, “Komjaunimo 
tiesoje” skaitome “Grupės 
draugų” pranėšimą apie 
mirtį kauniečio Juozo Ind
ros. Nekrologe, tarp kitko, 
sakoma:

š. irt, kovo 14 d. Kaune, 
baigdamas penkiasdešimtuo
sius metus, strtiga mirė Lietu
vos TSR nusipelnęs meno vei
kėjas, Respublikinės premijos 
laureatas, kompozitorius, diri- 
gerttas ir dainininkas Juozas 
Indija.

juozrts Indra gimė 1918 m. 
kovo 18 d. buvusioje Kauno 
apskrityje, Seredžiaus valsčiu
je, Pavietavos kaime. 1938— 
1945 metais jis studijavo soli" 
nį dainavirtią ii’ kompoziciją 
Kauno konservatorijoje.

Nuo 1948 metų, perkėlus 
Operos ir baleto teatrą iš Kau
no į Vilnių, J. Indra, dirbda
mas teatre, dėstė ir Valstybi
nėje konserVatorijoje. 1954 m. 
jis paskiriamas Kauno Muzi
kinio teatro vykiausiuoju diri
gento.

J. Indra yra autorius dauge
lio stambių muzikinių kūrinių.

žymiausias J. Indros kūri
nys—baletas “Audronė” (19- 
57). Tai reikšmingas indėlis į 
lietuvių tarybinį Scenos meną. 
Už šį kūrinį kompozitoriifi bu
vo paskirta Respublikinė pre- 
rtiija. Visasąjrtn^iniairte teatri
niame festivalyje .Maskvoje 
baletas buvo pažymėtas pir
mojo laipsnio diplėmu.

Tarybų Lietuvos 20-mečiui 
J. Indra sukūrė simfoniją 
“Griuvėsių miestas” pagal to 
paties pavadinimo ' S. Nėries 
eilėraštį. Negailestinga mirtis 
neleido šiam talentingam 
kompozitoriui užbaigti simfo- 
nijos-oratorijos “Keturi komu
nistai”, operos-poemos apie V. 
Montvilą ir kitų kūrinių.

Neprtpras’taš dkaugiškūmas, 
kūkinmas, eptimištinė pažiūra

....... ............... -i

Pastaba ir atsiminimai
Praėjusiais 1967 m. Ka

nadoje, Montrealio mieste, 
buvo surengta viso pasau
lio tautų labai įdomi paro
da, Ekspo 67.

Ten dalyvavo ir Tarybų 
Sąjunga, kurioje įeina ir 
Tarybų Lietuva, su savo 
eksponatais.

Parodą matė 50 milijonų 
žmonių asmeniniai, o per 
televiziją buvo rodoma vi
sam pasauliui, taipgi daug 
apie parodą rašė.1

Lietuva labai gražiai pa
sirodė šioje parodoje su vi
sais savo gintariniais dir
biniais, vitražais, meniniais 
kūriniais ir su atvykusiais, 
menininkais. Gyrė visi, iš
skiriant mažą būrelį Lietu
vos priešų. Jie bandė sukel
ti nereikalingų s u i ručių, 
bet nepavyko.

Na, o “tautos vadai” per 
“Naujienas”, “Keleivį” ir 
kitus jiems panašius laik
raštėlius pylė visokias sru
tas ant tų Tarybinės Lietu
vos sūnų ir dukrų, kurie 
taip šauniai kelia Lietuvos

Brangūs Draugai,
Praėjo daugiau kaip sa

vaitė po mano viešnagės 
JAV, o aš vis negalėjau at
sipeikėti ir susikaupti, kad 
galėčiau parašyti nors 
trumpus laiškelius savo 
naujiesiems ir tolimiesiems 
bičiuliams. Dėl staigios kli
mato permainos truputį ap
sirgau, bet vilniečiai drau
gai ištempė mane iš lovos, 
reikalaudami greičiau pa
pasakoti, “kaip ten”...

O ten, — sakau, kol ma
nęs nebuvo, veršiai medų 
gėrė... Visur žmonės juo
kiasi ir verkia, myli, ken
čia ir net žudosi. O ten, be
rods, netgi dažniau negu 
kitur. Visur žmonės turi 
savo vr.' ^u, savų problemų, 
tik tų vargų vardai ir prie
žastys skirtingos. Vieni 
kvailioja, žemes spardo dėl 
to, kad raškažius sėdynę 
braižo, kaip kartais sūriai, 
tačiau taikliai sako liaudis, 
o kiti norėtų į tą s... spak- 
telti storu darbininkišku 
batu. Dar kiti viskam abe
jingai, žiaumoja kasdieninę 
duoną, nejausdami skonio, 
žiūri po darbo TV ir žio
vaudami klausosi diskusijų 
apie narkotikus, negrus ir 
Vietnamą. Keiksnoja mo
kesčius, trafikus, smogą ir, 
su atodūsiu prisimindami 
Lietuvą, aukoja “patriotiš
kam” reikalui... Žvirbliai, 
vaikai ir miesčionys visame 
pasaulyje vienodi.

Tačiau net mano satyros 
pusėn pakrypusią širdį ne

Kanados valdžia pranešė, 
kad 1968 metais Montrealy- 
je bus ir vėl paroda, užvar
dinta “Man and his world”, 
toje pačioje vietoje, kur 
įvyko Expo-67.

Nors Tarybų Sąjunga 
1968 metais nedalyvaus ten, 
bet “Naujienų” num. 53, ko
vo 2 d., K. Lukoševičius bai
siai išsigandęs pats, bando 
visus gazdinti, kad gali at
važiuoti ir vėl A. Laurin- 
čiukas ir kiti čekistai” Lie
tuvos menininkus saugoti.

Iš viso K. Lukoševičiaus 
rašto, duodasi suprasti, kad 
jis Lietuvoje galėjo būti pa
daręs smertelnų griekų ir 
todėl taip baisiai bijosi A. 
LaurinČiuko. Juk teisingas 
žmogus, nieko neprasižen
gęs, negali bijoti nei A. 
LaurinČiuko, nei kokių ten 
“čekistų”.

Antanas Bačėnas

gos ir Kihijos prestižas kyla, nes tiems žmonėms at
rodo, kad jūs jiems padeda, jų interesus gina.

Todėb šaukia šis istorijos profesorius, “Vietnamo 
karas turi būti ko greičiausia baigtas, likviduotas!”

Kiekvienas tuVi Savotiškus argumėhtus. Svarbu, 
kad pasisako prieš karą ir reikalauja tą skerdynę baigti.

Rastas Antarktikoje
Prie Pietų Poliaus rastas 

daugiau kaip 2'0 0 milionų 
metų senumo suakmenėjęs 
didelio amfibinio žvėries 
stuburas. Tai pirmas įro
dymas, kad šios rūšies gy
vūnai gyveno šioje žemės 
dalyje, kur, buvo manyta, 
jie negalėjo pasiekti Ant- 
arktikos, izoliuotos šimtais 
mylių audringų vandenynų.

vių pastangos išsaugoti sa
vo tarpe lietuvių kalbą ir 
dvasią, jų nuoširdus noras 
padėti savo Tėvynei ir 
džiaugsmas dėl jos kiekvie
no laimėjimo. Taip nustebi
no ir sujaudino mane “Lais
vės” leidėjų ir skaitytojų 
nepaprasta ištikimybė savo 
idealams, jų deim antinė 
meilė Lietuvai, savo Tėvy
nei. Sunkiame darbe įdir
žusiais delnais jie spaudė 
mano ranką, linkėdami sėk
mės man ir mano Tėviškei, 
o širdin dilgtelėja pagalvo
jus, kad mes kartkartėm 
būnam ir blogi šeimininkai, 
ir blogi darbininkai, ir ne
pergeriausi lietuviai... Pa
našus savikritikos jausmas 
mane ne kartą buvo apėmęs 
ir Los Angeles, ir Čikagoj, 
ir kituose miestuose.

Kaip-namie, taip ir sve
tur yra visokių lietuvių — 
vieni gabūs šnekėti, kiti biz
niauti, treti darbą dirbti. 
Kiek pastebėjau, amerikie
čiai žino Lietuvos vardą ir 
apie lietuvius kalba su pa
garba — kaip apie darbš
čius, dorus ir sąžiningus 
žmones. Man rodos, jog tai 
ne rėksnių politikierių, ne 
biznierių, o visų pirma dar
bo žmonių šlovė pelnyta sa
vo tautiečiams.

Didelė dalis šitos šlovės 
priklauso ir tiems, su ku
riais aš susitikau “Lais
vės” redakcijoj. Baigdamas 
šį laišką, aš sveikinu visus 
ir dėkoju už malonų susi
tikimą. Dėkoju visiems 
ūž šiltus ir nuoširdžius at
sisveikinimo žodžius. z

Tikėdamasis ne vieną iš 
Jūsų dar sutikti Vilniuje, 
sakau iki pasimatymo—

Kazys Saja
Vilnius, 1968.11.24

Jums už šią medžiagą^ Tai 
labai vertingi ir svarbūs do- v 
kumentai, atskleidžiantys 
ne tik vietoje gyvenusių, T 
bet ir toli išvykusių kupiš
kėnų veiklą. Būtų labai 
įdomu, be to, ir reikalinga 
smulkiai surinkti viską, kas 
susiję su laisvamanių ku
piškėnų veikla tiek Lietuvo
je, tiek ir Amerikoje. La
biausiai mane, kaip to mu
ziejaus darbuotoją, domina 
Kupiškėnų Klubo Ameriko
je veikla. Visą archyvinę 
medžiagą apie Kupiškyje 
veikusius laisvamanius aš 
turiu muziejuje. Jūs ją pa- 
pildėte atsiųstais dokumen
tais. Bet man atrodo, kad 
tai dar toli gražu ne viskas, 
ką galima būtų surinkti ir v 
sužinoti apie KBAa veiklą 
ir jo narius. Jeigu Jums 
yra kas nors daugiau žino;,,, 
ma — parašykite man. Gal 
dar tebegyvena buvę klubo^ 
nariai ir gal Jums žinomi 
jų adresai. Pas ką galėtų 
būti užsilikusių dokumentų, 
laiškų, iškarpų iš laikraščių 
ir kt. medžiagos, pasako
jančios apie šiuos bendra
minčius. Gal pas ką nors 
užsiliko kokios su šia veik
la susijusios nuotraukos?

Labai prašau Jus, parašy
kite apie visa tai. Kviečiu 
Jus į didelę talką renkant 
lir kaupiant minėtą temą. 
Teneliks nežinomų jų veik
los skylelių.

Mūsų adresas: 
Kupiškis 
Tarybų a 3a 
Muziejus 
M. Gausienė

Draugai kupiškėnai, kurie 
skaitysite šį, drg. M. Gau- 
šienės laišką, rašytą man*, 
kaip buvusiai K Ę A Niu
jorko kuopos sekretorei 
suprasite, kaip jie do
misi ir įvertina savo tau
tiečių, išvykusių svetur, bu
vusią veiklą — jų troškimus 
padėti Etinės Kultūros 
Draugijai įsigyti Laisvama
nių kapines (tas buvo, at
siekta) ir Liaudies Namą. 
Nešti šviesos švyturį į tam
sią kaimiečio bakūžę...

Su šia veikla susijusios 
kuopos N. J. valstijoje ir 
Chicagoje, jei dar kas turi 
užsilikusių dokumentų, tu
rėtų pasiųsti Muziejui Ku
piškyje.

Aldona Aleknienė

Naujas dulkių siurblys
“Uralelektromotoro” ga

mykloje pagamintas naujas^ 
ir tobulesnis dulkių siurblio* 
“Uralec-2” modelis. Jo leng
va gofruota žarna netuin 
tradicinio audeklo apmuša
lo. Siurblys gerai surenka 
dulkes nuo grindų, baldų, 
drabužių, kilimų ir kt. daik
tų, juo galima purkšti, duL 
kinti. Prietaiso viduje yra 
stiklinės pavidalo platmasi- 
nis dulkių surinkėjas, iš ku- 

lengva pašalinti įsiurb- 
nešvarumus.

no 
tus

Kupiškis, 1968-11-19
Prieš Naujuosius Metus 

gavau iš Jūsų muziejui ad
resuotą banderolę apie 
Kupiškėnų Klubo Ameriko
je veiklą. Labai dėkojame

Kalnų automobilis
Du mėnesius Armėnijos 

keliais važinėjo . nematytas 
iki šiol automobilis. Tai res
publikos automobilių gamy
bos pirmagimis. Prieš pa
tekdama ant konvejerio, 
automašina E R A Z turėjo 
įveikti 5 kainų perėjas, nu
važiuoti tūkstančius kilo
metrų užsnigtais tarpek
liais, slėniais.

Automobilis skirtas kal
nuotoms vietovėms. Jis per
veža l t. krovinių, pasiekeky 
mas iki 130 km/val. greiti.
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JUOZAS BALTUŠIS

Jis ir šiandien tebeskardena pasaulį 
dvasios milžino balsu!

Atėjęs pas visus
Gal ir nelabai pritrenksiu 

minties šviežumu, pasaky
damas, kad kiekvienas ra
šytojas turi savo skaityto
jų kartą, savo skaitytojų 
ratą, net savo skaitytojų 
kategoriją. Ir ne taip jau 
retai pasitaiko gyvenime, 
kada rašytojas, garbina
mas, liaupsinamas ir bran
ginamas vienos kartos, vie
no rato ar kategorijos žmo
nių, lieka nežinomas ir be
vertis kitos kartos, kitų ra
to ir kitos kategorijos 
nėms. Tai, žinoma, ne
linksma tiesa, bet tai. 
dėlto, tiesa, nuo kurios 
kur nepabėgsi.

Kas šiandien skaito ir 
brangina Kukolniką, Puški- 

*no laikais vertintą ir bran
gintą aukščiau už Puškiną? 
Kas dabar žavisi Balm 
kuri Čechovo laikais rr 
studentų nešiojo ant r 
Petrogrado gatvėmis ?

Tiktai milžinai

zmo- 
labai 

vis 
nie-

dusi rusų tautos pažangio
sios kultūros įtakoje, žino
jusi M. Gorkio gimtąją kal
bą. Liaudžiai, darbo žmo
gui jis buvo kaip šviesi ir 
teikianti vilčių legendarinė 
asmenybė, rėžianti karčiau
sią tiesą šio pasaulio galin
giesiems į akis.

Legendo keliu
Būtent šitokiu' keliu, le

gendos keliu, sužinojau apie 
M. Gorkį ir aš savo jaunys
tėje. Buvo tai prieš ketver
tą desėtkų metų. O su pa-

aš laukti taip ilgai, marios 
laiko praeis. Gorkį tau šian
dien reikia skaityti! Šian
dien, ar tu supranti?

—Rodus būčiau suprasti, 
o kad lietuviškai nėra. Kur 
paimsiu?

—Naujieną man pasakei, 
rūpų miltų: nėra!—sušuko 
K. Boruta, vėl supykęs.

Pagaliau!
Jis buvo labai tempera

mentingas žmogus, ir jo 
jausmų kaitaliojimasis daž
nai primindavo dinamito

ga neužgaišdavo rankose. 
Taip būdavo visuomet.

Mano susižavėjimas
Ir visiškai kitaip atsitiko 

dabar. Nuo pirmojo^ rank
raščio puslapio išlėkė man 
iš galvos mintis, kad yra 
dar kažkoks darbas, rūpes
čiai, reikalai. Buvo tiktai 
jis, didis žodžio burtininkas 
Maksimas Gorkis, vienu 
brūkštelėjimu, vienu štri
chu, vienu sakiniu atsklei
džiąs visą žmogų, jo gyve
nimą, jausmus.

Gorkis ir Amerikos lietuviai
Jungtinių Amerikos Vals

tijų pažangūs lietuviai vi
sada įdomavosi Gorkio raš
tais. “Kova” išleido Gorkio 
brošiūraitę “Sausio 9-oji” 
apie tai, kaip buvo 1905 m.

stangas, kad išgelbėjus jo 
gyvybę, bet viskas buvo 
veltui. Jo gyvenimą daug 
pritrumpino vargai ir kan
čios, kurias Gorkiui teko 
pergyventi carizmo laikais.

o n tu. 
inios 
anku €

ribas
tiktai milžinai:

;oiusr 
Hei

Kartų ir kategorijų 
peržengia 
Šekspvras, Levas Tolsi 
Balzakas, A. Čechovas 
mingvėius... Jų nedaug, 
šitų milžinų. Visais k 
ju buvo tūkstanteriopa: 
žiau. negu eilinių lite 
ros bitelių. Juo tad 
gesni kiekvienas jų, nds sa
vo atėjimu jie vist 
ženklino naują isto 
puslapi, naują epocha, 
ją žmonijos vystymosi 
kopą.

Vienas tokiu milžinų — 
^Maksim Gorkis, atėjęs gy
venti į mūsų planetą 
j^imtą metų.

Gimė jis Rusijoj — 
rėpiamų plotu ir ne 
čiuojamos kategoriiu skalės 
žmonių šalyje. Tačiat 
nuo pirmųjų jo žingsr 
teratūroje šie plotai 
skalė pasirodė jam per 
šti. Jo raštus skaitė n 
tai tie, kurių balsu kalbėjo

Rusijos 
kurie 
liau-

ikais 
ma- 

ratū- 
)ran-

omet 
rijos 
nau- 
pa-

pries

neap- 
iškai-

jau 
iu Ii- • v • ir si 
ank- 

e tik-

žiūris 
greit

jis — pavergtoji 
liaudis. Skaitė ir tie, 
buvo pavergę Rusijos 
di.

Skyrėsi čia tiktai skaitan
čiųjų emocijos, ju pc 
į rašvtoia. Ir labai
atėio laikas, kai M. Gorkio 
įtakai ir jo šlovei bm 
ta peržengti gimtosics Ru
sijos ribas, nugalėti au ne 
žmonių kategorijų, o vals-, 
tybiu sienas, užkaria 

pasaulio liaudies : 
tiias ir pritarimą. 
* Ir būdingiausia 
triumf aliniame žygyje buvo 
tai, kad žymiai anksčĮiau už 
spausdintą jo žodį 
valstybių sienomis jo 
liaudies sukurtos le, 
apie jį. Kai žmonės 
liau paimdavo į randas jo 
knygas, išverstas į j 
tąją kalba, jie jau ge 
žinojo autorių, mylėjo 
brangino jį.

Ir Lietuvoje 
Taip buvo visur.
Taip buvo ir Lie 

Mažaraštis, kartais 
rastis, darbo žmogus, ma
tydamas caro žandarą siau
tėjimą, valdininkų plėšika
vimą, kyšius ir skriaudas, 
ne sykį atsidusdavo:

— Och, reikia, reiria čia 
Gorkio!

O pats nebuvo skaitęs nė 
dienos Gorkio rašfr 
tės. Šį rašytoją iš ji raštų 
pažinojo tiktai an> meto 
Lietuvos inteligentija , bren

o lem-

uti vi- 
simpa-

šiame

žengė 
šlovė, 

gendos 
paga

1 gim
dai pa

ir

tuvoje.
ir be-

l eilu-

Maksimas Gorkis jaunystėje

čiu M. Gorkiu, tai yra, su 
jo raštais, susidūriau jau 
vėliau, kai rašytojo K. 
Borutos paskatintas ėmiau
si literatūros darbininko 
plunksnos. Rezultatai šito 
“ėmimosi”, žinoma, buvo 
apverktini. Mano apsaky
muose nė su žiburiu negalė
jai rasti ne tiktai dialogo, 
bet ir dialogo brūkšniukų, 
net taškų ar kabliukų. Vi
sas apsakymas, dažniausiai, 
būdavo vieno sakinio, nusi
driekusio per kelioliką pus
lapių.

—Mokytis, štai ko tau rei
kėtų, — kalbėjo Kazys Bo
ruta. — Gerų rašytojų kny
gas skaityti. Ką dabar skai
tai? Kokius autorius?

Ir kai aš, susižavėjęs, iš
vardinau jam keletą bulva
rinių rašytojų, jau piktai 
pradėjo šaukti:

‘ —Ne tuos, skaitai, rūpų 
miltų! Gorkį tau reikia 
skaityti. Originale! Ar mo
ki rusiškai?

—Kad gal ne...
—Tai koks tu, po velnių, 

Rašytojas be rusų kalbos?— 
suriko Kazys Boruta jau 
visiškai įtūžęs. — Rusų kal
ba horizontus atveria, pir
miausia šitą kalbą privalai 
išmokti!

Tačiau kalbą išmokti — 
ne baranką sugraužti. Ši
tai K. Boruta suprato labai 
gerai. Todėl liovėsi šaukęs, 
s u s i m ą s tė ir ilgai tylėjo 
čiulpdamas gerai aprūkytą 
savo pypkę trumpu kandik
liu.

—Velnias kur griebtų! — 
ištarė pagaliau. — Negaliu

užtaisų sprogimus. Iškei
kęs ne labai lietuviškais 
žodžiais karo cenzūrą, už
kirtusią Gorkio raštams 
kelią į lietuvių kalbą, stai
ga vėl susimąstė.

—Palauk, — tarė. — Čia 
reikia pagalvoti.

Tos pačios dienos vaka
rą, tiksliau, vidurnaktį, K. 
Boruta vėl susirado mane. 
Rankose laikė storą pundą, 
įvyniotą į storą rudą po
pierių ir aprištą virvele. Iš
tiesė man:

—Skaityk!
—O kas čia?
—Skaityk, rūpų miltų! 

Vienas mokytojas padarė. 
Naktimis!

Tai buvo M. Gorkio “Žmo
nėse.” Išvertė į lietuvių kal
bą šį veikalą eilinis kaimo 
mokytojas J. Augulis, su
rašė ranka keliuose storuo
se sąsiuviniuose ir laukė 
šviesesnių laikų, kai bus ga
lima išleisti. Bet anksčiau 
už šviesesnius laikus atėjo 
pas jį K. Boruta, išplėšė iš 
rankų vertimą ir atnešė
man:

—Skaityk, rūpų miltų!
Dirbau aš tacĮą spaustu

vėje knygrišiu ir traukda
mas knygoms viršelius, vi
suomet stengiausi žvilgterė-
ti, kas po tais 
atlaikomai 5 
turinys. Tači 
miausia knyg 
užmiršti, kad 
darbas, ir ka 
mūsų darbas 
ryto iki dešimtos vakaro. 
Tad pradėtoji skaityti kny

viršeliais. Ne
šiojo knygų 
au pati įdo- 
a neleisdavo 

darbas yra 
d tęsiasi tas 
nuo septynių

MIRUS

Onai Stanelienei
Short Hills, N. J.

Reiškia užuojautą jos vyrui Juozui 
(Joseph M. Stanley), pusbrolis ir pu
Lietuvos —

Kostas žmuic
Ona žmuidzii

Staneliui 
sseserė iš

žinąs ir 
laite

Ir kas nuostabiausia, at
skleidžiąs pačiais papras
čiausiais, pažįstamais ir 
kažkaip labai jau artimais 
žodžiais, tarytum ir ne Gor
kis čia rašo, o tu pats kal
bi, kalba tūkstančiai žmo
nių, kuriuos tu pažinojai gy
venime. su kuriais bendrau
ji kasdien, kiekviename 
žingsnyje, tiktai iki Gorkio 
kažkodėl matei ir jautei juos 
lyg per kokį tirštą rūką ar 
miglas, nepajėgei įžiūrėti, 
koki jie yra iš tikrųjų, ši
tie visi žmonės,' kuo gyve
na, ko trokšta, laukia, tiki
si.

Gorkis nesulaikoma jėga, 
sakinys po sakinio, žodis po 
žodžio plėšė tą rūką ir mig
las, ir visi žmonės staiga 
ėmė žvilgėti iki tol neregė
tomis spalvomis, skleistis 
nematytais savo dvasios lo
biais, didingi, stiprūs, gra
žūs, ir tuo pat metu tūks
tantį kartų artimesni, su
prantamesni. Ir kiekviena
me jų, savo gyvenime pa
žintų žmonių, be mažiausio 
vargo galėjai įžiūrėti M. 
Gorkio knygos prototipus.

Jis rašė apie rusus, o man 
atrodė, rašo apie mane, apie 
Kauno gyventojus, mūsų 
spaustuvės darbininkus, se
namiesčio “talkučkėš” vagi
šius ir turtinto urmo san
dėlių t savininkus, Nemuno 
prieplaukos krovikus ir 
prostitutes, šimtais šlifuo
jančias naktimis Laisvės 
alėją, stipriausius, tvirčiau
siai užsigrūdinusius fabri
ku darbininkus, ankstyvą 
sekmadienio ryta traukian
čius į Kleboniškio mišką 
slapta aptarti revoliucinės 
kovos reikalų, ir kuoruotus 
policininkus gerai išdresi
ruotu žirgų kanopomis try
piančius darbininkų de- 
mostraciją Kauno gatvėse...

Taip. Rašė M. Gorkis 
apie rusu žmones, o kalbė
jo — apie mus. Ir kai ap
siverkė jo knygoje nežmo
niškos fizinės jėgos ir vai
kiško naivumo stipruolis vi
rėjas Smuras, sukrėstas 
Gogolio Taraso Bulbps tra
giško likimo, apsiverkiau ir 
aš drauge su Smuru, ir 
drauge su juo pratariau:

—Gera knyga! Tiesiog— 
šventė!

Parodė kaip rašyti
O iš tikrųjų ši knyga bu

vo man daugiau, negu šven
tė. Ji pirmoji įtvirtino min
tį, kad rašyti visuomet rei- 
kia^paprastai, pačiais su- 
pratam i a u s i a i s žodžiais, 
kruopščiai atrenkant pačius 
tiksliausius jų, geriausiai 
išreiškiančius mintį, kūri
nio idėją, personažų cha
rakterį. Ir kad reikia la
bai mylėti savo personažus, 
kaip ir gyvus žmones, kad 
meilė žmonėms — pirmasis 
ir būtiniausias rašytojo pri
valumas šalia jo talento, ir 
kad be šitos meilės žmo
nėms negali būti literatū
ros, kaip negali būti ir bet 
kokio kito meno, negali bū
ti kūrybos.

Išaušo besėdint man prie 
storųjų sąsiuvinių. O kai 
išaušo, tai surinkau sa-

Peterburge, sušaudyta be
ginklių žmonių demonstra
cija prie Žiemos, rūmų.

Mūsų laikraščiai per
spausdino nemažai Gorkio 
straipsnių. “Vilnyje” tąso
mis buvo spaus dinamas 
ižymus Gorkio veikalas 
“Motina,” o vėliau jis išėjo 
knygoje. Jį išvertė P. Kra- 
kaitis ir V. Andrulis. M. 
Gorkis mirė 1936 m. birže
lio 18 d.

Dienraštis “Laisvė” bir
želio 20 dienos laidoje pir
majame puslapyje įdėjo di
delį Gorkio paveikslą ir se
kamą aprašymą:

“Maskvoje birželio 18 d. 
mirė garsus Sovietų rašy
tojas Maksimas Gorkis, ku
rio tikras vardas buvo 
Aleksei Maksimovič Peš- 
kov. Gorkis buvo 68 metų 
amžiaus... Gorkis mirė 
savo vasarnamyje, apie 30 
mylių nuo Maskvos. Jau 
dvi savaitės laiko atgal at
ėjo žinia, kad Gorkis sun
kiai serga. Sovietų geriau
si daktarai dėjo visas pa-

Gorkis buvo vienas is su- 
gabiausių ir labiausiai my
limų rusų liaudies rašytojų. 
Jo raštai vaizdavo tikrą 
gyvenimą, kiekvienas kūri
nys buvo kaip ir pamink
las to laikotarpio. Mes, lie- 
tuviaų nedaug turime Gor
kio raštų mūsų kalboje — 
“Motiną,” teatralį veikalą 
“Ant Dugno,” “Sausio De
vintoji,” “Nėr e i k a 1 i n g o 
žmogaus gyvenimas” ir ke
letą kitų. Kitos didelės tau
tos yra daug Gorkio veika
lų išvertę į savo kalbas.”

Po šio trumpo apibūdini
mo sekė ištrauka iš Gorkio 
biografijos.

Vėliau “Laisvė” tąsomis 
perleido jo veikalą “Mano 
universitetai” ir patalpino 
visą eilę straipsnių, kuriuos 
išvertė redakcijos nariai ir 
mūsų bendradarbiai.

Kada Lietuvoje tapo at- 
steigta tarybinė santvarka, 
ten buvo išleisti Gorkio vei
kalai. Tai ir šimtai ameri
kiečių gavo progą juos pa
siskaityti.

D. M. š.

Mokytojų streikai Amerikoje
Per visą šalį pasikartoja 

mokytojų streikai. Už jų 
pečių stovi mokiniai ir jų 
tėvai. Štai tik už vienos 
dienos (68-III-11 “St. Pe
tersburg Times”) praneši
me matome, kad Oakland, 
(Calif.), Pittsburgh (Pa.), 
St. Petersburg, (Fla.) ke
liuose miestuose Oklaho
ma, Indiana, Colorado, Mis
sissippi, Idaho, So. Dako
ta ir dar eilėje kitų valsti
jų mokytojai ir gyventojai 
stato reikalavimus, siunčia 
peticijas apskričių ir miestų 
administracijoms, kad mo
kymo sistema būtų gerina
ma, nežiūrint, kiek tas lė- 
šuos. Ar kam patinka ar 
ne, mokytojai pri klauso 
prie mokytojų sąjungų 
(skirtingais vardais), ku
rios priklauso AFL-CIO.

Tiesa, mokytojai visų pir
ma reikalauja algų pakėli
mo. Bet to negana. Jie 
reikalauja ir mokyklų geri
nimo, nes jos yra viduram
žių liekana. Mokytoja Rose
mary Linderman iš Pinellas 
apskrities štai ką sako:

“Aš pribuvau į Pinellas 
apskritį mokytoj auti jau 
daugiau kaip prieš 10 me
tų ir matau, kad kuo to
liau, tuo vis blogiau; visa 
mokymo sistema baigia 
griūti. Prieš tūlą laiką mo
kiau pradinę klasę rūsyje— 
apšildymo užtvare, patogu
mų ir tyro oro kvėpuoti 
mažai. Stoka reikalingų 
knygų — 100 mokinių kla
sėje tik 30 vadovėlių.

Persikėliau į kitą mokyk
lą; čia vietos tokia stoka, 
kad naudojome šalia sto
vintį trailerį (butas ant ra
tų) mokiniams sutalpinti.”

“St. Petersburg Times” 
paduoda dar 6 mokytojų

vardus, kurie turi panašius 
nusiskundimus. Jų laiškus 
paskelbs vėliau.

Kai kur mokytojų strei
kai jau baigėsi, jų reikala
vimai buvo priimti, didžiu
moje baigėsi ir Floridoje 
Bet Pinellas rajone moky
tojų streikas laužomas.

Pinellas rajonas apima 
St. Petersburgą ir visą jo 
apylinkę; taigi mums, St. 
Peter sburgo gyventojams, 
nelabai gražu, kad ir mūsų 
miesto viršininkai prisideda 
nrie mokytojų streiko lau
žymo.

Dzūkelis

vo rank raštelius su pavadi
nimais, dar vakar taip ža
vėjusiais mane: “Vidūme- 
dėj beržai prabilo,” “Meilė 
po vienuolyno obelim,” “Hi
malajų viršukalnės svajo
nė” ir daugeliu kitų. Su
rinkau tam, kad niekad jų 
neišvystų' skaitytojo akis.

\ (Bus daugiau]

Kas išrado telegrafą?
“Telegrafą išrado ne Mor

zė”, — pareiškė Londono 
mokslo muziejaus direkto
rius Garėtas. Šis tvirtini
mas sukėlė protestus JAV 
ir Anglijoje, juo labiau, kad 
1970 m. ruošiamasi pažymė
ti 100 metų sukaktį nuo 
Morzės mirties.

Ilgus metus Morzė Londo
ne vertėsi tapyba. Bet jam 
nustojo sektis, ir jis grįžo 
į savo gimtinę. Plaukdamas 
i JAV, susipažino su žmonė
mis, kurie papasakojo apie 
neseniai atrastą elektro
magnetizmą. Morzė bandė 
pritaikyti elektromagnetiz
mą žinioms perduoti. Tačiau 
visi jo bandymai nenusise
kė. Garėtas įrodė, kad Mor
zei nė į galvą neatėjo susti
printi silpną elektromagne
tą didesniu skaičiumi vielos 
apvijų. Pirmąjį praktišką 
telegrafą sukonstrava 
jaunas amerikietis A. Val
ias. Jis ir sugalvojo telegra
fui abėcėlę iš brūkšnių ir 
taškų.

Tylus, kuklus A. Vailas 
buvo apgautas sukta sutar
timi, ir Morzė gavo teleg
rafo išradėjo patentą savo 
vardu. Vėliau Morzė įrengė 
pirmą telegrafo liniją tarp 
Vašingtono ir Baltimorės. 
Apie A. Vailą niekas neuž
siminė. Morzė mirė 81 metų 
amžiaus, pagarsėjęs visame 
pasaulyje išradimu, kurio 
jis neišrado.

Kiek lietuvių liaudis 
turi dainų

Lietuva — dainų kraštas. 
Čia ir mūsų dienomis dar 
pasitaiko žmonių, mokančių 
po penkis šimtus ir daugiau 
dainų. LTSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas ne 
kartą yra paskelbęs gana 
įspūdingą skaičių: jo Tau
tosakos rank ra š t y n e yra 
sukaupta daugiau kaip 
350,000 lietuvių liaudies 
dainų užrašymų. Kiekvie
nam suprantama, kad tai 
dainos, užrašytos įvairiu 
metu, įvairiose Lietuvos 
vietose, iš įvairių žmonių. 
Populiarios dainos skamba 
visoje Lietuvoje, jas galima 
užrašyti visur daugelį kar
tų, o kitos būdingos tik vie
nai kokiai vietovei ar api
brėžtam rajonui. Pavyz
džiui, dainos “Pempei, pem
pei, kuodotoji,” “Plaukė py- 
lelė” — būdingos Žemaiti
jai, o “Pasvarstyk, antele,” 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka” — Dzūkijai. Tauto
sakos rankraštyne susikau
pė po tūkstantį ir daugiau 
populiarių dainų užrašymų, 
bet yra ir tokių, kurios 
kažkada buvo aptiktos vie
ną kartą, o dabar jų niekas 
nebeatmena ir nebedainuo
ja.

O kiek gi Lietuva, garsi 
savo dainomis, galėtų turėti 
iš viso liaudies dainų? To
kių savarankiškų, nepasi
kartojančių? Ar įmanoma 
jas suskaičiuoti?

Taip, be abejo, galima su
skaičiuoti visas užrašytas 
dainas. Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto Tauto
sakos sektorius sudarė 
liaudies dainų tekstų ir me
lodijų katalogus. Po ilgo ir 
kruopštaus darbo, suren
kant vienodas ar giminin
gai artimas dainas, visa ši 
gausi medžiaga buvo su
tvarkyta, susisteminta. Sa
varankiškos dainos, moksli
ne kalba vadinami dainų ti
pai, sistemingai išdėstytos 
kataloge. Tas atliktas dar
bas, šalia daugelio kitų 
įvairių duomenų, atskleidė, 
jog kūrybinga li’etuvių liau
dis turi apie 10,000 dainų. 
Gausiausia yra vestuvių 
dainų — apie 1,600. Prisi
menant mūsų senus papro
čius, kai vestuvės kaime 
buvo švenčiamos savaitę, 
galima pastebėti, jog išdai
nuoti tiek vestuvių dainų, 
kiek sukaupta kataloge, ne
užtektų nė dviejų savaičių. 
Lietuvių liaudis turi daug 
ir gražių dainų.

Lietuvių liaudies dainų 
katalogas buvo sudaromas 
mokslo reikalui. Moksliniam 
tyrinėjimui, o ypač lietu
viškų dainų palyginimui su 
kitų tautų dainomis, kata
logas atveria naujus kelius. 
Dar reikia pridurti, kad 
Lietuvos tautosa k i n i n k ų 
darbas buvo gerai įvertin
tas žymių Tarybų Sąjungos 
folkloro specialistų, kaip 
pirmas šioje srityje if ypač 
reikšmingas. Artimiausiais 
metais Tautosakos sektorius 
pradės rengti lietuvių liau
dies dainų platų leidimą. 
Visą 10,000 lietuvių liaudies 
dainų — paprastų mūsų 
žmonių dainuotų darbo, 
šeimos švenčių metu, už 
vaišių stalo, mylint, links
minantis, supant vaikus, var
gą vargstant, paliekant tė
vų žemę, žūstant svetimoj 
šaly už svetimą karalių, 
kovojant prieš socialinę ne
teisybę ir t. t.

V. Barauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros 

instituto jaun. moks], bendradarbe
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T. TILVYTIS—Lietuvos TSR liaudies poetas

Rusų literatūros ir meno 
dekada Tarybų Lietuvoje

“Iš RY
' • Ši daina gimė gilio. 
novėje, kai Lietuva ėmė 
puldinėti ir plėšti Vakarų 
priešai. Šią dainą 
liaudis dainavo visaiš lai
kais. Ypatingai išryškėjo 
jos gilioji prasmė prieš pus
amžį — Didžiojo Spali 
nomis, kai Rusijos ir 
jos engiamos tautos 
artėjo ir padavė' viena ki
tai brolišką ranką. Šią dai
ną lietuvių kariai dainavo 
prie Volgos, Oriolo, išva
duotoje Lietuvoje, Ma ronio 
ir Donelaičio gimtinėje, o 
pagaliau ir pačiame Berly-

TŲ ŠALELĖS...” 
e se

musų

o die- 
nperi- 
į su-

ne.
Iš rytų šalelės, su 

tyvaisiais šio pa va s 
saulės spinduliais į Lietu
vą atvyko didelis brangių 
svečių būrys. Jie broliškai 
sveikino mu' 
deracijos išlaisvintų 
kultūros žiedais — Raino
mis, muzika, daile, ir 
stabiu scenos menu, 
reikšminga, kad ši RTFSR 
literatūros ir meno d 
Lietuvoje vyksta tuo 
kai mūsų respublika r

anks- 
ario

usijos Fe- 
tautų

nuo-
Ypač

ekada 
metu, 
lošia-

darni pirmąsias gėles prie 
Černiachovskio ir kitų žu
vusių karių kapų, kartu 
rūpinosi ir dvasinėmis ver
tybėmis. Mes paskubomis 
ruoš ė m ė s į šalies sostinę, 
Maskvą — pirmąją litera
tūros ir meno dekadą.

Ruošėmės atkakliai, tarsi 
norėdami.įrodyti, kad galin
giausi naikinimo metodai 
ir įrankiai negali įveikti kū
rėjo dvasios — žodžio, dai
nos, muzikos, dailės, teatro 
meno. Pirmą kartą šalies 
sostinėje plačiai suskambė
jo lietuvių kalba ir daina.

Maskviečiai mūs draugys
tės jausmus pasitiko karštu 
pritarimu. Pirmą kartą 
gausus Maskvos poetų bū
rys mūsų eilėraščius pa
skelbė Lenino-Gorkio-Maja- 
kovskio kalba, t u o m i at
skleisdami mūsų kūrybai 
platų kelią į milijonų, kal
bančių .šimtu kalbų, širdis.

Štai tie poetai — mūsų 
pirmieji draugai: N. Ticho- 
novas, S. Ma r š a k a s, D. 
Brodskis, Susana M a r, V.

Maskviečiai njiūsų pasiro 
dymus priėmė 
ir karštai, neg 
rėti lietuvių ta 
ros savaimingumu, liaudiš
kumu ir aukštu kūrėjų ir 
atlikėjų meistr škumu. Ne 
vienas iš žiūroyų mums sa
kėsi dvasiniai 
tarytum atradęs tai, apie 
ką iki tol nielp nežinojęs.

Mes atsiteisi 
pat draug

Šio lietuvių 
liejinio pavasario 
mes džiaugsmingai sutinka
me Rusijos Feųeracijos tau
tų literatūros 
siuntinius. C 
būrys aplanke} jauniausią 
savo sesę — T 
vą, pasidalina 
bo žmonėmis 
meno srityje.

Rusų mokslR; 
teratūra, teatr 
kais buvo tuo 1 
rio sėmėsi 
jimo ne tik nes 
tuvių inteligen 
plačioji visuomenė—visa tai 
pasiekdama pe? knygą, dai
ną, mėgėjų spe

Maskvoje, P 
Kazanėje ir ki;

nuoširdžiai 
alėjo atsigi
ntos kultū-

praturtėjęs,.

ame tokiu
iškurnu
tautos jubi-

angoje

ir meno pa- 
ausus svečių

arybų Lietu
si! mūsų dar- 

pasiekimais

s, menas, li
bs visais lai- 
obynu, iš ku- 

žin ų ir sugebė- 
kaitlinga lie
ti j a, bet ir

ktaklį.
e t r o grade, 
ur studijavo

si pažymėti 50 metų sukak- zyia?in«ęva> z- šišova> M.
tį nuo pirmojo Tarybiji Lie
tuvos paskelbimo Vilniuje.
Pirmasis mūsų band

Šios didžios meno 
tės dienomis negali nepri 
siminti praeities, kur 
sų tautai buvo lem 
Pamenu, ankstyvą 1941 me
tų pavasarį Kaune lietuvių 
kultūros darbuo t o j a 
tarpe k o m p o z i tori 
Šimkus ir J. Karnai 
dailininkas P. Kalpokas ir 
režisierius B. Daugi 
karštai ruošėsi neįprastam 
žygiui — pirmajai lie 
literatūros ir meno dekadai 
Maskvoje. Kiek ten 
entuziązmo, nepatyriu 
čiau tikėjimo ir graž: 
vilčių! Deja, įkvėptą 
šą nutraukė hitlerini 1 
puolimas ir visą naikinantis 
karas.

Mūsų pirmoji dekada
Praėjo ir kruvinieji oku

pacijos metai. Mūsų kul
tūros darbuotojai, valydami 
sostinės griuvėsius,

lymas 
šven-

mil
inga.

i, JU 
ai St. 
ičius,

vietis

tuvių

buvo 
or ta- 
ausių 

ruo- 
s už-

ROŽYTĖ

Žiupsnelis mano įgytų įspūdžių apie

Zinkievičius, V. Kazinas, P. 
šušinas, L. Martynovas ir 
kiti.
Užsimezgė tvirta tarybinių 

poetų draugystė
Sparčiai išsiplėtė ir bu

jojo nauji lietuvi ■ tautos 
kultūros daigai, u? rim
čiau ir atkakliau buvo ruo
šiamasi naujai dėkai- 
ri įvyko nepraėjus 
šimtmečiui. Čia

1 ,

didelė mūsų švi etėjų dalis— 
įžymieji dailininkai, kompo
zitoriai, o ypatingai scenos 
darbuotojai, ku 
į profesionalus 
tinio teatro dv.

Dar prieš dešimtmečius, 
ypač atgavus spaudą, paki
lo gausūs lieti 
ros darbuotoji 
riems rusų pažangioji lite
ratūra tapo pu: 
mokykla. Nėr 
gų studijų, kc 
didelę Puškino, 
vo, Nekra so v 
Gorkio, Majak-

rie ir išaugo 
rusų realis- 

asioje.

vių literatū- 
daigai, ku-

kia realizmo 
ėikia ypatin- 
,d pajustum 

Lermonto- 
o , Čechbvo, 
ovskio įtaką

ratūra ir menas nuskambę-1 lietuvių, poezijai ir prozai, 
jo dar didesne jėga. Da-Į pradedant Maironiu, Vie- 
ly vavo daug respu b 1 i k o s 
meno kolektyvų ir meno 
meistrų.

Šioje lietuvių kultūros 
šventėje 1954 metais Mask
voje su pačiais jaunaisiais 
draugais dalyvavo ir mūsų 
kultūros darbo veteranai 
A. Žmuidzinavičius, A. Vie
nuolis, Kipras Petrauskas, 
V. Mykolaitis - Putinas, ku
rie tarytum padrąsino, pa
lydėjo, įvedė mūsų jauną
sias jėgas į naują, aukštes-

sodin- nę meno pakopą.

as BanaitisJuo
(buvęd Kultūros Ministras)

Jis mirė kovo 27 
paliko žmoną Kaz 
seris: Petrikę (Eif 
šienę, gyvenančią 
liūdnas dėl mūsų, 
kovo 19 d., ir hūRną žinią (telegrama) gavau iš 
Lietuvos, kad bro

Jis paliko dauį artimų giminių Lietuvoje ir 
Amerikoje. Negalė 
lėmis papuošti, tai 
tį “Laisvę” minėsi 
minėsiu kol spėkofe man leis.

d., 1967 m. Vilniuje* Nuliūdime 
mierą, dukterį Aušrelę, dvi se- 
žvilke) ir mane, Marijoną Sta- 
Amerikoje. Kovo mėnesis labai 
Jis gimęs kovo 1 d., varduvės

is mirė kovo 27 dieną.

dama nuvykti prie jo kapo, gė- 
nors per mylimą mūsų laikraš- 
i vienų metų mirties sukaktį, ir

Marijona Stašienė, sesuo 
ir šeima.

Cambridge, Mas s.

nuoliu, Janonių ir baigiant 
tarybiniais rašytojais.

Pirmosios,' tokios gausios 
RTFSR kultu 
metu turime r 
mingą progą ne tik pama
tyti, bet ir sus 
tūros meistrai 
gauti, pasimokyti, palygin
ti savo pasiekimus, patik
rinti savo darbo rezultatus.

Lietuvos literatūra ir me
nas šiandien jau tokiame 
lygyje, kad gali visais at
žvilgiais tinkaįnai • priimti 
brangius svečius, užmegzti 
dar intensyvesnį bendra
darbiavimą, o 
listinį lenktyn 
tuva savo ni 
vaišingumu pasižymėjo.vi
sais laikais. Tai gerai ži
no, kas aplankė Neries, Ne
muno ir Baltijos krantus.

Mūsų Lietuva klesti
Lietuva šiandien nebe ta 

“samanota 
grindų ir kanjino, su rūks
tančia balana 
rateliu prie su 
lo, Lietuva ši 
rifikuota, rad: 
Valstietis, nor 
j e pačioje pa 
dien iš gausibs bibliotekos 
ir televizijos 
paskutines mo 
ros naujienas 
žybas.

Naujoji Lietuvos visuo
menė — moksleivija, darbi 
ninkai, kolūkiečiai, ' 
niai darbuotojai :______
rusų literatūr 
dekados atstojus tarsi pasi 
ruošę į juos 
augusio jaunesnio brolio ir 
sesers žvilgsniu, į išaugusiu 
sąmoningumo ir estetikos 
suvokimo lygiu, protu ir 

j širdimi priimtĮi gražiausius 
broliškos tai 
žiedus, juos išgyventi, įver-

’os dekados 
etą ir reikš-

įtikti su kul- 
s, susidrau-

gal ir socia- 
lavimą. Lie- 
oširdumu ir

bakūžė,” be

ir dūzgiančiu 
krypusio sta- 
andien elekt- 
o f i k u o t a. 
s kitas ir to- 
stogėje, šian-

ekrano seka 
kslo ir kultū- 
, sporto var-

Atsitiktinai patekau į šią 
salukę, kurioje gyventojų, 
sakoma, esą apie milijo
ną aštuonis, šimtus tūks
tančių. Jamaica savo 
dydžiu gal prilygtų mūsų 
Connecticut valstijai. Ji 
randasi į pietus nuo Flori
dos ir Kubos. Klimatas pa
našus į Kubos klimatą, žie
mos šalčių neturi.

Savaitę teko pagyventi 
Kingstono mieste, ir dar ki
tą savaitę pasivažinėjome 
aplink visą salą ir šį-tą pa
matėm. Mane jaudino kai 
kurie Jamaicos žmonių pa
pročiai ir gyvenimo' sąly
gos—ypač darbininkų. Ma
nau, gal ir “Laisvės” skai
tytojams bus kas nors įdo
maus. j

Salos gyventojai
Jamaicoje tikra žmonių 

maišatis. Apiė 76 procentai 
gyventojų paeina iš Afri
kos, 15 proc. afro-europie- 
čių, 8 proc. iš Europos, 114 
proc. iš Kinijos ir Afro-Ki- 
nijos, 3.4 proc. iš East In
dijos ir Afro-East Indijos, 
ir 3.2 proc. iš kitur.

Jamaikiečių pradžia gal 
bus buvus iš Pietų Ameri
kos. Dalis gal atplaukė iš 
Floridos.

Kuomet Columbus atvyko 
1494-ais metais, jis rado gy
ventojus Arwak veislės, ku
rie manė, kad ateiviai yra 
dievai. Nuoi to laiko jamai- 
kiečiams prasidėjo didesni 
vargai. Daug kartų karia
vo tarpu savęs ir gynėsi 
nuo užkariautojų. Anglija 
nugalėjo Ispanus 1655 me
tais ir paėmė Jamaicą. Bu
vo privežta- daug vergų. 
Vergai tarnavo baltiesiems.

Jamaica gavo savivaldą 
1962 m. ir dabar valdosi pa
našiai kaip Kanada. Vei
kia Anglijos pinigai, ir daug 
visokių Anglijos tvarkos 
palikimų.

Jų religija
Mes pervažiavome per be

veik visus svarbiausius 
miestus ir kaimus, bet ne
matėm daug labai didelių 
bažnyčių. Ispanai paliko 
katalikų tikėjimą ir senų 
klioštorių ir bažnytėlių. An
glai atvežė pro tęs tonų reli
giją. Taipgi randasi viso-- 
kių mažesnių sektų — Bap
tist, Methodist, Seventh 
Day Adventist, Christian 
Science, Assembly of God, 
ir t.t.

., darbi- pa; 
kūrybi- df 
sutinkamai

3S ir. meno

pažvelgti įs

tos kultūros

tinti ir pasimokyti iš jų, 
toliau vystant savo nacio
nalinę kultūrą.

Šimtas įžymių kolektyvų, 
meno ir žodžio meistrų va
karų įvairiose respublikos 
vietovėse, mūsų miestuose 
ir kaime, be abejonės, paliks 
neišdildomą įspūdį, dar la
biau sus t i p r i n s brolišką 
tautų draugystę.

Mūsų brangūs svečiai ap
lanko mus tokiu metų laiku, 
kai mūsų dosnioji žemelė 
dar po sniegu, kai saulė tik 
pradeda budinti iš miego 
pirmuosius žilvičių pumpu
rus. Tačiau . šią ankstyvo 
pavasario šventę šildo kait- 

mūsų širdžių šiluma — 
darybinių tautų draugyste.
redakcijos pastaba

Prašome poetą Tilvytį 
mums atleisti, kad šį įdo
mų straipsnį dedame tru
putį pavėluotai, dekadai 
jau praėjus. Mat, jis mus 
tik neseniai pasiekė. Ta
čiau jis nėra nustojęs savo 
vertės, 1 ■

žymu, kad dauguma Ja
maikos judųjų žmonių išda
linti į savotiškas religijas. 
Mažos būdelės būk tai baž
nyčios, ragina: “Give Your
self To the Lord”. Sekma
dieniais vaikučiai ir mote
rys įvairiai apsirengę eina 
pėsti bažnytėlėn, ir galima 
girdėt visa kongregacija 
(parapija) linksmai dai
nuojant. *

Salos sostinė
Kingstonas nemažas mie

stas, turi daugiau kaip 25 
tūkstančius gyventojų. Tai 
Jamaicos sostinė. Bet visur 
matėsi didelė Amerikos 
“infiltracija”. Gasolino sto
tys, cocoa-cola, cigarečių, 
hoteliai, “bauxite” industri
ja (toks molis aluminiui 
gaminti), tai vis amerikie
čių ir anglų rankose — pil
nai arba dalinai. Bankai, 
apdraudos kompanijos dau
gumoje kanadiečių ir ang
lų. Mieste daug super- 
krautuvių, kaip ir čia Ame
rikoje.

Mėsa ir daržovės bran
gesnės kaip pas mus. Skani 
kava, romas, degtinės daug 
pigesni. Mieste randasi ir 
turgaviečių, kurios atdaros 
porą dienų savaitėje. Į jas 
sueina užmiesčio gyventojai 
su savo prekėmis: daržovė
mis, vaisiais, jūros gyvūnė
liais ir t. t. < Vergiškumo 
vaizdas. Tie “vertelgos” sa
vo prekes sudėję į pintines 
ant galvos neša. Kiti gal 
kiek turtingesni, turi mažy
čius asiliukus, kuriuos ap
krauna tokiomis pintinėmis 
(beskėmis) ir varosi keliu į 
miestą. Didžiumoje eina 
basi.

Čia jų vertelgystė irgi 
apverktina. Jie negali gau
ti krautuvių kainos. Žmo
nės supranta, kad jiems neš
tis į namus neparduotas 
prekes dar padidins vargą. 
Pasiūlo kuo mažiausią kai
ną, ir ką, atiduok, arba neš
kis namo.

Kingstone susipažinome 
su viena jų “kultūros” bė
da. Šiame mieste yra daug 
tūkstančių šunų, niekam 
nepriklausančių. Naktį vie
nas kuris pradeda loti. 
Tuojau tą paseka kiti, ir po 
kiek laiko, miestas paskęsta 
šunų alase!

Kiti Jamaikos miestai 
daug mažesni. Montego 
.randasi prie užlajos. Čia 
daug brangių vasarotojams 
vietų, koteliuose kaina per 
savaitę tūkstantis dolerių ir 
daugiau. Jie nestovi tušti. 
Esama pinigingų dykūnų.

Gamtos grožis
Klimatas malonus. Die

nos laiku šiluma tarp 75 ir 
85 laipsnių. Lietaus pakan
kamai per visą laiką be se
zoninių liūčių. Tropiški me
džiai.— krūmai, gėlės žydi 
visur net pakelėmis. Kal
nai aukšti ir statūs. Keliai 
vingiuoja aplink kalnus.

Automobiliai mažyčiai ir 
visur važiuodami laikosi iš 
kairės. Už 10 mylių nuo 
kalnų jau jūros krantai.

Kalnuose auga “coco
nut,” bananos, grapfrutis, 
apelsinai ir bamboo šakos. 
Lygesnėse vietose augina
ma cukraus nendrės ir ka
va. Taipgi tik Jamaikoje 
auga svarbi žolė priesko
niams prie valgių, vadina
ma Pimiento.”

Didžiausi lygūs laukai tai 
turčių plantacijos augini
mui bananų, cukrinių žoliū-,

kavos ir apelsinų. Dauge
lis turi įtaisę kelius aplink 
plantacijas turistams. Taip
gi mažas valgyklas su 
rimais. Jų savininkai 
maikiečiai arba anglai.

Kiti vaizdai
Mane stebino, kad laukuo

se neteko matyti mažų ūkių 
(farmukių), kurias apdirb
tų smulkūs savininkai.

Kingstone puikūs namai, 
bankai, krautuvės. O už
miestyje daugybė šeimų gy
vena, nežinau kaip pavadin
tum. Net nė laužynai. Tai 
gūštos, sulipintos iš skryne
lių lentelių, medžių luobų 
(žievių), dengti paimu la
pais, kai kur lankstytomis 
senomis skardomis. Žmonės 
suvargę, basi, o vaikai pus
nuogiai. Netikėtum, kad 
čia žmonių namai. Bet jų 
namai.

Šalia kelių yra kiek žo
lės. Čia ganosi ožkos, kar
vės, paršiukai ir vištos. Gy
vuliai vaikštinėja laisvi. 
Kai kur matosi jaunutis 
piemenėlis.

Sekmadienį ląikr a š t y j e 
skaitėme aprašytą tokį 
įvykį: Kas tai buvo pasi
vogęs karvę. Kaimynams 
pavykę surasti vagį. Susi
rinkę būdelių gyventojai 
nutarė vagį pakarti. Taip 
ir padarė patys be jokios 
valdžios žinios.

Panašių įvykių, sakoma 
pasitaiko. Gal dėl to tarp 
jų vagių, plėšikų mažai esa
ma. Bet mieste policijos 
daug, visur vaikštinėja, 
saugo turistus nuo kišenva
gių. Girdėjom atsitikimą: 
automobilis sustojo prie 
raudonos šviesos ir vyras 
laikė alkūnę iškišęs ant 
atdaro lango. Vaikėzas pri
bėgo, greitai nulupo laikro
dėlį ir greitai pabėgo!

Vargo žymes
Važiuojant keliu į Monte

go matėme daug gražių 
vietų. Manytum, kad sau
lėtoje, šiltoje šalyje žmonės 
galėtų gyventi prisivalgę 
vaisių, uogų ir žuvelių. Bet 
taip nesama. Rodosi plauk
te plaukia keliu eibės vaikų, 
vyrų, moterų, ant galvų ne
šini pintines valgomų dar
žovių dėl pardavimo. Ki
tų maži asiliukai irgi ap
krauti pilnomis pintinėmis. 
Radome platesnę sustojimui 
vietą, kurioje poilsiavo daug 
tokių “verslininkų.” Ma
nėme nusipirkti kiek bana
nų. Perkame iš vieno. Ša
limais moteriškė maldauja: 
“Kad loska, pirkite ir iš 
manęs nors vieną bananą.”

Kelios moterys apstoja, 
prašo, ar negalėtume pasi
rašyti “afideivitą,” kad jos 
galėtų atvažiuoti į Jungti
nes Valstijas. Viena aiški
nasi, kad ji gera darbinin
kė, netinginė...

Taip tų pasirašymų visur 
prašo daugybė vyrų, mote
rų ir net vaikų. Daug kam 
aiškinome, kad “Jūsų oda 
juoda, jus priskirs prie ne
grų ir darbą bus sunku 
rasti.” Nuliūsta, -mano, kad 
nenorime įsileisti į “laimės” 
šalį. Daug kas maldauja, 
kad duotum nors “šilingą.”

Dar viena naujovė 
pas juos

Pastebėjom, būrelis mote
rų ir vaikų mažame upe
liūkštyje plauna drapanas. 
Pampo nufotografuoti. Čia 
tuojhu pribuvo viena mo
teris ir prašo atlyginimo.

ge- 
ja-

Ką tik fotografavom, ar 
mažus vaikus ar jų lūšne
les, tuojau pribus prašyti 
bent ‘“šilingo” kaip atlygi
nimo!

Uždarbiai maži
Jų uždarbis labai mažas. 

Nuo $2 iki $14 dolerių už 
savaitės darbą. O darbo lai
kas dažnai 12 valandų per 
dieną. Dirbama veik visur 
be mašinų — ant plantaci
jų, net keliai taisomi su 
lopetėlėmis. Pašte laiškus 
štampuoja rankomis.

Kartais, sako, būna ma
žų sukilimų prieš darbda
vius. Laikraščiai rašė apie 
cukraus plantacijos darbi
ninkų streiką. O tai strei
kavo ne dėl algų pakėlimo, 
bet prieš sumanymą įtaisyti 
mašinas cukraus nendrių 
kirtimui! Žmonės labai 
bijo netekti ir taip sunkaus 
rankų darbo ir ilgų valan- 
du- ..

Žmonių prasilavinimas 
labai žemas. Yra kiek pra-j 
dinių mokyklėlių, kurios 
pamokina kiek nors skaity
ti, rašyti. O aukštesnės — 
mokyklos—privačios ir mo
kamos. I jas retas darbi
ninkas tegali patekti

Jamaikos ponija labai 
prilygsta smetoninės Lietu
vos ponijai. Kiek pralavin- 
ti raštininkėliai, mokytojai 
ar meistrai nėra turtingi, 
bet kaip jie mėgsta ponišku
mą! Turi tarnus, tarnaites. 
Gyvena geresniuose na
muose. Tik paskambink du
rų varpelį, tuojau pribus 
tarnas. Arba paskambink 
varpelį prie stalo, tykiai ir 
greitai pribus tarnas, nuneš 
vieną lėkštę, tuoj atneš ki
tą su valgiais.

Jamaika labai būtų ma
loni šaliukė žmonėms poil
siauti. Bet tokia daugybė 
alkanų vergų ir tokie ponai*' 
man > r -a m u m o nesuteikė. 
Nežinau nei kaip tuos po-A 
nūs pavadinti. Mano motfr 
na tokius vadindavo šunpoy 
niais. Gal ir tiesa.*

“Kad loska, pirk iš ma
nęs nors vieną bananą!”

To tai niekuomet nepa
miršiu !

Brockton, Mass.
Kovo 17 į 18-tą čia siau

tėjo lietus su Northeast 
šturmu. Visur pridarė daug 
blėdies, sugadino elektros 
ir telefonų vielas. Daug kas 
gavo skiepuose vandens.

Kovo 16 So. bostonietis 
A. Kandraška į savo auto 
paėmė E. Repšienę, iš Mon
tello A. Skirmantą ir išva
žiavo į “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą. Grįžęs A^ 
Skirmantas sakė, kad gerai 
nuvažiavo. Grįžo kovo 1& 
Parvažiuojant juos užpuolė 
ta audra. Nežiūrint to, jie 
parvežė worcesterietį J. 
Jaskevičių ir laimingai su
grįžo patys. Pasirodo, kad 
A. Kandraška yra geras šo
feris.

Geo. Shimaitis

Pentagonas užsako 
daugiau karo ginklų
Washington. — Pentago

nas davė kontraktą Lock
heed kompan. $456,100,000 
vertės pagaminimui svaido
mųjų ginklų, kurie bus 
daugiausiai taikomi prieš 
Tarybų Sąjungos anti-svai- 
domųjų ginklų apsaugą.

Ginklus bus galima pa
leisti iš povandeninių laivų 
(submarinų)....2 _____ >

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jps 
dar neskaito. )
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Yucaipa, California So. Bos] n, Mass.
Visų pirma tenka tarti 

didelį padėkos žodį A. Ta- 
raškai už pakvietimų mūs 
trijų keleivių su juo 
ir jo automobiliumi k 
daugiau kaip 500 mylių at
stumo iš San Francisco iki 
Yucaipa, Calif. Keleiviais 
buvome: A. Mugianis, Valė 
Sutkienė ir M. Baltuliony- 

A. Taraška buvo iš- 
jų Pa
kaitės 
San

kartu 
Bliauti

tė. 
kviestas yucaipiečių į 
rengimų su L. Diržins 
kalba, jos pasakytą 
Franciske.

Tokios progos negi daž
nai pasitaiko, ypa 
šiuo metu, kai Kalife rnijos 
gamta nepaprastai išgražė
ja, pasipuošia. Ypa 
žiuojant į pietinę Kai 
ją įlankos keliu bei 
ju keliu. Neatsižvelgiant į 
tai, kad šiandien d 
kovo pirma diena, o 
po sezoninio Kalifornijos 
lietaus ta mūsų mieloji 
gamta pasipuošusi ak 
kiančia žaliąja spal 
gausūs sodai jau išskleidė 
savo žavingus įvairii 
dus.

Dar toliau pavažiavus 
link pietinės dalies Kalifor
nijos išnyra ruožas 
tųjų kalnų, apsikl o j 
blizgančiu sniegu k. 
saulės spinduliuose. Į 
rujų, žmogui, savo 
nemačiusiam šių 
vaizdų, neįmanoma U: 
tos grožį įsivaizduot:

Pasiekėme Yucaip; 
rią irgi sūpa ankštie 
nai. 
yra turtingas sodais i 
žiais gamtos vaizdais 
čiau Yucaipos sodai 
džiai dar tik retas kr 
skleidęs savo žiedus, 
kiaušiai todėl, kad

tingai

įforni- 
99-uo-

r tik 
za jau

trau-
7a, o

s žie-

aukš- 
u s i ų 
Ituoja 
š tik- 
ikimis 

jamtos 
gam-

•■i, ku- 
iji kal- 

Ir Yucaipos miestelis 
r gra- 
. Ta
i’ me- 
ris iš- 

Vei- 
1 Yucai

pos naktys šiuo meklaikiu
A dar gana vėsios.

Visų pirma apsist 
pas šilto draugiškumo J. ir 
M. Alvinus. Darbščioji Al- 
vinienė ir vakarien 
čiams jau turėjo parihošusi. 
Nakvynei A. Taraška pasi
liko pas Alvinus, A. Mugia- 
nį ir Valę Sutkienę 
mė Radienė. Beje, pds Ma
rytę ant sekančios r 
atvyko nakvoti losa: įgelie- 
čiai Onutė ir Jurgis Berno
tai. Man, žinoma, dažno
kai tenka nakvynėmis ir 
kitaip pavarginti sav 
lūs ilgamečius draug 
ir A. Pukius.

Yucaipiečių pokyl 
parengimas, man t . 
buvo gana sėkmingas 
likos suvyko įvairios : 

^sios; pav., iš Los A|: 
atvyko kelios mašin 
svečiais, iš kitų apylinkės 
miestelių svečių taip 
vyko, 
pasiilgsta sueigų bei 
girnų. Apgailestaujanlt ten
ka priminti, kad tok 
dėlė Los Angeles Ii 
kolonija neįstengia 
retkarčiais surengti j

ojome

* sve-

pasiė

akties

) mie- 
us M.

s bei 
.trodė, 
, pub-1 
r gau- 
ngeles 
)S su

gi at- 
Aišku, kad žmonės 

jaren-

ia di- 
Btuvių 

nors 
ramo- 

gėles. Tiesa, losange liečiai 
nusiskundžia, kad nėra kam 
dirbti ir nėra tinkamos vie-

Tačiau, 
r yra

tos pramogoms, 
anot to posakio, ku 
ryžtas, ten surandama ir 
išeitis.

Kalbant apie parengimus, 
tenka prisiminti, kad kaž
kaip Kalifo r n i j o j f 
nantys žmones nes 
ilgesnių kelionių į pa 
mus.

yucaipiečių parengimus, bet 
ir į organizacijų posėdžius. 
Matyt, jie įvertina, brangi
na, sueigas — bendravimą 
su draugais.

Yra žmonių, kurie bando 
gyventi užsidarę, vengia 
susirinkimų, bent kokio 
nuovargio, galvodami, kad 
tuo jie savo amžių pailgins. 
Tačiau dažniausiai toks už
sisklendimas jiems išeina 
atbulai.

Dar truputį grįšiu prie 
yucaipiečių pokylio. Pietūs 
buvo paruošti. skoningai ir 
įvairaus pasirinkimo. Ta
čiau, mano nuomone, ver
tėtų šiek tiek valgių kiekį 
mažinti. Lengviau būtų val
gių ruošėjoms ir išlaidų bū
tų mažiau. Labiausiai pa
gyvenusiems žmonėms tas 
eitų į sveikatą.

Su programa apsilenkiu, 
palieku patiems yucaipiečių 
korespondentams.

Sekančią dieną, po kovo 
2-osios, po parengimo, vie
ni vykome poilsiui į mine
ralinio vandens maudynes, 
kurios randasi ne per toli 
nuo Yucaipos, kiti patrau
kė link Lagoona Beach ir 
kitur.

Sekančią dieną vaišingi 
yucaipiečiai dar vaišino sve
čius. Nors apie vaišes rei
kėtų mažiausiai kalbėti, tik, 
ot, kažkaip gaila tų mūsų 
darbščiųjų moterų. Labai 
norisi už tai pabarti jas. 
Jos per daug apsisunkina, 
privargsta. Ypatingai M. 
Alvinienei teko didžiausia 
darbo našta, ypač parengi
me; tiesa, Marytė Radienė 
ir kitos jai atėjo į talką. 
Beje, pirmadienio vaišės 
buvo draugų yucaipiečių su
dėtinės vaišės.

Vardan mūsų sanfraneįs- 
kieČių reiškiu Jums, mieli 
draugai, širdingiausią padė
kos žodį už nakvynes, vai
šes ir visą jūsų malonų, šil
tą draugiškumą.

L—ma

Plymouth, Pa.
MIRĖ

Ona Krutulienė mirė ko
vo 22 d., palaidota 25-tą. 
Žinią telefonu pranešė jos 
duktė Mrs. Mack. Apie ve
lionę plačiau bus pranešta 
sekamose laidose.

gyve 
ibaido 
rehgi- 

Pav., Juozas ir An
tanina Rasai-Russ g y vena 
beveik šimto mylių atstume 
nuo Yucaipos — Lagoona 
Beach, Calif. Tai dar ne 

\iskas; abiejų šių svetingų 
žmonių sveikata gar 
Ali jusi, tačiau jie dažnai 
saVO mašina atūžia, n b tik į

a pa

Kovo 10 d. turėjome pa
rengimą tikslu paminėti 
Tarptautinę Moters dieną 
kovo 8 ir ka{l' pasveikinti 

drovės dali- 
avimą. Gerai

“Laisvės” ber 
ninku suvaži 
pavyko.

Širdingai ačiū haverhil- 
liečiams ir lawrencieciams, 
kurie atvyko nūs paremti, 
tik nežinia kocb 
nių Bostono 
mūsų draugai 
Nebuvo nė vi 
woodo ir Mon ;ello.

Labai ačiū 
misijai, kurios 
kiai dirbti. Dii 
liūnienė, B. Č 
Plutienė, 
Repšienė ir S

Po pietų S 
pasveikino visi 
aiškino parenįimo tikslą ir 
pristatė d. 
pakalbėti apie; kovo 8-ąją. 
Jinai labai gerai nušvietė 
moterų iki šiol - nuveiktus 
darbus ir kad 
kymui Vietname karo dau
giausiai dirba 
kvietė ir Liet 
eiti į demons 
tą karą.

ėl iš artimes- 
priemiesčių 
neatsilankė, 

enas iš Nor-

rengimo ko- 
turėjo sun- 

•bo N. Griga- 
įbarkienė, L. 

pagelbėjo Elzb. 
! Rainardaš.

Rainardas 
us svečius, pa-

Iz. Repšienę

dabar sulai-

moterys. Ji 
uvos moteris 
tracijas prieš

priminė apie 
tį “Laisvę”,mūsų laikraš 

kad reikia pasveikinti jos 
suvažiavimą s 
ant vietos per 
nę ir S. Rair 
rinkta $89. Aukojo:

Po $10: Bro 
P. ir T. Niūks 
Mass.

Po $5: M. Wenzlow, Ar
lington, Mass. 
Alex Kandraš 
šiene, S. ir J. 
Misevičienė, G 
kai, So. Bost 
K. Barčiai.

u aukomis ir 
Elz. Repšie- 

lard tapo su-

inė žiedelis ir 
i iš Andover,

; P. Petrulis, 
ka, Elz. Rep- 
Rainardai, E. 
. ir V. Kvet- 
onietis, A. ir

Po $2: J. Kalošus, H. 
Thomas, J. Valančauskas.

Ivanauskas, 
s, A. Jankus, 
Eva Likienė, 
. Freimantie- 
nko, Zinskie- 
nė, N. Griga- 
Plutienė, P. 
dienė iš Law- 
M. Kazlaus- 

tskaS iš Ha-

STEIKU PAPIRKO 
ŠUNIS

Gazolino stoties prie 
Merrick Blvd., Jamaica, sa
vininkas tarėsi apssaugojęs 
savo biznį nuo naktivagių 
kai jis įsigijo ir savo įstai
goj apgyvendino tris Ger
man shepherds—šunis.

Apžvelgdami ap y 1 i n k ę 
policininkai pamatė sto
ties duryse išmuštą skylę. 
Užėjo pažiūrėti. Pamatė 
slypinčius du vyrus, kurių 
vienas pabėgo, kitą suėmė. į

O kaipgi su keturkojais 
sargais? Jie gardžiai čiau
mojo vagių atneštą mėsą, 
nepaisydami kad čia sveti
mi įsibrovę rėkauja, dar ir 
apsišaudo.

New York, N. Y. — Susi
kūlus dviem traukiniam 
Grand Central stotyje, 16 
sužeistų žmonių nuvežta į 
ligoninę, bet po apžiurę ji-į 
mo tuojau buvo paleisti.'Ki-i 
ti sužeistieji važiavo namo, 
sakydami, eis pas savuosius; 
gydytojus.

Jonas Bevardi 
S. Einingis, i 
Kukstienė, Ė12 
nė, Draugė M: 
nė, M. Daunie 
liūnienė, L. 
Usevich, A. Ko 
rence, Mass.; 
kienė ir Navi 
verhill, Mass.

Pridėjus p 
rengimo $11, 
suvažiavimą si 
kėjimais, kad 
padarytų gerų 
mes galėtume 
laikyti mūsų 
raštį “Laisvę”

P. Žūkaūski 
dekoratyvinį gazoną ir bu
telį vyno, juos 
hą, 12 dol., pridėjo prie su
važiavimui sveikinimų.

Aną nuo pa
sveikiname 

i $100 ir lin- 
suvažiavimas 
tarimų, kad 

dat ilgai pa
mylimą laik

enė nupirko

išleido ir pel-

K. Kazlausk 
iš buso šūsiže 
vo nuvežta į 1 
įdėta į gipse 
Draugė ilgai r 
Čioti. Draugės 
hes jinai per 
dirbo prie “w

-o—
iehė lipdama 
idė koją. bu- 
igohinę, koja 
. lig- kelio, 
egalės vaikš- 
pasiges jos, 

visą žiemą 
list party”.

3. Ra&ii&I’d

V

Kovo 20 tty's ginkluoti: 
plėšikai A & P kfautUVėje 
952 ColumbUs Avė. pasigro
bė $l>800.

San Francisco, Calif.
širdinga padėka

Jau 3 mėnesiai kai negai
lestingoji mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo mano mylimą 
gyvenimo draugą Benedik
tą Sutkų^ su kuriuo išgy
venome 41 metus. Jis mirė 
1967 m. gruodžio 8 d. po iš
buvimo 17 dienų ligoninėje.

Dar ir šiandien su skau
dama širdimi ir ašaromis 
akyse prisimenu jo paskuti
nes gyvenimo valandas. 
Skaudus smūgis teko pergy
venti kada netekau savo 
artimiausio gyvenimo drau
go. Gyvenimas liko bevertis 
ir nemalonus likus vienai. 
Nežinau, kaip būčiau galė
jusi pergyventi jei ne ge
rieji draugai^ kurie man 
padėjo kol pagalba buvo 
reikalinga. 
Radę, Peter i 
liams, Marie 
King ir kitieins, kurie man 
padėjote: Dr. 
berts, K. Kuosienei ir A. 
Taraškai už pasakytas reik
šmingas kalbas šermeninėje 
ir ant kapinių, taip pat už 
parašymą laikraščiuose; už 
gėlių vainikus LLD, L D S 
kuopoms ir Mašinistų uni
jai; ir draugams vietiniams 
ir iš toliau, kurie prisiuntė 
gėles, užuojautas per spau
dą ir asmeniškai. >

Iš'gilumos širdies dėkoju 
didžiai gerbiąmai draugei 
L. Diržinskaitei už atsilan
kymą į šermeninę, kurioj 
Benis buvo pašarvotas. Jis 
taip norėjo ją pamatyti, 
bet jo gyvybė užgeso pir
miau. I;

Benis labai norėjo dar 
ilgiau pagyventi ir matyti 
pasaulyje taifką, kurios jis 
troško. Kada, pats nebega
lėjo skaityti, prašydavo kad 
jam paskaityčiau iš “Lais-I 
vės” apie svarbiausius pa
saulio įvykius. Jis nebijojo 
ir kitiems pasakyti tiesos 
žodį nežiūrėdamas ar kas 
už tai pyks.

Ilsėkis, brangus Beni, 
Olivet Memorial Parko Co- 
lumbariume. Aš tavęs ne
pamiršiu ir dirbsiu dėl idė
jos, dėl kurios tu dirbai, kol 
ir mano pelenus patalpins 
šalia tavęs.

Dar kartą širdingai ačiū 
visiems!

Dėkoju Marv 
• Mildred Wil-

Strauss, T.

. Holand Ro-

Liūdinti žmona 
Vale Sutkienė 
Sesuo Kastulė 

ir giminės 
Benio gimtadienis 
šį mėnesį-. Kol Be-; 
gyvas, kasmet tu-!

pripuola 
nis buvo 
rėdavome būrį draugų ir 
vis u o m e t paremdavome 
darbininkų laik r a š č i u s 
“Laisvę” ir “Vilnį”, nes abu 
skaitome. Siunčiu “Laisvei”; 
$25 Benio atminčiai.

MIAMI, FLA.
Kovo 17 d., iš po dviejų 

mėnesių sunkios ligos turė
jau progą dalyvauti Socia- 
lio Klubo parengime. Pub
likos privažiavo iki tiek, 
kad visi svetainės ir estra
dos šonai, kraštai buvo sta
lais ir kėdėmis užimti. Pie
tus mūsų šaunios gaspadi- 
nės pagamino labai skaniai.

Po pietų ant estrados pa
sirodė orkestras, kuris gro
jo visokius šokius, tai mū
sų sveteliai smagiai šoko. 
Matėsi kelios poros pusėti
nai jaunų šokėjų. Šokiai tę
sėsi iki 5 vai. po pietų.

- o - -
Sausio 25 d. mane užklu

po širdies antpuolis (heart 
attack), tuoj buvau nuvež
tas į Hjaleah ligoninę. Li
goninėje mane stropiai gy
dė visokiais vaistais, kas 
tikrai širdužei buvo reika
linga. Bet ligoninėje gulėti 
nebuvo piknikas, nes tame 
kambaryje buvo trys lovos 
ir trys televizijos aparatai, 
tai antri du seniai “ligoniai” 
jais grojo nuo 9 vai. ryto 
iki 10-tos nakties. Iš tų apa
ratų programos ir kalbos 
bliovė kaip veršiai be pers
to j imo, tai man nebuvo jo
kio ramumo. Aš pradėjau 
prašyti daktaro, kad mane 
išleistų iš ligoninės, baigtų 
širdį gydyti namie. Jis ma
ne paklausė, iš ligoninės iš
leido vasario 2 d.

Tariu per “Laisvę” dide
lę padėką LLD kuopai, So- 
cialio Klubo nariams ir vi
siems draugams ir drau
gėms, kurie mane atjautė— 
aplankė ir kortas prisiuntė 
linkėdami man daug daug 
sveikatos.

Vincas J. Stankus

Cleveland, Ohio
Buvusio Meno choro na

riai bei veikėjai rengia gra
žų banketą pagerbimui bu
vusio mūsų Meno choro mo
kytojo Juliaus Krasnicko.

Banketas įvyks balandžio 
(April) 7 d., sekmadienį, 
Slavonian Hali, 15810 Hol
mes Ave.

Pradžia-pietūs 2 vai.

C. L. M. Klubo susirinki
mas įvyks balandžio 11 d., 
paprastoj vietoj ir laiku. 
Kviečiame nares dalyvauti, 
nes turėsime daug aptarti, 
reikale parengimo kuris 
įvyks gegužės 19 d.

A. S. (22-23);

Orange, N. J. — Florence 
Hali, 24 metų amžiaus ne-; 
regė, bandė pereiti skersai 
gatvę, kai vyras pasisiūlė 
ją pervesti. Jis pervedęs ją, 
pasigrobė jos ridikiulį, ku
riame buvo $120, ir pasp-; 
ruko.

incas Krasiiitkaš
Mirė 1 d. vasario, š. m.

WaterbuVy, Conn.

liūdim netekę brangaus dėdės.
Jim Krasnickas 
Julia Krasnickaitė

Mes
A. M. Žobai
P. N. Dudoniai

E. Ramahauskiene

—Chested, Bū.—

Help Wanted Male Help Wanted Male

MODEL MAKERS
To work on prototypes of small 

ėlectro-mechanical devices. Able to 
work close tolerances in metal, wood 
and plastic.

Experience in working from draw
ings, sketches and with a minimum 
of verbal instruction. Will work in 
research and development on pro
jects which provide unusual chall
enge.

For an interesting position with 
excellent salary and company paid 
benefits and an opportunity to work 
in a growing company. Apply at:

CIRCLE “F” INDUSTRIES
750 Monmouth St., Trenton, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(20-24)

FOUNDRY or STEEL WORKERS.
Men looking for steady employment 
3 shift-Smelting plant operation. 
$2.50 per hr. Minimum starting sa
lary. Contact Herb, 277-0919.

(22-25)

TRUCK DRIVER. To make local 
deliveries of lumber and coal. Good 
wages, fringe benefits. Apply WIL
LIAM H. FRITZ, 7:30 AM to 5 PM. 
NI. 4-0608. Lancaster Ave., Berwyn, 
Pa. (22-23)

MEN

$3.10 HOUR SAL.

I need six men to help me in the 
evening. 6 to 10, with car. Call

Mr. Clark. RA 5-9400 
(22-28)

Help Wanted Female

WOMEN 30 to 45. To assemble 
small parts. Good pay, vacation, 
many benefits. Pleasant working 
conditions. Steady work. Hours 7:30 
to 4:00. Starting rate $1.75, in
creases come fast. Apply for inter
view: DA 9-9611. (18-24)

EMBROIDERER on Singer 107 W100.
Experienced. Steady work with some 

overtime available.
Apply: MORITZ EMBROIDERY

1431 Vine St. (22-25)

BILLING & PAYROLL CLERK.
Top fringe benefits. Apply in person 
betw. 12-4 PM or call for appt.

CLARK EQUIPMENT CO., 
1800 Hylton Ud., Pennsauken, N. J.

662-3888. (22-23)

DICTAPHONE OPERATOR
Rapid. Mfg. experience preferred. 

Good benefits. Call for appointment. 
J. MAIMON & SONS, INC.,

15th & Lehigh Ave., BA 5-3650
(22-25)

Montreal, Canada
Montrealo Lietuvių Sūnų 

ir Dukterų Pašalpine Drau
gija ruošia 40-ties metų gy
vavimo sukaktuvių JUBI
LIEJINĮ BALIŲ. i

Įvyks šeštadienį, Kovo 30 
d., 7:30 v . v.

Lietuvių Klubo Sal ėję, 
2126 St. Catherine St., E. 1

Šalę to, kad svečiai bus 
gerai pavaišinti ir prie ge-! 
ros Al Balčiūno muzikos 
galės pasišokti, bus dar ir 
koncertinė programa^ kurią 
išpildys buvusi montrealie-! 
te, o dabar gyvenanti JAV., 
dainininkė Įrėrie Januiiehė- 
N a k r b š y t Ž ir Albertas! 
Daukša, iš Worcestęr, Mass.j 
Jiems akohlpahuos Dauk
šienė

Kviečiame Montrealo ir 
apylinkės lietuvius skait-! 
tingai dalyvauti.

Rengėjai (22-Ž3)

Philadelphia, Pa.
Itfūsų ligoniai

Anną Zalneraitienę ištiko 
širdies ataka. Jau 3 savai
tės gydosi namie. Ligoni
nėn nenorėjo eiti> bet gydy
tojo įsakymą gulėti ramiai, 
nevaikščioti, turi pildyti. 
Sveikata gerėja.

P. Puodis kovo 19 išvyko 
į St. Luke ligoninę, 8th St. 
ir Girard Ave., kambarys 
405. Sako, jis turi didelį 
kosulį ir kitų nesveikatų. 
Ištyrus, gal reikės pergy
venti ir operaciją.

Linkiu ligoniams laimin
gai susveikti.

P. Walantiene

SHOP TRAINEES

General Production Work. Need 
mechanically inclined individual in
terested in learning new production 
techniques. Sick leave, vacations, ho
lidays, merit increases. Call Mr. 
Kowski. OL 9-8400. SPECIALTY 
GLASS PRODUCTS, INC., 143 Ter
wood Rd., Willow Grove, Pa.

(18-25)

PRINTING PRESSMEN 
AND TRAINEES

Experienced and trainees letter 
press printers for modern pro
gressive shop. West Phila. Day. 
All fringe benefits, Blue Cross & 
Blue Shield. Trainees interested in 
learning and have aptitude, earn 
while learning. Call JE 3-6643.

(18-24)

FITTERS & LAYOUT MEN. Ex
perienced. Tank pressure vessels 
and metal fabrications. Must be 
able to work from blue prints and 
do own burning. Steady work. Full 
paid benefits. JOHN WOOD CO., 
100 Washington St., Conshohocken, 
Pa.

(18-23)

CON WED CORPORATION. Pro
duction workers, now hiring. Steady 
shift. Excellent benefits and start
ing rates. CON WED CORP., De- 
lanco Rd., Delanco, N. J. Call for 
appt. 461-3400. (20-26)

TOOL & DIE MAKER

15 years experience on small and 
medium size dies. Company paid be
nefits.

$4 an hour to start.
Apply

STRAIGHTLINE 
MANUFACTURING

CO.
2424 State Rd., Cornwells Heights, 
Pa. (20-26)

CABINET MAKER. Formica man, 
machine hand anty apprentice. Per
manent position. Apply:

VAST WOODWORKING 
COMPANY

3016 E. Thompson St.
(22-25)

Turistinis laivas
Leningrade suprojektuo

tas keleivinis laivas su po
vandeniniais sparnais pava
dintas “Taifūnu”. . Esant 
penkių balų štormui, jis ga
lės plaukti 80 km/val. grei
čiu. Elektroninė povandeni
nių sparnų valdymo siste-’ 
ma, turinti miniatiūrinį 
skaičiavimo įtaisą, regu
liuos “Taifūno” judėjimo 
stabilumą, sumažins supi
mą.

Šie ekspresai skirti turis
tinėms kelionėms Juodąją 
ir Baltijos jūromis.

ICE CREAM
Freezer operator and ice cream 

mix-pasteurizing man
SUNNY MAID ICE CREAM CO.,

2911 Ellsworth St. HO 8-3100.
(22-27)

PRANEŠIMAI
Brockton, Mass.

LLD 6 kp. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, balandžio 
1 d.

Liet Taut. Namo susirin
kimas įvyks antradienį, ba
landžio 2 d.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, balan
džio 11 d. Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 7 vai. vak.

šv. Roko draugystes su
sirinkimas įvyks balandžio 
3 d., ketvirtadienį, Liet. Pi
liečių klubo salėje , 128 
Ames St., 7 vai. vak.

Geo. Shimaitis (22-23)

So. Boston, Mass.
LLD 2-ros kuopos susi

rinkimas įvyks Balandžio 
(April) 6 d., 1 vai. po pietų. 
Visi nariai daly v aukite, 
bus išduotas raportas, ir 
kuopos delegatų raportas iš 
“Laisvės” B-vės suvažiavi
mo. Ir ta pačia proga įvyks 
L. Amerikos Piliečių klubo 
pasėdis.

Yra svarbių abiejų orga
nizacijų reikalų aptarti.

(22-23)

Maskva. — Konstantin V. 
•Vorobyovas, viršini n k a s 
TSRS aukso produkcijoje, 
pranešė, kad “nepaprasti 
aukso suradimai smarkiai 
padidins iTSRS aukso rezer
vus.

Washington. — Bedarbių 
skaičius vasario mėnesyje 
padidėjo hUo 3.5% iki 3.7%. 
Dabar yra 3,300,000 bedar
bių.
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Smėlio už
musų

Daugiau kaip 100 me 
Kuršių Nerija domina tyĮri 
nėtojus: ir mokslininkus, 
gamtos mėgėjus, 
vienas įdomiausių Europ 
kampelių.

Kada galutinai

Juk

nešti kaimai 
Lietuvoje
tų

ir
;ai 
os

susidūrė 
Kuršių Nerija, nėra tiksliai 
nustatyta: žinoma tik, k. 
XII amžiuje ji jau gyvavo.

Tik susiformavus Kuršių 
Nerijai, supustytos kopos 
buvo daug toliau į vada
ms, šalia jūros kranto, 
žymiai žemesnės. Tač 
vėjo genamos smiltys visą 
laiką kaupėsi ir išauga j 
milžiniškas kopas, besidi le
kiančias per visą Nėr j ją. 
Dabar jų belikę vos tree 
lis; apie 60 kilometrų kc 
žmonės apsodino ir sutvirti-

ad

ir
au

da-
PU

no.
Klimato pasikeitimas

Praeityje buvo palankios 
sąlygos (drėgnesnis klima
tas) pirminėms paraboli
nėms kopoms apaugti auga
lija, kuri daugiau negi 
tūkstančiams metų sust 
dė jų keliavimą. Ir tik 
XVI amžiuje, kai buvo 
retinti miškai, senąsias 
pas ėmė smarkiai pustyti. 

, Pradėjo kauptis nan 
smėlis, pražūtingas vi 
niams gyventojams, 
nintelė apsauga nuo lak 
smėlio buvo aukštas, t 
kus miškas. Tačiau Nėr 
gyventojai jį vis labiau 
tino, ruošdamiesi pražūtį. 
Ten, kur buvo iškirsti miš
kų plotai, iš karto skverbė
si smėlis.

Kodėl gi žmonės k i 
miškus? Nagi todėl, 
reikėjo medžiagos, mallkų. 
Išsyk n epą jau. s darni savo 
darbo žalingumo, žmonės 
kaskart’ vis drąsiau kibo į 
miškus.

Kopos naikino viską
Slenkančios kopos negai

lestingai naikino visa, 
pasitaikydavo jų kelyje 
palaidojo ir žaliuojat 
pievas, ir žydinčius sc 
ir miškus. Pagaliau ir įmo
nių sodybos neišvengė 
žūties.

Slenkančios kopos n£pla- 
čios — vidutiniškai 4(M 
metrų. Aukštis taip pa; ne
vienodas — tarp 36 ir 63 
metrų.

Sutvirtintų, apaugu 
kopų aukštis pastov 
pustomų — nuolat k 
Vėjai vis keičia kopų p 
šių, suneša didžiausius 
burius, išmargina juos 
riausiais raštais, išraiž 
liomis gremžėmis, 
kopų keteras, jų virs1 
ir pamažu nuolat jas 
į rytus.

Stipriam vėjui puč 
galima matyti “rūksi 
kopų viršūnes, o neš 
smiltelės kapoja kojas, 
kas, veidą. Siaučiant 
rai ar pučiant smarjkiam 
vėjui, suverčiamos d 
sios smėlio pusnys. Beslen
kant kopoms, vargingi 
rijos gyventojai buvo 
versti ne kartą kraustytis 
iš vietos į vietą, da 
kaimų šėlstantis smėli 
pylė, daugelio tik v 
bėra likę.

Nebuvo jėgos jon 
sulaikyti

Naikindamas visa, kopos 
slinko pirmyn, ir jokia jė
ga neįstengė jų sulaikyti. 
Taip apie 1,700 metus 
užnešta ir Priedinė. 
buvęs nedidelis, grąžui, pu-

3 
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Vie- 
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šyno apsuptas kaimelis, o F 
pats jo vardas pušyną reiš
kė (“priede” — prūsiškai, 
latviškai pušis). Gyventojai 
išsikraustė į įvairias vie
tas—Rasytę, Nidą, net į Pa
langą.

* Panašus likimas ir Nidos, 
kurios gyventojai bene du 
kartus buvo priversti keltis, 
kol pagaliau rado užuovėją 
dabartinėje vietoje. Nida— 
viena seniausių Kuršių Ne
ringos gyvenviečių.

Vėl iškyla praeitis
Daug metų prabėgo nuo 

to laiko, kai po smėlio kal
nais buvo palaidotos gyven
vietės, užversti sodai ir miš
kai. Ir štai, išsilaisvinusi 
nuo amžių uždėtos naštos, 
vėl iškyla į dienos šviesą 
praeitis. Prasi inkus ke
liaujančioms kopoms, vėl 
atsidengė laiko nutrinti 
prosenolių pėdsakai. Ne
toli Šarkuvos, Naglių, 
Pilkopiu, vėjas atidengia 
senovinius kapus, marka- 
pius (marokapus),liudijan
čius apie kadaise čia buvu
sias gyvenvietes. Kol ar
cheologai nekasinėjo ir ne
tyrinėjo, daug kas dar bu
vo paslaptyje, o pavieniai 
radiniai pasakodavo šykš
čiai. Bet laikas bėgo, ,vis 
daugiau ir daugiau pėdsa
kų būdavo aptinkama Kur
šių Neringoje.

Slenkančiu kopų papėdėse 
nuolat atsidengia vietos, 
kur kadaise būta gyvenvie
čių. Jose randama apdirb
tų akmens skeveldrų iš nau
jojo akmens amžiaus, ak
meninių -įrankių, T. molinių 
urnų,, puodų šukių, kaulų,
žuvų žvynų, anglių likučių.’ 
Randamą ir vėlesnės kultū
ros pėdsakų:, kaulo dirbi
nių—adatų, apšlifuotų gin
taro gabalėlių, žiedų.

Be to, ties Klaipėda ir 
Juodkrante, mariose buvo 
sužvejota gintarinių žmonių 
figūrėlių, o pietinėje Kur
šių Nerijos dalyjų ir jau 
pačiame Sambijos pusiasa- 
Ivje aptinkami pinigai net 
iš Romos imperijos laikų. Iš 
naujųjų amžių Kuršių Ne
rijoje aptinkami radiniai 
yra ypač gausūs.

Tokių vietų yra ties Rasy
te, į pietus nuo jos, ties Pil- 
kopiais Nida, Sena i s i a i s 
Nagliais, Kuncais, Briedine 
ir kitur. Čia jau randami 
stiklo gabalėliai, įvairios 
šukės, plytų likučiai, papuo
šalai ir pinigai su 1690,1701' 
ir kitų metų datomis.

Šiuo metu kopos apželdina
mos, gaivališkoji smėlio jė
ga tramdoma.

Henrikas Kristapavičius
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“Laisvės” Bendrovės dalininku 
suvažiavimui sveikinimai
Detroit, Mich.

Sveikinu “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimą, delega
tus ir “Laisvės” kolektyvą. 
Linkiu kad ir ant toliau 
laikraštis gintų darbininkų 
reikalus, ir kad lankytų 
kiekvieno lietuvio namus. 
Čia randate $5. Draugiškai, 
Nat^pja Astrauskas.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. nariai (per 

Joną Stasiukaitį) sveikina 
“Laisvės” suvažiavimą ir 
aukojo: (Viso $66.)

LLD 10 kuopa ... $20.00 
Jonas Stasiukaitis 10.00 
E. Mulokaitė •....... 5.00
Uršulė Guzonienė .. 5.00 
P. Baranauskas ... 5.00 
R. Merkis .. . . ......... 5.00
Nellie Griciūnienė .. 5.00 
Ona Juknevičienė .. 5.00 
Mrs. Urbienė ...... 2.00 
Po $1: B. Pivariūnienė, 

B. Navalinskienė. E. Be- 
kampienė ir J. šeškas.

Flushing, N. Y.
Sveikinu “Laisvės” .suva

žiavimą su $10. Atminčiai 
mano mvlimo gvvenimo 
draugo Vincento Kazlaus
ko. Jis sakydavo —. skai
tyk “Laisve ” tai susipažin
si su darbininko žmogaus 
gvvenimo pareigą, tai yra 
labai svarbu kiekvienam — 
Su pagarba, Anna Kazlaus
kienė.

Brooklyn, N. Y.
LLD pirma kuopa sveiki

na “Laisvės”, B-vės dalinin
ku suvažiavimą su dovana 
laikraščiui $10. K. .Rušins- 
kienė, kp. ižd.

Ozone Park,
‘‘L B rvės dal ir.inku suva

žiavimui* Nuoširdžiai svei
kiname “Laisvės” kolekty
vą. bendradarbius bei dali
ninkus, ir šio suvažiavimo 
proga, aukojame $25. Il
giausių metų iif geriausių 
sėkmių ateityje!
ko T let Moterų 
H. Feiferienę.

New Yor-
Klubas, per

Brooklvn,
Atminčiai m 

Petro Cibuls^v 
mirusio pri^š
metus, sveikinu 
«n važi avimą su 
Cibulsky.

no draugo 
(Akelaičio) 
aštuonerius 

“Laisvės” 
$50. Anna
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;ant” 
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Gimimai-mirimai
Washington. — Gyvento

jų statistikos biuras prane
šė, kad į vidutinišką diena 
gimsta 324,000 vaikučių. Į 
dieną miršta iš bado bei iš 
blogo maitinimosi 10,000 
žmonių. Iš kitų priežasčių 
miršta 123,000 žmonių į die
tą. Tokiu būdu, priauga 
190,000 žmonių į dieną.

Biuras numato, kad jeigu 
tie skaičiai laikysis kaip iki 
šiol, tai su sausio 1 d. pa
saulio gyventojų bus 3,500,- 
000,000, o iki 2,000 metų pa
sieks 7 bilijonus.

Biuras sako, kad gyvento
jų eksplozija yra ne tose 
šalyse, kurios ekonomiškai 
gerai laikosi, bet tose, kur 
viešpatauja badas ir netur
tas.

ir linkime, kad jis būtų sėk
mingas gerais tarimais, kad 
laikraštis gyvuotų dar per 
ilgus metus. Su sveikini
mu siunčiame $37. Draugiš
kai P. Beeis* Aukojo:

P. Beeis .. . ........
J;’ Kupčinskas ... •
M. Hacinkevičia .
M. Adomonis ....
F. Klastaus]<as 

’ (Huntington) ..
J. ir A. Kauliniai 

(Huntington) ...
J. Linda

(Douglaston) ....

$10.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00

5.00

5.00

2.00

Chicago, Ill.
Mieliejji “L” B-vės suvaž. 

dalyviai: Sveikiname jus 
“Vilnies” kolektyvo vardu, 
taip ir savo ir čikagiečių 
aukojusių “Laisvės” sustip
rinimui vardu, linkime Jums 
padaryti gerus tarimus ir 
planus. Mūsų spaudos vaid
muo šiuo labai svarbiu įvy
kiu ir pareišku, taip ir rim
ties laiku yra labai svarbus. 
Linkime Jums sėkmės vi
suose jūsų veiksmuose ir 
žingsniuose. Čia randate 
$33. Aukojo:

Roselando Moterų
Klubas ........ 

Joe Nedvaras ... 
V. J. Andruliai .. 
J. B. Gelgaudai . 
A. Katela .........
Po $1: T. Dabulskis, G. 

Montvila, M. Samuolienė, 
Jennie Margevičienė, A. 
Vilkas, V. Petrokas, I. Gab- 
rvs. (Anksčiau gauta iš 
Čikagos $203.- Tad viso — 
$236. — “L” Adm.)

Širdingai,
Julia ir Vincas 
Andruliai• . K , ■ • l •

$10.00 
. 7.00 
. 5.00 
. 2.00 
. 2.00

Jackson Heights, N. Y.
Čia rasite čekį sumoje 

$50. Tai bus mano sveikini
mas “Laisvės” B-vės dali
ninkų suvažiavimui. Šiuomi 
linkiu “Laisvei” šiais sun
kiais laikais išsilaikyti kuo 
ilgiausia. Išsilaikyti bent 
jau tokia, kokia ji šiandien 
yra, jau nekalbant apie jos 
augimą ir stiprėjimą. O 
tokio stiprėjimo jai nuo
širdžiai linkiu. Su Pagarba, 
Juozas G. Byronas.

Nuo pavienių:
Lietuvių Namo 

Bendrovė, Ozone 
Park, N. Y. ... $100.00

Ilse ir Antanas 
Bimbai, Richmond

. Hill, N. Y. ..... 50.00 
Alekas Far draska, 

Boston. Mass. ..
LLD 185 kp.,

Ozone Park, N. Y. 25.00
Jonas, Jr................... 25.00
J. P., iš K. ....... 25.00

30.00

San Francisco, Calif.
LLD 153 kuopa sveikina 

“Laisvės” Bendrovės su
važiavimą ir jo dalyvius, 
laikraščio stiprinimui siun
čiame čekį sunkoje $50. Lin
kime mielai mūsų “Laisvei” 
tvirtai laikytis ir ilgai dar 
gyvuoti. J. Ginaitis, kp. iž
dininkas.

Philadelphi
Sveikinu “Lai 

dalininkų suvaž 
kiu Jums mieli 
riausios sėkmės 
su tarimuose dėl laikraščio 
“Laisvės.” Čia Randate $10. 
Su Pagarba, A. 

/ __

Worcester, 
LLD 11 kp. i 

skaitytojai svei 
vės” dalininkų s 
linkėdami padaryti gerų ta
rimų laikraščiu 
Lai gyvuoja lai 
geli metų! Čia 
Aukojo:

LLD 11 kuop 
M. Sukackienė 
J. M. Lukas 
J. Jaskevičius 
J. Petkūnas < 
V. Žitkus ...
J. Raulušaitis 
H. Žilinskienė
K. Kasulis . . 
E. Jusienė ...

a, Pa.
svės” B-vės 
iavimą, lin- 
draugai ge- 
visuose iū-

J. Pranaitis

Mass.
r “Laisvės” 
kiną “Lais- 
uvažiavimą,

i “Laisvei.” 
kraštis dau- 

rasite $93.

a ... $50.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

Su Pagarba,
J. Jaskevičius

. Great Neck, N. Y.
‘ Laisvės” B- 
suvažiavimą

Sveikiname 
vės dalininkų

Carl Bender, 
Brooklyn, N. Y.

LLD 24 kuopa,
.. 5.00

.. 5.00
LDS 46 kuopa, 

Brooklyn, N. Y. ..
Kazys Aleksynas, 

Brooklyn, N. Y. ..
George Wareson,

5.00

5.00

5.00
M. E. Liepai, 

Woodhaven, N. Y.
M. Krunglienė, 

Woodhaven, N. Y.
P. Višniauskas, 

Brooklyn, N. Y.
Philip Kunz, 

Broklyn, N. Y. .
D. F. . Mažiliai, 

Brooklyn, N. Y.
Mary Kreivėnienė, 

Brooklyn, N. Y.
Jonas Grybas, Rich

mond Hill, N. Y. ..
Eva Perluke, 

Nanticoke, Pa. ..
Pijus Dennis, 

Člifton, N. J. .
R. Skuja, Rodney, 

Canada . . .......
J. N. Wallace. /

St. Louis, r Mo. ... 5.00
Mary Janulevičienė, 

Maspeth, N. Y. ..
P. Mekenta, 

Pittsburgh, Pa. ..
P. Gustaitis, Sr., 

Woodhaven, N. Y.
Mary Adams, East 

Meadow, N. Y. ..
M. Lukšienė,
/ Woodhaven, N .Y.
Po $1: Mrs. A. SHrgailo, 

Beaverton, Oreg.; E. Cha- 
ponis, Framingham, Mass.

(Bus daugiau)

5.00

5.00

5.00

4 5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

.00

25.00

20.00

20.00

10.00

Pilietis iš St.
Louis, Ill...........

Sophie Petkus, 
Brooklyn, N. Y.

M. O. Stakovai, 
Brooklyn. N. Y.

Anne Yakštis. Rich
mond Hill, N. Y. 20.00

B. A. Ramanauskai, 
Sellersville, Pa. .. 13.00

Frank Mankauskas,
Wilkes-Barre, Pa. 11.00

Simonas Griškus.
Brooklyn, N. Y.

S. Vetchkis,
Woodhaven, N.Y. 10.00

V. V. Venckūnai.
Brooklyn, N. Y. ? 10.00

LDS 1-a kuopa.
Ozone Park, N. Y. 10.00

William Baltrušaitis,
Brooklyn, N. Y. 10.00

P. N. Ventai,
Forest Hills. N. Y. 10.00

V. V. Bunkai,
Jamaica. N. Y. .. 10.00

Albina Mikalaus,
" Ozone Park. N. Y. 10.00

Amelia ir Walter
Juškevičiai, 
Stamford, Conn.

W. B. Keršulia.i,
10.00

10.00

Parengimą kalendorius
Kovo 31 d.

LLD 1-oji kuopa rengia 
filmų popietę 2:30 vai. po
piet., “Laisvės” salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Balandžio 21 d.
LLD 136 kp. spalvotų fil

mų rodymas 3 vai. po pietų 
Labor Lyceum svetainėje, 
15-17 Ann St., Harrison- 
Kearney, N. J.

Balandžio 28 d.
LLD II apskrities iš Lie

tuvos spalvotų filmų rody
mas 69-61 Grand Ave., 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Arkivyskupas Cooke 
jau prašo auką

Pirmame laiške, kurį iš
siuntinėjo tikintiesiems nau
jai popiežiaus paskirtas ar
kivyskupas Terence J. Coo
ke, prašo parapijonų duoti 
vienos dienos uždarbį 1968 
metų katalikų labdarybei. 
Sako, bus namas nuo 
einama ir prašoma 
pradedant tarp kovo 
balandžio 3.

namo 
aukų, 
24 ir

Gegužes 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

Padaryti darbus, kai 
ją nėra—nelengva
New Yorko majoras 

Lindsay ana dieną padarė 
naują bandymą. Jis surinko 
25 numatytus tinkamus pa
truliuoti miesto rajoną vy
rukus į Youth Patrol. Bet...

Tas suerzino Auxiliary 
Police Force. Jie ėmė pro
testuoti. Gal iš užvydo, kad 
jaunesnieji ateina? Ne. Išsi
aiškino: , kad APF nariai 
tokią paslaugą miestui tei
kė jau per 17metų nemoka
mai, o šiems jauniems ber-^ 
nužėliams: mokės, po $90 
savąjį. Manyta tuo būdu 
juos įdarbinti, nuimti nuoA 
bedarbių sąrašų.

Oakland, Calif.
ALDLD 198 kp. sveikina 

“Laisvės” B-vės suvažiavi
mą. Linkime gerų vaisingų 
nutarimų dėl pagerinimo ir 
išlaikymo taip svarbaus 
mūsų šalies lietuviu politi
nio-kultūrinio veikimoi or
gano. Čia randate $50. 
Draugiškai, Ks. B. Karosie- 
ne, sekr.

Beųld, Ill.
Sveikiname “Laisvės” B- 

vės dalininkių suvažiavima, 
linkime daug' sėkmės. Čia 
randate $10. Draugiškai, J. 
ir M. Daujotai.

Easton, Pa.
Brangūs “Laisvės” B-vės 

dalininkai! Sveikinu su $10. 
Gaila kad negaliu dalyvau
ti. Sveikata ir kiti dalykai 
neleidžia. Viso gero, L. Til
vikas.

Pattenburg, N. J.
Sveikinu “Laisvės” B-vės 

dalininkus. Čia rasite $5, 
tai bus pabauda, kad nega
lėjau dalyvauti suvažiavi
me. Ko geriausios sėkmės. 
K. Churlis.

Baltimore, Md.
Sveikinam “Laisvės” B- 

vės dalininkų suvažiavimą, 
linkime geriausios sėkmės 
dalyviams, čia randate čekį 
sumoje $10. Draugišaki, J. 
J.; Staniai.

V. O. Čepuliai, 
Brooklyn, N. Y. 

Julia Lazauskienė 
Kaziūnė Čeikauskienė 

(banketo 
gaspadinės) ..

D. Galinauskienė, 
Queens Village,

10.00 
ir

10.00

10.00
Senas Juozas, 

Broooklyn, N. Y.
Elena Jeskevičiūtė.

Whitestone. N. Y. 10.00
Antanas Balčiūnas, 

Richmond, Hill,

Jurgis Stasiukaitis, 
' Cliffside Park,

LDS 13 kuopa, 
Ozone Park, N. Y.

Ieva Mizarienė, 
Jackson, Heights,

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
Antanas Globičius, 

Wilkes-Barre, Pa. 
St. Vėšys (vieton

$5), St. Peters
burg, Fla. ..... 10.00 

K. Doveika, Weston,
Ont., Canada ... 8.00 

O. černiavičienė,
Maspeth, N. Y. .. 5.00 

K K
Brooklyn, N. Y. .. 5.00 

A. D. Veličkai,
Maspeth, N. Y. ... 5.00 
Jonas ir Ona

Kalvaičiai,
Maspeth, N. Y. .. 5.00 

J. K. Rušinskai,
Brooklyn, N. Y. 

Petras Babarskas,
Hollis, N. Y. ... 5.00 

Stefanija Sasna,
Brooklyn, N. Y. 5.00

10.00

5.00

Sako, ligoniai miršta 
lauukdami ligoninės
New Yorko valstijos 

Sveikatos d e partamentas 
vykdė posėdį aptarimui 
miestinėse ligoninėse svei
katos priežiūros reikalų. 
Pranešimai iš posėdžio sa
ko, jog ta priežiūra dauge
lyje vietų pavojingai nepa
tenkinanti.

Pavyzdžiui, ' Dr. Coates 
minėjo du nuotykius, kur 
atgabentas į Coney Island 
ligoninę sužeistas žmogus 
turėjo būti perkeltas į 
Kings County ligoninę tuo
jau. Bet jis nebuvo perkel
tas — jis laukė, laukiama
jame ir už 3 valandų ten 
pat mirė.

Taip pat įvyko su antruo
ju. kuris belaukdamas per
kėlimo už 6 valandų mirė.

Iš pateiktų šių ir kitų 
parodymų aišku, kad pa
galba ligoje šlubuoja dėl to, 
jog per mažai skiriama pi
nigų ligoninėms jų įrengi
mui, per mažai pasamdy- 
mui pakankamai ir pasi- 
šventusio personalo. O pini
gų stokoja dėl to, kad bili
jonus dolerių suryja Viet
namo karas

Bronksiečiai užgyrė j 
Kennedy

Bronx demokratų organi
zacija vienbalsiai užgyrė 
Robert F. Kennedy kandi
datūrą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Tarimą pas
kelbė apskrities pirminin
kas H. McDonough po pa
sitarimo su 24 distrikto va
dovais.

Teisėjas varo uosto 
streikierius į darbą
New Yorko Shipping As-S 

sosiation kreipėsi į valstijos’ 
vyriausįjį teismą su prašy
mu įsakyti laivakroviams 
grįžti į darbą. Teisėjas A. 
Markewich firmos reikala
vimą laikinai patenkino.

Kovo 20 prieplaukose bu
vo tyla, tik kai kurie mili- 
tariniai darbai atliekami.

Filmai — šį sekmadienį
Šiuo primename, kad LLD 

pirmosios kuopos filmų po
pietė įvyks jau šį sekma
dienį, kovo 31 d., “Laisvės” 
salėje, 102 St. ir Liberty 
Avė., Ozone Parke. Pra
džia 2:30 vai.

Filmus demonstruos žur
nalistė 
liūnaitė.
eiti.

Filmų
visi pasivaišinsime pyragu 
ir kava.

Kelrodis: imti Lefferts 
traukinį, išlipti Oxford 
Ave. stotyje. u

Rengėjai "

Salomėja Narke- 
Prašome visus at-

Maskva — Keturi nuteis
ti mirti už gelbėjimą na
ciams masiniuose žudymuo
se Tarybų Sąjungoje. Jie 
buvo teisiami Kalmuko au
tonominėje respublikoje.

rodymą užbaigus,




