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Tarybų Sąjungos, Kinijos ir 
Š. Vietnamo pareiškimai

Maskva. ..— .“The .New į Valstijų lėktuvas buvo įsi- 
York Timeso” korespon-' veržęs i Kinijos teritori ja.

■ . «t. 1 ... - ■ - • -- <<RB_j#,Sekmadienį bus Velykos — I dentas praneša, kad “Prav- į šį kartą skraidė “RB—57” 
ir pasak iš-j da” rašė dėl Johnsono pa- lėktuvas pietinėse Kinijos 

Į reiškimo, kad “tai tik pro- 
i paganda, nes prezidentas
Johnsonas neketino sulaiky- respondentas

už ti JAV agresyvį veikimą ne ! šianurės Vietnamo dienraš- 
bet ir į tis “Nhan Dan”, valdžios

PRICE 10c

METAI 54-ieji

į Tornado audroje 250 žmonių 
I žuvo ir 2,500 buvo sužeistų

Democratic Society, Ethical i Chicago. — Balandžio 11 
Culture Society ir eilė kitų j dieną baisus tornado (vie- 
organizacijų.

Washingtone 10 valandą 
ryto prasidės pikietas prie 
Baltojo Namo, kuris tęsis 
iki xl:30 v. popiet. Antrą va
landą pikietininkai susi
rinks Sylvan Teatro patal
poje, kur kalbės senatorius 
Ernest Gruening iš Alas- 
kos ir kiti žymūs kalbėtojai.

Taikos žygis į 
Washington^

Washingtonas. — Šešta-

pavasario šventė 
kojo Kristaus prisikėlimo die-’ 
na.

Mums svarbu, kad prisikel
tų iš letargo juo daugiau 
Amerikos žmonių kovai i 
taikos pasaulyje išlaikymą. tik Pietų Vietname,

Kiekvienam aišku, jei karas ■ prieš Šiaurės Vietnamo res- į organas, atmetė Johnsono Į - - 
Vjetname nebus sulaikytas, tą1 ubliką”. pasiūlyma, kuris tikrumoje | 4
JIS I.ssiples j pasaulin). Nezm- 1 ,.nS- Vor1 .... dental 1
rint prezidento Johnsono bo- j 
vijimų, pavojus didelis.

Dėl to tūkstančiai amerikie
čių — ypatingai daug aukštų
jų mokyklų studentų ir profe
sorių — šeštadienį, balandžio 
17 dieną, žygiuos į Washing- 
toną reikalauti, kad būtų su
laikytas karas Vietname.

srityse.
Timeso” 
ras o,

ko-

“Pravda rašė, kad tuo pat! yra “ultimatumas”. Vietna- 
kartu, kada Johnsonas pa-! miečių dienraštis rašo, kad 
Ml 1 <■> L T rYl 1 *■» 1 I T A 'XT' L. K ~ X - - -

^Balandžio 12 d. sukako 20 
metų kai mirė prezidentas 
Franklin Delano Rooseveltas.

O balandžio 15 d. sukako 
šimtas metų, kai nuo rasisto 
paleistos kulkos mirė prezi
dentas Abraomas Lincolnas.

Abudu jiedu buvo dideli vy- Į Timeso” 1 
rai, abudu vadovavo dideliems i Und AL? bnvnt T) i • i pi cinesa, Kati čia dlIvokarams: Rooseveltas karui*1. ..

įsiūlė “besąlyginiai tartis”, Į JAV bombonešių užpuoli- 
I tai JAV dar daugiau jėgų ! mai yra dar “istorijoje ne
gabena į Pietų Vietnamą, o | girdėti piratiški užpuoli- 

j jų bombonešiai masiniai! mai” ir prezidentas Johnso- 
puola partizanus Mekong© į nas neketina nuo to susilai- 

: upės srityje. Toliau “Prav- kyti.
1 da” sakė: “Aišku, kad Pietų !
Vietname tol nebus taikos, į

i kol patriotiniai

Washingtoną tūkstanč i a i 
žmonių sužygiuos reikalau
ti taikos pietryčių Azijoje.

Detroite, Chicagoje, Phi- 
ladelphijoje, New Yorke, 
Pittsburghe ir eilėje kitų 
didmiesčiu universitetu ir 

i kolegijų profesoriai, stu- 
ir masinės organiza

cijos ruošiasi žygiui. Greta 
mokslų įstaigų žygį organi
zuoja Women’s Strike for 

' Peace, Womenn’s Tnterna- 
tional League for Peace 

į and Freedom, The War Re- 
! sisters, CORE, Students for

žygini nkai susirinks prie 
Capitol pastato ir komisi
ja įteiks JAV Kongresui 
peticiją, reikalaujant baigti 
kara Vietname.

vietnamie-
Londonas. — Kinijos ir 

Šiaurės Vietnamo vyriausy-
v. . 1 .v. . . v ,. įbes atsake Anglijai, kad josciai neislaisvms savo sakes __ _____

ir šaliesnuo interventų 
pardavikų”.

Hongkongas.
i” koresponde n t a s 

* gir- 
dėtas Kinijos vyriausybėsprieš fašizmą, Lincolnas Pilie

tiniam karui — už vergijos pareiškimas per radiją. Ki- 
panaikinimą. nija reikalauja, kad pirmnija reikalauja, kad pirm

Abudu karai tęsėsi apie po pasitarimų, tai JAV turi iš-
ketverius metus, ir abu d u 
prezidentai mirė nesuspėję 
matyti, kaip pasaulis ir mūsų j 
šalis tvarkysis, I 
baigus.

Kaip A. Lincolno, taip ir F. 
D. Roosevelto šviesūs nuopel
nai niekad neišnyks iš žmoni
jos istorijos.

r patariu skaitytojams pastų-! 
rypuoti šiuo metu telpantį ii-, 
goką, bet labai svarbų, J. Ri- j 
maičio raštą apie popiežius— 
Pijų XII-ąjį ir Joną XXIII- 
ąjį.

Neseniai išspausdinome 
paties autoriaus taip pat 
bai įdomų straipsnį apie 
talikų bąžnyčios susirinki 
Vatikane.

Drąsiai sakau: nei vienas 
kitas JAV lietuvių laikraštis 
tokių išsamių straipsnių apie 
tuos dalykus neturėjo.

J. Rimaitis atidžiai seka vi
sus katalikų bažnyčioje daro
mus vingius, ir jis moka meist
riškai juos dėstyti: išsamiai, 
populiariai, suprantamai.

Didelis jam ačiū!

traukti savo militarinės jė
gas iš Pietų Vietnamo ir su- aUnOlllUUOUl0 C

karams pasi- laikyti bombardavimus
i Šiaurės Vietnamo dienraš-

Taipgi Kinija sako, kad 
jau 360-tą kartą Jungtinių

i planavimas pasiųsti Petric- 
i ką Gordoną tartis preziden- 
! to Johnsono taikos pasiūly- 
i mo reikalais yra nepriimti- 
1 nas.

Nei Kinija, nei Šiaurės 
Vietnamas negali atstovau
ti Pietų Vietnamo liaudies, 
kuri, vadovaujama Liaudies 
fronto, kovoja už savo ša
lies laisvę. Kas dėl JAV 
bom b a r d a v i m ų Šiaurės 
Vietnamo respublikos, tai 
užpuolimas neranda tam ly
gaus žmonijos istorijoje.

'Tiksiančiai žmonių 
kenčia nuo potvynio

i

Chicago. — Desėtkai tūks
tančių žmonių baisiai nu
kentėjo nuo potvynių. Vi- 
durvakarinėse valstijose bu
vo gili žiema, o dabar prasi
dėjo lietūs ir sniego tirpi
mas. Išilgai didžiulės Mis
sissippi upės baseiną dau
gybė upiū išėjo iš krantų ir 
vanduo užliejo desėtkus

duo išsiliejo į 39 rajonus, 
vien Minnesotoa upės srity
je apie 20,000 žmonių buvo 
priversti palikti gyvenimo 
namus. Raudonasis Kryžius 
ir kitos organizacijos gelbs
ti žmonėms persikelti į sau-

sulas) nusiautė Wisconsin©, 
Illinoiso, Indianos, Michiga- 
no ir Ohio valstijas. Dar nė
ra pilnų apskaičiavimų, bet 
jau žinoma, kad 236 žmonės 
buvo užmušti ir virš 2,500 
sužeisti. Finansiniai nuosto
liai viršija $20,000,000. Indi
ana valstijoje birš 400 gyve
nimo namų buvo visiškai 
sunaikinta ir 130 žmonių 
užmušta.

Minėtų valstijų guberna
toriai ir JAV prezidentas 
Johnsonas paskelbė 37-se 
rajonuose nepaprastą padė
tį ir žmonėms bus teikiama 
pagalba. Suprantama, ji toli 
gražu nepadengs gyventojų 
paneštų nuostolių.

Vėjas, dažnai siekdamas 
200 mylių per valandą, pūtė 
iš vakarų į rytus. Galin
giausia jo jėga buvo pieti
nėje dalyje Michigano eže
ro. Naikinančią vėjo jėgą 
pavaizduoja ir tas, kad au
tomobilius pakėlė į orą, kaip 
popierius, ir kai kuriuos nu
nešė virš 600 pėdų. Tiptono

Iš viesulų istorijos
Vidurinės ii1 pietinės vals

tijos jau daug kartų yra 
nukentėję nuo baisių viesu
lų.

1925 m. viesulas nusiaubė 
Missourio, Illinoiso ir Indi
ana valstijoje virš 400 gyve- 
žmones.
1932 m. kovo 21 dieną vie
sulas dūko Alabamoje ir žu
vo 268 žmonės.

1936 m. balandžio 5 d. 
'uraganas siautė Tupelo, 
Miss.,' rajone ir žuvo 
žmonių.

1936 m. balandžio 6 
nesville, Ga., rajone
viesulo žuvo 203 žmonės.

1952 m. kovo 21—22 d. d. 
uraganas nusiaubė Arkan- 
so, Missourio ir Tennessee 
valstijas, žuvo 208 žmonės.

1953 m. gegužės 11 d. vie
sulas siautė Waco, Texas 
valstijoje, nelaimėje žuvo 
114 žmonių.

1953 m. birželio
Tornado nusiaubė 
Lockporto, Mich., 
žuvo 116 žmonių.

216

Gai- 
nuo

gesnes vietas, bet jų gyve- mieste Vejas pagrobė Ričar-

Flinto — 
rajonus;

I . '
i I miestų ir miestelių.

to
la
ka

mus

JAV YRA 60,000 
NARKOTIKŲ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybei 
yra žinomų 60,000 narkoti
kų, bet yra dar daug tūks
tančių, kurie neįeina į šį 
skaičių. Labiausiai tie nuo
dai yra praplitę New Yor- 
ko mieste.

SAKO, NUODŲ DUJOMIS 
PUOLĖ KAMBODŽĄ

Pnompenhas. — Kambo
džos radijas sako, kad lėk
tuvai, atskridę iš Tailando, 
nuodingomis dujomis bom
bardavo Pailino miestelį 
apylinkėje kaimus.

Šimtai žmonių buvo 
nuodinta, virš 100 mirė.

St. Paul mieste Mississip
pi upės vanduo pakilo 10 
pėdų aukščiau normalio ly
gio, o kaip kurių upių paki-

Minncsotos valstijoje van-

nimo namai vandens apsem
ti baisiai nukentėjo, daug 
bus sunaikinta baldu ir ki
tokio žmonių turto, v

Minnesota gubernatorius 
Rolvaag sako, kad vien šio
je valstijoje nuostoliai jau 
viršija $20,000,000, o numa
to, kad jie dar padidės.

dą Dirksą, 67 metų amžiaus, 
iškėlė į orą apie 60 pėdų ir 
bloškė žemyn.

Saigottas. —Tarp budistų 
vadų ii* katalikų vėl prasi
dėjo dideli nesutikimai.

■A / ■■■■■■ . ......................■ ■■■ ■■■.>!■! ■■■ ■■■I.

ir

uz-

Šiaurės Vietnamo 
sąlygos taikai

3,000 TĖVŲ IR VAIKŲ 
Už TAIKĄ

New Yorkas. ■— Sekma
dieni, balandžio 11 d., Co- 
lumbus Circle aikštėje įvy
ko tėvų ir vaikų masinis su
sirinkimas už taiką. Kalbė 
jo vaikų gydytojas—specia
li s t as Dr. Benjamin M. 
Spock.

SUSIRĖMĖ INDUSAI SU 
PAKISTANIEČIAIS

Karačis. — Vėl įvyko In
dijos ir Pakistano pasienio 
kariu susirėmimas S i n d 
Thano srityje. Iš abiejų 
pusių buvo užmuštų ir su
žeistų. Pakistanas pasiuntė 
į pasienį daugiau armijės.

IŠ VISO PASAULIO

Š. m. balandžio 8 d. sukako 
45 metai, kai Čikagoje pradė
jo eiti mūsų draugu laikraštis 
“Vilnis.”

Balandžio 10 d. Vilniaus 
i‘Tiesa” paaukojo ištisą pus
kapį pačių vilniečių — J. Jo- 
kubkos, L. Joniko, Nelės de 
šaf, J. Marazienės — straips
niams apie laikraštį, suvaidi
nusį ir tebevaidinantį svarbią 
rolę mūsų gyvenime.

Selma, Ala. — Dalias ra
jone areštavo W. S. Hoggle, 
37 metų; N. N. Hoggle, 30 
metų, ir E. L. Cooką, 42 me
tų. Jie kaltinami už mirti
nai sumušimą kunigo James 
J. Reeb, kuris po to mirė.

Cape Kennedy, Fla.—Čia 
statomas Mėnulio raketai 
garažas. Jis yra 513 pėdų 
aukščio, 700 pėdų ilgio ir 
512 pėdų pločio. Garažo pa
statymui ir įrengimui bus 
išleista $125,000,000.

Washingtonas.—JAV mi- 
litaristai, kurie tikėjosi, kad 
bombardavimai Laose vieš
kelio ir Šiaurės Vietnamo 
pietinės dalies, susilpnins 
partizanus, pripažino, jog 

! negavo rezultatų.
Pietų Vietnami partizanų 

jėgos sutvirtėjo. Jie dabar 
jau turi ir artilerijos. Lau
kiama jų didelio ofensyvo.

Washingtonas. — Šiaurės 
Vietnamo respublikos prem
jeras Pham Van Dongas 
anglų kalba, per kinų dien
raštį “Hsinhua”, pateikė 
sąlygas karo baigimui Viet
name. Jos yra sekamos:

(1) Turi būti pripažinta 
Vietnamo respublikų nepri
klausomybė ir nepaliečia- 
mybė pasiremiant 1954 me
tų Ženevoje valstybių kon
ferencijos nutarimais. Vi
sos užsienio militarinės jė
gos turi būti ištrauktos, bet 
tai nėra pasitarimams sąly-

Bet pats ryškiausias “Vil
nies” jubiliejaus minėjimas

Buenos Aires. — Kinija 
pirks Argentinoje 300,000 
tonų kviečių. Ir TSRS ve
da derybas pirkti kviečių.

(2) Kol Šiaurės ir Pietų 
Vietnamai dar nesusijungę,

abidvi valstybės griežtai tu
ri laikytis neprisijungusių 
(neutrališkų) valstybių po
litikos — laikytis nuošalyje 
nuo kitų sąjungų.

(3) Pietinis Vietnamas 
vidaus reikalus privalo su
tvarkyti remiantis Liaudies 
Išsilaisvinimo Fronto politi
ne programa. Užsienio vals
tybės neturi kištis į šalies 
vidaus reikalus.

(4) Abudu Vietnamai tai
kos keliu privalo tartis susi
vienijimui remiantis 1954 
metų Ženevoje valstybių 
nutarimais. Jokia užsienio 
valstybė neturi kištis į Viet
namu vienybės reikalus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidentas De Gaubs priė
mė naują TSRS ambasado
rių Valerijaną Zoriną ir 
užtikrino, kad bendrai dirbs 
taikos pasiekimui pietryčių

Montrealis. — Jau atida
rytas jūrkėlis išilgai St. 
Lawrence upę tarp Didžių
jų ežerų ir okeano. Numa
to, kad šiemet atplauks daug 
TSRS prekybinių laivų.

Havana. —Kubiečiai liuo- 
sanoriai dirbs ir per Vely
kas suvalymui cukranend
rių. Vien iš Havanos išvyko 
27,000 darbininkų ir studen
tų, o iš kitų miestų taip 
pat tūkstančiai stoja dar
ban.

Kuba tikisi, kad cukraus 
gamyba bus nuo 5,100,000 
iki 5,500,000 tonų.

bus Š. m. gegužės 8 d. vilnie- 
čių suvažiavime Čikagoje.

Ta proga išeis padidintas 
laikraščio numeris su daugeliu 
įdomių straipsnių.

on už tai, kad jie atsisakė liu-Į 
\'l prie uždarų durų 1. _ 
amerikinio komiteto posėdyje.

Kongresiniai ragangaudžiai 
minėtus asmenis buvo pasiry-

Mus, “Laisvės” patriotus, 
rūpina klausimas: kaip pa- 
sevikins i m e suvažiavimą, o 
kartu ir “Vilnies” jubiliejų?

Galvokime dabar, tuojau, ir 
darykime visa, kad su sveiki
nimais pasiųstume laikraščiui

Federalinis teisėjas Curran 
Washingtone surado kaltais 
Mrs. D a g m a r Wilson, Mrs. 
Bnnna Allen ir Mr* Russ Nix-

Ne- Į Seulas. — Pietų Korėjoje i 
- - : Jungtinių Valstijų militari- 

nes jėgas nuo dabar ko- 
žę slapta inkvizuoti už tai, kad į manduos generolas Edwi- 

'jie 1 9 6 3 m. padėjo atvykti 
į JAV vienam Japonijos pro
fesoriui — Kaoru Yasuy, ko
votojui už taiką.

Minėtos dvi moterys — žy
mios taikos kovotojos, o Russ

200 mokslininku 
reikalauja taikos

nas Burba.

Saigonas. — Dabar Pietų 
Vietname jau yra 8,000 

xvuoo Jungtinių Valstijų mari- 
Nixon — savaitraščio “Nation- ninku. Netrukus jie stos 
ai Guardian” administratorius.

Byla bus apeliuota į U. S.
Court of Appeals.

Taikos šalininkai turi sto
ti talkon nuteistiesiems, kartu

karan prieš partizanus.

Varšuva. —Lenkijos laik
raščiai rašė, kad prezidento 

reikalaujant, kad JAV Kon- PareŲkimas nei kiek nesu- 
gresas atšauktų pragaištingą švelnino karo pavojaus piet- 
McCarran įstatymą 1 I ryčių Azijoje.

New Yorkas.. — Sekma
dienį, balandžio 11 d., 
New York Times” išspaus
dino Industrial & Research 
Scientists Committee on 
Vietnam virš 200 moksli
ninkų pareiškimą.

Mokslininkai reikalai! j a 
prezidento Johnsono, kad 
jis tuojau sulaikytų bom
bardavimą Šiaurės Vietna
mo ir baigtų karą Pietų 
Vietname.

TSRS gauna nuo 
planetos signalus

Maskva. — Tarybų Są- 
The junS0S įžymiausi astrono- 

! mai NTilralniiia karrloipvaQmai Nikalojus Kardeševas, 
Dr. Shklovskis ir G. Šolo- 
mitskis sako, kad per kelis 
mėnesius reguliariai kas 
100 dienų jie gauna radijo 
signalus. A

Astronomai mano, kad 
signalai ateina nuo nedide
lės Homamo planetos.

Chicago. — Chicagos uni
versitetui sukako 75 metai.

Teheranas. — D. Ruskas, 
JAV Valstybės sekretorius, 
buvo ir stengiasi gauti 
Persijos ir Turkijos pagal
bą kare prieš Vietnamą.

Santiago. — Kubos prem
jero sesuo Juana Kastro, 
pabėgusi iš Kubos, niekina 
tą šalį. Nepatinka jai Ką- 
ba, nes atėmė nuo jos dva
rą.

Tokio. — Japonijos laik
raščiai rašė, kad preziden
to Johnsono pasiūlymas 
tartis karo baigimui Viet
name “nėra besąlyginis”, 
nes Johnsonas neketino su
silaikyti nuo militarinių 
veiksmu.

Katmandu. — Po 150 me
tų Nepalis įsteigė savo paš
to skyrių, kuris palaikys ry
šius su užsieniu. Iki šiol 
užsienio pašto reikalais “rū
pinosi” Indija.

S.eulas. — Pietų Korėjos 
studentai protestavo prieš 
karą Vietn a m e. Policija 
puolė demonstrantus ir 170 
areštavo.

Saigonas. — JAV amba
sada tvirtina, kad amerikie
tis Joseph W. Grainger, ku
rį partizanai suėmė 1964 
metais, buvo partiząnų su
šaudytas.

Londonas. — Numatoma, 
kad Tarybų Sąjunga vėl 
iššaus į kosmosą kosmonau
tus.
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Pamirštoji šiame kare jėga
' ..Prezidento Johnson o pasisakymas už besąlygines de
rybas sprendimui Pietų Vietnamo problemos sudomino 
visą pasaulį. Iki šiol, kaip žinia, nebuvo dasileidžiama 
jokių kalbų apie jokias derybas su kuo nors. Todėl pa
sisakymas už derybas laikomas dideliu žingsniu pirmyn.

Klausimas kyla: tartis arba derėtis su kuo? Gaila, I 
kad prezidentas neatsakė į šitą klausimą. Tiesa, atsaky
me j-septyniolikos neprisijungusių šalių pasiūlymus baig- 
tf Pietų Vietnamo konfliktą prezidentas kalba apie Šiau
rės Vietnamą, bet nepasako, ar mes norime ir esame pa
siryžę tartis su Šiaurės Vietnamu, ir tik su Šiaurės Viet
namu? Čia prezidentas visą kaltę už Pietų Vietname 
Įvykius ir už buvimą ten Amerikos ginkluotų jėgų su
verčia ant Šiaurės Vietnamo. Vadinasi, jis nepripažįsta, 
kad Pietų Vietnamo karas yra civilinis karas, naminis 
kAi'as, kad ten kariauja darbo liaudies jėgos prieš reak
cinę militarinę diktatūrą ir prieš užsienio intervenciją.
- . Šitą Amerikos vyriausybės nusistatyme klaidą nu

rodo ir storai pabrėžia įžymus amerikietis profesorius 
Owen Lattimore, savo laiku buvęs Čiang Kai-šeko dip
lomatinis patarėjas, ilgame laiške “The N. Y. Timesui”‘ 
balandžio 9 d. Jis teigia, kad šitoks mūši/vyriausybės 
kursas yra labai pavojingas ir gali baigtis tiktai didžiau
sią tragedija, kaip, girdi, anais metais Japponijos užsi
mojimas susidoroti su didžiąja Kinija pasibaigė jai di
džiausia nelaime. Tada, girdi, japonai kaltino Tarybų 
Sąjungą už visas “suirutes” Kinijoje, bet nematė joje 
jėgų, kurios veržiasi į priekį ir triuškina senąją milita
rinę) parazitinę santvarką. Panaši istorija,. sako jis, 
Amerikos kartojama dabar Pietryčių Azijoje.

, Pietų Vietname, kaip žinia, veikia ir kovą veda pla
čiausias liaudies Išsilaisvinimo Frontas su komunistais, 
aišku, priešakyje, ‘ “Vietkongu” vadinamas. Jis jau turi 
užėmęs, jau kontroliuoja, jau valdo, kaip visi žinovai 
pripažįsta, daugiau kaip du trečdalius Pietų Vietnamo 
teritorijos. Taip pat visų pripažįstama, kad liaudiečiaj 
kariauja ant vietos' pasigamintais ir iš amerikiečių bei 
Pietų Vietname 'armijos atimtais ginklais. Nesiskaity
mu# su šiuo 'faktu ir visos* atsakomybės suvertimas už 
konfliktą ant Šiaurės Vietnamo nepaliečia pačios to kon
flikto šircjies. ,

Daleiskimc, kad bus susitarta su Šiaurės Vietnamu 
ar su kuo nors kitu baigti Pietų Vietnamo karą. Bet 
Išsilaisvinimo Frontas nepadės ginklų ir tęs karą, sieks 
pilnos pergalės, nesiskaitys su jokia iš lauko užkarta 
sutartimi.- Kas tada? Ar. Jungtinės Valstijos ištrauks 
sa’vn militarines jėgas ir leis civiliniam karui baigtis savu 
Mn ?

* £

Labai abejotina. Minėtame prezidento atsakyme ne
prisijungusioms šalims kalbama apie mūsų militarinių 
JČgų ištraukimą tiktai tada, kada “bus sudarytos sąly
gos; kuriose Pietų Vietnamo žmonės patys galės išspręs- 
tl^avo ateitį be kišimosi iš lauko pusės.” Šitas pareiš
kimas interpretuojamas taip: Jungtinių Valstijų mili- 
tdrinės jėgos pasiliks Pietų Vietname ir padės jų sukur
tai1 militarinei valdžiai sutriuškinti Išsilaisvinimo Frontą 
rF-atsteigt šalyje “ramybę.”

Bet argi Šiaurės Vietnamas, ar Kinija, ar kas kitas 
sutiks pasirašyti tokią sutarti, kuri paliks Amerikos mi- 
litarinems jėgoms atsteigti “tvarką,” išgelbėti militari
nes diktatūros viešpatavimą ir pavesti jam kraštą val
dyti ? ■ Labal/dabūi’ abėjotina.
**•''11 vėl, grįžtame prie seno klausimo: garantavimas 
Rifetų Vietnamo nepriklausomybės ir neutralumo yra vie
nai dalykas, o jo vidiniai reikalai yra kitas dalykas. Su- 
tfVrtis gali suteikti tokią garantiją, bet ji negali baigti 
šalyje naminio-konflikto be tarimosi su Išsilaisvinimo 
Frontu — Vietkongu. Nesiskaitymas su Vietkongu, ne
tekimas tarimosi su juo yra nerealus, nepraktiškas, la
bai abejotinas kursas, nežadąs pasisekimo.

uj., '. ----------------------------------

Puikus liaudies laimėjimas!
KONGRESO Atstovų butas 313 balsų prieš 115 pri

ėmė administracijos pasiūlytą Medicare" bilių. Tai 
reikia laikyti labai dideliu Amerikos žmonių laimėjimu.

kuris visomis jėgomis per daugybę metų kovojo 
prieš tokį sumanymą, įtaka tapo palaužta.
#44 <

Tiesa, Medicare bilius dar turės pereiti Senato še- 
Efingą. Ten yra jėgų, kurios visomis keturiomis prie
šinsis. Bet spėjama, kad joms nepavyks užstot/kelią bi- 
liaus priėmimui. Dauguma senatorių yra seniai pasisakę 
už nemokamą medicininį aptarnavimą senų žmonių. 
Klausimas tik laiko: manoma, kad už poros mėnesių bi- 
Uiis bus priimtas ir prezidento pasirašytas.
e#M V -

•s z/Tai dar nereiškia, kad tuoj po biliaus priėmimo jau 
prasidės jo nuostatai veikti. Kalbama, kad tik su 1966 
metų liepos mėnesiu ar dar kiek vėliau galėsime susirgę 
senesnio amžiaus žmonės amerikiečiai gauti nemokamą 
ligoninės patarnavimą.
tbTįriiiin I I ...............................................       -

2. p.-Laisvg (Liberty)— Penktad., bal. (April) 16, 1965 
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■

Brooklyno kunigų “Dar
bininkas” praneša, •. 
ladelfijos i 
komitetą paminėjimui “Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
užgrobimo 25 metų sukak
ties”. Lietuvių komitetas 
susisieksiąs su estais ir lat
viais. Na, ir bendromis pa- 
stangomis keiks ir niekins 
senųjų fašistinių režimų 
pašalinimą Lietuvoje, Esti
joje ir Latvijoje ir įkūrimą 
tarybinės socialistinės san
tvarkos. Aišku, kad rinks 
aukas tų šalių “išvadavi
mui”.

Bet ką jie tuo socialisti
nės santvarkos keikimu at
sieks? Ogi nieko. Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos žmonės 
su savo tautų atplaišomis 
nesiskaito. Jie liepos mėne
sį su džiaugsmu paminės 
naujo gyvenimo 25 metų 
sukaktį.

GARBINGA PAŽANGAUS 
LAIKRAŠČIO SUKAKTIS

“Vilnyje” bal. 6 d. S. J. 
Jokubka primena mums:

Šiemet sukanka 45 metai, 
kaip gyvuoja laikraštis “Vil
nis”. Per keturiasdešimt pen
kerius metus švietęs, organi
zavęs ir vedęs darbo žmonių 
kovų keliu pažangiuosius J.A. 
V. lietuvius, šiemet laikraštis 
“Vilnis” savo pergalės vėlia
vą pakelia dar aukščiau, dari 
kartą parodys, kad prieš 45- j 
rius metus, balandžio 8 dieną į 
laikraščio kūrėjų 1 
laikraščiui kelias buvo teisin
gas, vedantis į darbo žmonių 
pergalę.

Per tuos 45-rius metus laik
raščiui reikėjo nugalėti daug 
sunkumų. Bet dėka jo darbuo
tojų ryžtui ir visų pažangių 
JAV lietuvių ryžtui, visi sun-

kumai, .priešų atakos, skundi- 
į mai ir reakcijos puolimai bu
vo nugalėti.

Ir ar veltui buvo aukotasi, 
kad visa tai nugalėjus? Ne.

Tik gaila, baisiai gaila, kad 
daugeliui laikraščio skaityto
jų ateina gyvenimo sutemos, 
ateina ta nelaboji senatvė, ne
bedaug metų beliko džiaugtis 
nudirbto savo darbo vaisiais, 
laimėjimais.
Tečiau nežiūrint viso to, pa

žangieji JAV lietuviai ir laik
raščio skaitytojai paminklą 
jau pasistatė. Tą paminklą 
šiemet pakelsime dar viena 
pakopa. Darysime viską, kad 
laikraštis “Vilnis” gyvuotų. 
Prisieksim, kad nebūsim jo 
graboriai.

Laikraščio dalininkų suva
žiavimo išvakarėse, gegužės 
8 d., turėsime laikraščio jubi- 

! liejaus iškilmes. Sveikinsim 
parinktas! laikraštį ir linkėsime jam il

giausių, ilgiausių metų.
Tai bus dar vienas įrody

mas ir demonstravimas, kaip 
mes savo laikraštį vertiname, 
kaip jam aukojamės, 
tai parodysime i 
antri pinigais, treti sveikini
mais.

nuteisiamas mirti. Tačiau, 
visuomenei reikal a u j a n t, 
teismo sprendimas nebuvo 
įvykdytas. 1934 metais pa
leistas iš kalėjimo, Ado
mauskas nenutraukia ryšių 
su Lietuvos Komunistų par-

Laiškas iš Lietuvos
Šį laišką gaavo Jonas Smar 

lenskas nuo savo sesutės išį 
Panevėžio. ’

BUKAPROTIšKA 
POLITIKA

Kanados “Liaudies 
se” (bal. 2d.) skaitome:

Moterų Balso Winnipeg© 
skyrius pasikvietė Minnesotos 
universiteto profesorių Sibley 
pakalbėti jų susirinkime. Ir 
štai, kai jis išlipo iš orlaivio 
Winnipege, prisistatė prie jo 
imigracijos valdininkėlis ir 
klausia, ar jis komunistas.

Tokio kalibro žmogui, aiš
ku, buvo įžeidimas toks status 
klausimas. Jis ir atsisakė tei
sintis prieš imigracijos valdi
ninkėlį. Tada jam buvo 
siūlyta sėdėti uždarytam 
gracijos patalpose arba 
į orlaivį ir skristi namo.

Jis, žinoma, sėdo į orlaivį 
ir išskrido namo. Bile žmogus 
su bent kiek savigarbos būtų 
taip pasielgęs.

Keisti mūsų valdininkai. 
Tiesiog bukapročiai.

Daleiskime, kad jis ir būtų 
komunistas. Ar tai kokia nau
jiena? Be to, viena savo trum
pa kalba juk jis nebūtų su
griovęs Kanados. Nejaugi Ka
nados sistema tokia silpna, 
kad svečias kalbėtojas galėtų 
sugriauti su viena prakalba?

Už profesorių užsistojo ir 
Minnesotos gubernatorius, pa
darydamas gėdą Kanados val
dininkams.

Liudas Adomauskas
bal-

pa- 
imi- 
sėsti

na£
su
ba

POPIEŽIUS PAULIUS IR 
ATEISTAI

Šiomis dienomis komerci
nėje spaudoje pasirodė la
bai įdomi korespondencija 
iš Italijos sostinės Romos. 
Joje sakoma, kad popiežius 
Paulius VI ieško kontakto 
su ateistais. Jau jis sudarė 
ir specialų sekretoriatą ir 
jo galva parinko Vienos 
kardinolą Konigą, kuris vei
kiausia persikels į Vatika- 

ir imsis darbo susisiekti 
ateistais-bedieviais ar- 
netikinčiaisiais.
Daugelis žmonių stebisi

šiuo popiežiaus žygiu ir 
klausia: Ką Paulius'nori 
atsiekti užvedęs dialogą 
(pasikalbėjimą) su bedie
viais? Nejaugi jis tikisi 
juos atversti?

Minėtoje korespondenci- x 
joje randame užuominą, 
kad įkurtojo sekretoriato 
dialogas su netikinčiaisiais 
bent pradžioje ribosis pačia 
Italija. Mat, sako, Italijos 
daug tikinčiųjų priklauso 
Komunistų partijai, d dar 
daugiau jų rinkimuose bal
suoja už komunistus. Taigi, 
popiežiui daugiau rūpi “iš
gelbėti” katalikus nuo ko
munistų, negu komunistus 
atvesti prie bažnyčios.

Popiežius Paulius VI, 
matyt, rimtai rūpinasi gel
bėjimu katalikų bažnyčios 
biznio. Jis jaučia' pavojų 
bedievybės plitime pasau
lyje. Mokslas laužo ir triu-

valdžios atkūrimo

Mielas Broli:
Ačiū už laišką, kurį iš 

tavęs gavau. Jau buvau la
bai susirūpinusi, kaip ilgai 
nebuvau gavusi iš tavęs 
laiško; galvojau, kad žadi 
atvažiuoti aplankyti savo 
gimtąjį kraštą. Tik kad da
bar būtum sveiki ir tektų 
pasimatyti.

Mano sveikata šiais me
tais labai susilpnėjo. Bu
vau tokį didelį sunkumą ant 
tos ligos labai susilpau. Ga
vau tokį didelį sukumą ant 
krūtinės, ir labai skauda, 
kojas, kai pasėdžiu, taT 
sunkiai atsistoju. Na, kąg^ 
jau senatvė, visos jėgos ma
žėja.

Parašyk, ar galėsi atva
žiuoti ir į Panevėžį pas mus, 
ar tik į tėviškę. Labai būtų 
malonu, kad galėtai atva
žiuoti į Panevėžį. Dabar 
Panevėžys toks gražus. 
Kaip atstatytas, kiek fabri
kų pristatė tarybų valdžia. 
Juokas ima kartais beskai- 

. tant laikraščius, kad dar 
atsiranda tokių, kurie pa
sakoja, būk Lietuvoje nėra 
nieko gero — nei elektrinės 
ant Nemuno, nei fabrikų 
nestato. Koki bukapročiai. 
Juk dabar ir kaimuose nie
žai kas neturi elektros. JaVi 
mūsų tėviškėj Pėdiškiuo^t 
irgi turi elektrą. Kur buvo 
neišbrendamas purvas, da
bar ten jau visur asfaltuoti 
keliai, ir autobusai vaikš
to—per dieną po kelis kar
tus. Nereikia su arkliais 
važiuoti per purvynus. Ku-

Viename JAV zooparke Į rįe žmonės yra susipratę, 
gyvena dramblė Vanda. Ge-į tai ir labai patenkinti da- 
raširdis gyvulys labai susi- į ųar yra, bet kuriems labai 
draugavo su trimis zoopar-1 gaila yra nuosavybės, tai 
ko prižiūrėtojo dukterimis.! nors jįe ir dabar gal dar 
Žaisdamos su Vanda, mer
gaitės išmokė ją triškyti 
riešutus. Tarp dramblės ko
jos ir akmens padėjus rie
šutą, jis tuojau suskaldo
mas.

Urugvajaus sostinės Mon- 
tevidėjaus zooparke gyvena 
kitas įdomus storaodis. Tas 
dramblys — didelis muzikos 
mėgėjas. Jis ištraukinėjo 
užsižiopsojusių lan k y t o j ų 
tranzistorius. Zooparko sar
gas pasakoja, kad apie šią 
savo globotinio meilę muzi
kai jis atsitiktinai sužino
jęs. Valydamas ję namą, 
jis užgirdęs kažkokį balsą, 
kurį staiga pakeitusi muzi
ka. Sai’gas apieškojęs pa
talpą, tačiau be dramblio 
nieko daugiau neradęs. O 
kitą dieną jis pamatęs, kaip 
jo globotinis straubliu iš
traukęs iš lankytojo kišenės 
tranzistorių. Sargas tvirti
no, kad dramblys jų p ra
id j ęs vienuolika. Kai kurie 
dar ilgai groję jo skrandy
je. :

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, L. Adomauskas 
išrenkamas Liaudies Seimo, 
paskelbusio Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
įkūrimą, pirmininku. Kurį 
laiką dirba Valstybės kont
rolės liaudies komisaru, da
lyvauja vykdant žemės re
formą, paskui skiriamas 
Aukščiausiojo Teismo teisė
ju. 1941 metų vasario mė
nesį L. Adomauskas priima
mas į Lietuvos Komunistų 
partijos eiles — partijos, su 
kuria buvo susieti paskuti
nieji 23 jo gyvenimo metai.

Pra-‘^"ius Didžiajam Tė
vynės ka. ui, L. Adomaus-____ Vieni i

savo darbu, | kas nespėjo evakuotis. Bur
žuaziniai nacionalistai žiau
riai susidorojo su juo, kaip 
ir su kitais ištikimais liau
dies sūnumis. 1941 metų 
rugpiūčio 16 dieną fašisti
niai okupantai kartu su lie
tuvių tautos išgamomis — 
buržuaziniais nacionalistais, 
katalikų dvasininkų laimi
nami, sušaudė Liudą Ado-

L. Ado- 
Lietuvą. 

Nepaisydamas savo luomo, 
jis aktyviai dalyvauja poli
tiniame gyvenime, pasisako 
už socialistines idėjas. 1920 
metų vasario mėnesį L. Ado
mauskas grįžo į Lietuvą. 
Adomauskas agituoja už so
cialdemokratų kandidatus.

Tas laikotarpis buvo labai 
svarbus. L. Adomausko pa-

m. vasario mėnesį 
mauskas grįžo į

Tarybų
Lietuvoje 25-ųjų metinių iš
vakarėse Lietuvos liaudis 
su pagarba mini aktyvų re
voliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvį, Liaudies Seimo 
pirmininką Liudą Adomaus- 
ką. Balandžio 8 d. sukanka 
85 metai nuo jo gimimo 
dienos.

Liudas Adomauskas gimė 
1880 metais Salantų vals
čiuje, Notėnų kaime, stam- saulėžiūrai galutinai susi- 
baus ūkininko šeimoje. Mo- formuoti. 1920 metais jis 
kėši Palangos progimnazi- tampa aktyviu Kauno pro- 
joje ir Kauno kunigų semi- tęsinių sąjungų veikėju, 
narijoje. Jaunuolio pažiūros dažnai daro pranešimus, 
formavosi 1905-1907 metų kalba mitinguose. Bendra- 
revoliucijos išvakarėse, ka-1 darbiavimas su komunistais 
da socialinių ir klasinių 
prieštaravimų negalėjo nu
slėpti net storos seminari
jos sienos. Jis su džiaugsmu 
sutiko revoliuciją. 1941 me
tų pradžioje Liudas Ado
mauskas, prisim i n d a m a s 
tuos laikus, įrašė: “1905 
metų revoliucija paskatino 
mane suabejoti savo, kaip 
kunigo, veiklos naudingu
mu. Tada pirmą kartą pa
stebėjau, kad bažnyčia ne
naudinga žmonių visuome
nei, ir pritariau socialisti
nėms idėjoms.”

Baigęs seminariją, L. A- 
domauskas pradėjo kuni
gauti Kelmėje. Po 1905-1907 
metų revoliucijos buvo per
sekiojamas, mėtomas iš vie
nos parapijos į kitą. Nebe
ištverdamas persekiojimų, 
Liudas Adomauskas, kilus 
pirmajam pasauliniam ka
rui, pasiprašo paskiriamas 
į armiją kariuomenės kape
lionu.

1917 metų įvykiai negalė
jo likti L. Adomausko nepa
stebėti. Ypač didelę įtaką 
padarė jam Didžioji Spalio 
socialistinė revoliucija. 1918

i daro pranešimus, 
kalba mitinguose. Bendra-

vis labiau suartino L. Ado- 
mauską su liaudimi.

1921 metais L. Adomaus
kas atsisako kunigavimo. 
Prasideda naujas jo gyve
nimo etapas. Apsigyvena 
Kaune, užmezga ryšius su 
komunistais, susipažįsta su 
K. Požėla, pradeda rašyti 
knygą “šventraščio paslap
tys,” kurioje demaskuoja 
“dieviškąsias” tiesas, krikš
čioniškąją moralę ir jos iš
naudotojišką esmę. Lietu
vos komunistų partijos pa
vestas, L. Adomauskas pra
deda leisti ir redaguoti dar
bininkų savaitraštį “Žari
ja,” vėliau “Naująją Gady
nę.” Jis balotiruojasi dar
bininkų kuopos sąraše rin
kimuose į a n t r ą j į seimą. 
Prasidėjus represijoms, 1923 
metais L. Adomauskas kar
tu su kitais kuopininkais 
patenka į kalėjimą.

Po fašistinio perversmo 
kartu su šimtais kitų ge
riausių lietuvių liaudies sū
nų ir dukrų vėl suimamams 
ir Liudas Adomauskas. 1927 
metų vasario 5 dieną karo 
lauko teismo sprendimu jis

Aktyvaus kovotojo už Lie
tuvos darbo žmonių inte
resus, už socializmo perga
lę Lietuvoje Liudo Ado
mausko šviesus atminimas 
amžinai gyvens.

V. Gobis
P. Vitkauskas

Dramblys muzikantas

AUGA GALIŪNAS
Volodei Očkasovui, gy

venančiam Amūro srityje, 
Avtonomovkos kaime, tik 
devyneri metai. O sveria 
jis 220 svarų, lengvai pa
kelia trijų pūdų svorį, ke
turiasdešimties laipsnių šal
tyje vaikšto atsisegęs, be 
pirštinių! Volodia niekad 
nėra sirgęs. Jis yra stip- 
resnis už savo vyres
niuosius brolius — mokslei
vius Mišą ir Kolią,'studen
tą Viktorą. Jaunojo galiū
no senelis dar dirbo miško 
kirtėju, turėdamas 100 me
tų.

Damaskas. — Susidaužė 
Sirijos lėktuvas ir žuvo 54 
žmonės.

geriau gyvena, bet vis tiek 
gailisi praeities ir vis lau
kia patys nežinodami ko. O 
jeigu susiprastų ir dirbtų 
nors pusiau taip, kaip sau 
dirbo, tai ir kolūkiuose bū
tų dar geriau. Nes dabą£ 
kolūkiuose dirbama viskas 
mašinomis, nereikia dwi 
sveikatos taip, kaip mes 
anksčiau dirbome viską 
rankomis. Jeigu turės kolū
kis, tai ir kolūkietis turės, 
bet dar ne visi tą supranta. 
Dabar ir kolūkiuose žmonės 
mažiau dirba ir geriau gy
vena, negu anksčiau. Tas 
gyvena blogai, kas tingi 
dirbti. O visiems gerai ne
buvo niekada ir gal nebus, 
nes ne visi vienodai moka 
gyventi.

Na, daug nerašysiu. Ža
di atvažiuoti, tai pats pa
matysi. Kiekvieneriais me
tais gyvenimas eina geryn. 
Kad tik dar turėtum svei
katos ilgiau gyventi ir pa
matyti, kaip mūsų vaikai 
gyvens dar lengviau, negu^ 
mes. y/

O kai tu klausi apie tą 
medžiagą, kurios nori at
vežti mums dovanų, tai tu, 
broli, visai nesirūpink ir ne
vežk. Man didžiausia do
vana būsi tu, kad dar aš 
tave pamatysiu ir pasikal
bėsim, o medžiagomis neap
sisunkink. Yra ir čia viso
kių medžiagų, kokių tik rei
kia, aš nusipirksiu, visai 
tuo nesirūpink.

Pas mus jau pavasaris, 
oras gražus, šiltas. Ir tau, 
broli, linkiu su pavasariu 
geros sveikatos, tvirtų jė
gų ir ilgo gyvenimo. Daug 
linkėjimų siunčia tau visi Jh 
gįjųinės. <j|. į

Tavęs pasiilgusi sesuo
Agnė Greblikįenė

Panevėžys, 1965411-29



Krislai iš Lietuvos
f-. Lietuviškos juostos 

kosmoso didvyriams
Sugrįžusius iš kosmoso 

tarybinius didvyrius P. Be- 
liajevą ir pirmąjį “dangaus 
keleivį” A. Leonovą iškil
mingai ir nuoširdžiai suti
ko Maskva. Juos sveikino

' mas lemiamam momentui, i

kovo 18 d., sugaudė pirmo 
ii stiklo tempimo mašina

milžiniškos žmonių minios n mist

A. Leonovo išėjimas iš 
minio laivo į erdvę, p:

k ė televizorius

fM)bliką, ir s 
nautų žygius

(kugždu pramoginių 
šokiu ratelis

rščiuose. Per vietiniu Tar\ 
bu rinkimus, kurie ivvk 
sekmadieni, kovo 21 d., rin 
kėjai gyvai dalinosi ispū

: ve i kliniuk
I pri pratę į
i tu. trio. )<

skridimą. Kosmona u t a m s 
daugelis iš Lietuvos siuntė

Buchenvaldo varpams 
gaudžiant

Pasakoja vilnietis inžinierius Dimitrijus Anochinas, 
buvęs Buchenvaldo kalinys Nr. 59317

Tuos varpus aš girdžiu kaminas, pranešdamas apie
dažnai. Jų gausmas eina 
vis smarkyn ir smarkyn,

Mano

nių baigė savo kančias. Ta
čiau kalinių Buchenvalde 
nemažėjo. Plaukė nauji eše
lonai iš Rusijos, Prancūzi-

Tada man buvo septynio- 
i lika. Ėjo pirmieji karo me- 
> tai. Gyvenome Kalugos sri
ties Žizdrus rajono Ulevlios 

! kaime. Už kaimo dunksojo

į na i, daug nemalonumų pri-
darę vokiečiams. Fašistai, 
nepajėgdami jų įveikti, nio
kojo mūsų — pamiškių gy
ventoju — kaimus. Vienos 

>1 tokios iii baudžiamosios 
i.i operacijos metu ir sučiupo 
o j hitlerininkai mane kartu su 
i-' kitais kaimo žmonėmis. Su-

Maskvoje kosmonautams | dai didžiuojasi savo pramo- įgaliau Buchenvaldas.
a-

sos

po lietuvišką tautinę juos
tą. kurios jiems buvo iškil
mingai įteiktos Maskvos te
levizijoje. Juostą išaudė 
ž&omoji meniško audimo

i moto lauke išvydau spyg
liuotas vielas, sargybos 

Malonu buvo žiūrėti, kaip | bokštus, esesininkus su šu- 
' gražios jaunimo poros dar-lnimis 
: niai ir gracioziškai

ko eilę orig iriai
ku saloniniu Šo)'

žemaičių jaunimas,

kulkosvaidž i ai s.
Prie pat geležiniu var- 

; tų riogsojo didžiulė me-
1 C? "* I • 1 •—Xj. dinių klumpių krūva. Bega- 
(. i linėmis eilėmis i 2.1....... 2

Čekoslovakijos.

raviciene.
Osvencimo kankine — 

Aukščiausiosios Tar\ bos 
deputatė Lietuvoje

VASARA MANO TeVIšKeJ
Laigo karpyti kregždžių šešėliai,
Rožių vainiklapiai skečias.
Vasara mano tėviškėj vėlei
Pats mylimiausias svečias.

Barstė išbarstė gegė raiboji 
Savąją aimaną graudžią.
Sirpstančiom uogom kvepia Žalioji, 
Paukščių koncertais gaudžia.

Klevas, saulutės daugel sugrobęs,
Rymo paplentėj apstulbęs.
Raibo Žaltytį baltos kaip drobės
Grakščiosios pasakų gulbės.

Sugeria kaitrą kloniai saulėti, 
Tvankią ir sunkią kaip švinas. 
Vasaros pirštai auksina kvietį, 
Varpą prie žemės svarina.

Nuostabų derlių žada mums saulė,.
Tapus dosnia ne nuo seno,
Žada pati nuostabiausia pasauly 
Vasara tėviškėj mano.

Pittsburgh, Pa. :
ALDLD 87 kuopos pra

kalbos ir banketas įvyko ko
vo 27 d., LDS 160 kp. name, 
1317 Readsdale St., N. S. 
Pittsburg, Pa.

Kaip 4 vai. popiet publika 
buvo pakviesta prie stalų, ji 
užpildė visas vietas. Atvyko 
gražus būrelis iš New Ken
sington, Ambridge, McKees 
Rocks ir kitur. Buvo labai 
malonu matyti širdingus 
draugus, tarp jų mūsų di
džiai gerbiamą viešnią 
ALDLD pirmininkę K. Pet- 
rikienę iš New Yorko.

Maistą pateikė patyrusios 
gaspadinės, labai skanų. 
Ačiū joms.

Pasisotinus, kuopos pir 
mininkas George Lekavi
čius pasakė kelis žodžius 
apie šio parengimo tikslą ir 
paprašė J. K. Mažukną pir
mininkauti.

J. K. Mažukna, kiek pa
kalbėjęs, perstatė K. Petri- 
kienę.

Kalbėtoja pirmoje temoje 
kalbėjo apie Lietuvę, ten 
gyvenimą ir Lietuvos ateitį, 
o antroj—apie AiLDLD, jos 
50 metų gyvenimą ir kultū
rinę veiklą. Kalbėtoja aiški
no, kad ALDLD veikla visu 
draugijos gyvavimo laiko
tarpiu buvo mums kultūri
niai nepavaduojama; kad ir 
dabar knygų leidime, lietu
vių ir anglų kalbomis, dar 
didelis darbas stovi draugi
jos priešakyje. Ji prašė, 
kiek kas gali, minėtą dar
bą paremti.

Prakalboms užsibai gus 
buvo klausimų, ’ į kuriuos 
kalbėtoja atsakė. Vėliau ant 
vietos suaukota leidim u i 
anglų kalba knygos ir kelio
nės lėšoms $40.

Aukojo: J. Lekavičius 
$10, S. Beavech $10; Edv. 
Raki ta ir J. Mažeika po $5; 
J. K. Mažukna $4; K. Tho
mas ir E. Vičinienė po $2; 
J. Matakas ir P. česnįkiene 
po $1. ’ ;

Reikia pasakyti, kad la
bai miela tarp draugų ar 
draugių tokiame suėjime ir 
bankete dalyvauti, gražiai 
pasikalbėti ir linksmai laiką 
praleisti, o sykiu paremti 
pažangų judėjimą. k.

Ačiū ALDLD 87-ta kuo
pai už banketo suruošimą 
ir gaspadinėms Monskienęi, 
B. Šimkienei, M. Zdankienei 
ir M. Imbrasienei už ska
naus maisto pagaminimą;

J. Miliauskas

žuotais drabužiais apsiren
gę žmonių šešėliai rikiuo
davusi patikrinimui. Gerai, 
jei jis užsitęsdavo tik tre
jetą valandų — įprastą lai
ką. Žiūrėk, tai vieno, tai 
kelių kalinių trūksta. Kol 
juos, dažniausiai iš bado ne
pajėgiančius paeiti, suran
da — mes išsitempę stovėti 
privalom. Jei visą naktį 
ieško — ir mes visą naktį 
stovim. Sninga, šąla, lyja— 
stovi Buchenvaldas. Stovi, 
nors daugelio ir kojos nebe
klauso. Juk jei nestovėsi— 
lazdos, kurias esesininkai 
dalindavo kairėn ir dešinėn, 
laukia. O jei kuri jų į aną 
pasaulį tave pasiųs — pats 
būsi kaltas.

Ir man mirtis ne kartą į' 
1 akis žiūrėjo. Septyniolika 
kartų iš bado tinau, ir jei 
ne draugai, būtų kremato
riumas priglaudęs. Draugai; 
pduodavo atliekamą duonos I 
kąsnį, sriubos šaukštą. Jau
nas buvau, atsigaudavau.

1944-aisiais mane kartu 
su viena darbo komanda iš
vežė į mažesnę stov y k 1 ą. 
Skyrėsi ji nuo Buchenval
do tik tuo, kad krematoriu
mo ten nebuvo — lavonus 
tiesiog duobėse degindavo. 
Čia už tai, kad bandžiau įsi
nešti pora bulvių į stovyk
lą, mane sumušė lazdomis, 
vėliau už žolės kuokštą hit
lerininkas galvą pagaliu 
persklė. Nemaža vargo te
ko patirti, kol, fašistams 
bevartant mus nuo artėjan
čio fronto, su draugais pa
bėgome. Sutikome karius 
su raudonomis žvaigždutė
mis kepurėse — ašarų su
laikyti negalėjome.

Dabar, kai girdžiu, kad 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybė ruošiasi atleisti hitle
riniams nusikaltėliams vi
sas jų kaltes, pyktis su
gniaužia šrdį. Gėdos dėme 
pasauliui buvo fašistai, nu
kankinę milijonus žmonių. 
Argi galima jiems atleisti 
žvėriškus darbus? Visi, kas 
patyrė hitlerinių piktadary
bių baisumus, sako 
Ne 
lio

Juozas Andriuškevičius

Džiugios Kauno 
įvairenybės

R"""
Praėjo eilinė darbo diena. 

Ją sėkmingai baigė fabriko 
audėja ir gamyklos tekinto
jas, gyvenamojo namo sta
tybininkas ir duonos kom
binato kepėjas, siuvėjas ir 
batsiuvys, autobuso vairuo
tojas ir kirpėjas. Kiekvie
nas džiaugiasi savo darbo 
rezultatais. Vieni skaičiuo
ja, kiek per dieną pagamino 
audinių, sudėjo plytų, kiti— 
kiek pervežė keleivių, iškepė 

; duonos, pagamino tortų ar 
kitokios produkcijos.

Įvairus ir sudėtingas yra 
mūsų miesto gyvenimas. 
Net sunku išvardinti visa 
tai, kas padaryta per dieną, 
susumuoti kiekvieno, žmo
gaus darbo rezultatus. To
dėl pateiksime kai kuriuos 
skaičius.

Kovo 30 dieną Kaune bu
vo 271,000 gyventojų. Per 
šią dieną mieste prisiregist
ravo 23, o išvyko už Kauno 
ribų 33 žmones.

Lengvosios pramones įmo
nes pagamino 72,300 metrų 
šilkinių ir 15,300 metrų vil
nonių audinių, 60,000 viene
tų trikotažo gaminių, 109,- 
500 porų kojinių, 31.4 tūks
tančio tonų saldainių ir bis
kvitų, 423 magnetolas ir pa
našiai.

Perskaičius šiuos skai
čius, vargu ar kiekvienas 
pagalvos, kad audinių paga
minta tiek,jog juos ištiesus 
užtektų pakloti 80 kilomet
rų kelią, kad daugiau kaip 
pusė mūsų miesto gyvento
jų tą dieną galėjo nusi
pirkti naujos gamybos koji
nes, trikotažo dirbinius bei 
kitas pramonines prekes.

Apie žmones, kuriančius 
materialines vertybes, leng
vinančius ir puošiančius 
mūsų buitį, labai dažnai pri
simename. Apie juos nuolat 
kalbame, rašome. Tuo tarpu 
yra profesijų, apie kurias 
prisimename tada, kai atsi
tinka kas nors negero. Pa
vyzdžiui, sveikas žmogus 
negalvoja apie susirgimus 
ir ligonines, gydytojus ir 
medicinos seseris. Tačiau 
pastarieji visada prisimena 
mus. Jie, kaip sakoma, die
ną ir naktį budi darbo žmo
nių sveikatos sargyboje, vi
sada pasiruošę padėti mums 
sunkioje minutėje, negailė
ti jėgų, kad tik palengvėtų 
ligoniui.

...11,490 žmonių ąpsilankė 
miesto poliklinikose. Vieni 
atėjo pasitikrinti sveikatą, 
pasitarti, kur važiuoti atos
togų, kiti pasigydyti dantį, 
atlikti įvairias procedūras 
ir panašiai.

Vienuolika tūkstančių ke-

žiaus ir išsilavinimo 
n i ų. Pagalvokime, 
kantrybės ir takto reikia, 
kad kiekvienas apsilankęs 
poliklinikoje pilietis išeitų 
patenkintas, geru žodžiu 
minėtų registratorę, gydy
toją, medicinos seserį ir rū
bininkę.

...176 ligoniai, atsisveikinę 
su ligonine, grįžo namo. Tai 
didelis skaičius. Kiek darbo, 
širdies ir nemigo naktų pa
aukojo gydytojai, medicinos 
seserys ir slaugės, kad grą
žintų šiems žmonėms svei
katą, kaip sakoma, pastaty
tų juos ant kojų! Juk jų 
tarpe buvo tokių, kurie gal
vojo, esą pasmerkti amžinai 
sirgti. Tačiau gydytojo ran
kos, jo karšta širdis ir šiltas 
žodis grąžino juos į šeimą, 
darbo rikiuotę.

..*22 naujagimiai, dvide
šimt du nauji Tarybų Są
jungos piliečiai. Kiek tai 
pergyvenimų, o galiausiai 
džiaugsmo. Pergyve n a ir 
džiaugiasi tėvai ir motinos, 
jaudinasi artimi draugai ir 
bendradarbiai, o drauge su 
jais ir mūsų medicinos dar
buotojai — gimdymo namų 
gydytojai, akušerės ir 
slaugės. Juk į pasaulį atėjo 
22 žmonės. — busimieji dar
bininkai ir statybininkai, 
novatoriai ir išradėjai, So
cialistinio Darbo Didvyriai 
ir astronomai, o gal ir kos
monautai.

147 kartus Greitosios pa
galbos stoties automašinų 
vairuotojai, drauge su gy
dytojais, felčeriais ir sanita
rais apsilankė staiga suse
gusiųjų ir nelaimėn pateku
siųjų namuose. Jų nekant
riai laukė namiškiai ir ligo
niai, todėl jie skubėjo. Ir ne
paisant gatvių kliūčių, oro 
sąlygų ir nuotolio, jie gar
bingai atliko savo pareigą, 
laiku suteikė reikalingą me
dicinos pagalbą.

Dabar apie tai, kaip kau
niečiai praleido tą dieną sa
vo laisvalaikį, ką įsigijo, 
kur lankėsi.

Apie 15,000 žmonių pabu
vojo teatruose, 118 šeimų 
įsigijo televizorius, šaldytu
vus ar skalbimo mašinas.

Per tą dieną kauniečiai 
nusipirko už 500,000 rublių 
pramoninių prekių ir pro
duktų. 252,171 gyventojas 
pasinaudojo miesto autobu
sų parko patarnavimais. 
Vadinasi, beveik kiekvienas 
kaunietis važiavo autobu
sais.

85,000 žmonių apsilankė 
visuomenio maitinimo įmo
nėse — valgyklose, kavinė
se ir restoranuose. Vadina
si, beveik kas ketvirtas dar
bi n į nka s ir tarnautoj as ~

zmo-
kiek

eilėmis rikiavosi
. Taip atrodė tą i
kolūkiuose. Į dieną garsioji mirties sto-i

J"‘T: i vykia, kur tūkstančiams už-j 
sitrenkė durys į gyvenimą. |

Ir aš, praėjęs pro tuos 
vartus, buvau nurengtas iki 
paskutinio siūlelio, nukirp
tas, gavau dryžuotą drabu
žį ir raudoną trikampį prie 
jo. Atseit, tapau politiniu 
kaliniu. Nuo tos dienos tu
rėjau pamiršti savo vardą 
ir pavardę: tebuvau kalinys 
Nr. 5 934 7. Patekau į 59 
bloką. Tai buvo 1942-ųjų 
metų spaįio mėnesį.

Blokas buvo vienaaukštis, 
sukaltas iš lentų. Viduj —

kamerinius, pučia-

Bus statomi nauji Vilniaus 
universiteto rūmai

Valstybinis Vinco Kapsu
ko vardo universitetas šiuo 
metu .yra senuosiuose rū
muose, kurie yra istoriniai 
ir tradiciniai, bet jau nepa-

daugiau togūs išaugusiam universi- 
rinkėiu totui. Užtat toli gražu ne

mas rinkimuose į miestų, 
rajonu ir apylinkių Darbo 
žmonių deputatų tarybas 
Lietuvoje buvo nepaprastai 
aktyvus ir vieningas. Rin-1 
kimų dieną — kovo 21 d. — 
jau 12 valandą balsuotojų 
skaičius pasiekė beveiki 
80 G, o 6 valandą vakaro 
balsavusių buvo 
kai}) 99G iš visų
kurių bendras skaičius šie-i visuose rūmuose telpa uni- 
kė apie 1,885,000 ž m o n i ų 1 versiteto fakultetai, bet jie 
ttjrmykščios žinios jau buvo i išsimėtę po visą miestą, 
skelbiamos per radiją. I Šiais metais atiduodami 

eksploatuoti fizikos ir 
tematikos 
rūmai Anglių gatvėje.

Netolimoje ateityje numa
toma Vilniuje statyti ištisą 
universiteto miestelį.

i m. gruodžio mėnesį 
u n i ve i \s i t e t o m iestel i o 
navimo konkursas 
dalyvavo visa eilė

skelbiamos per radiją.
Kartu su vietos Tarybų 

rinkimu penkiose apygar
dose įvyko papildomi rinki
mai i Lietuvos TSR Aukš- i 
čiausiąją Tarybą vietoje ke
turių mirusių ir vieno at-

kad Vilniuje vietoje atšauk
tosios Uglič išrinkta depu
tate inžinierė Eugenija Sa- 
ryčeva, kuri karo metu bu
vo kankinama už antinihit- 
lerinę veiklą ir kurį laiką 
iki išvadavimo buvo uždą-, 
ryta mirties stovykloje Os- 
vencime (Ausšvice).

Kitose keturiose apygar-

ventojai — 5 tūkstančiai; 
žmonių. Rusai, čekai, pran
cūzai — kokių tautybių tik 

fakulteto nauji į ten nebuvo.
Mirė žmonės, kaip mu-

ma-

1964

Jame 
Tarybų 

Sąjungos architektų ir inži
nierių. Pirmąsias vietas lai
mėjo Lietuvos respublikos 
architektai.

Keletui metų praėjus Vil
niaus pakraštyje, dešinėje

pradės augti naujas univer
siteto miestelis su gerai pri-

išrinkti — P. Griškevičius, taikytomis.auditorijomis,
Kauno miesto Vykdomojo laboratorijomis, stadionais, 

^Komiteto pirmininkas J. bendrabučiais. Tai bus ga- 
^erys. Liaudies Ūkio Tary- )inga j.ĮUnu specialistu kal

bos darbuotojas A. čistia- v(-, iS klll.i()s i5eis naujojo 
kovas ir agronome Apoloni- lietuviu tautos gyveninio

«erys, Liaudies Ūkio Tavy

kovas ir agronome Apoloni- lietuviu 
ja Kelertienė.

Pirmasis stiklas
Kovo 18 diena naujojo 

Panevėžio stiklo fabriko ko
lektyvui buvo įžymi ne tik 
kosmonautų Beliajevo ir Į 
Leonovo nuostabiu žygiui 
kosmose. Tą dieną įvyko 
svarbus įvykis fabriko gy-1 
venime. Prie voninės stik
lo lydymo krosnies, prie 
stiklo tempimo mašinų, keis
dami vienas kitą, su įran
kiais, atsiraitoję rankoves, 
dirbo žmonės. Čia galėjai 
matyti ir vyriausią fabriko 
nžinierę Juliją Lugauskai- 
ę, ir technologą Vytautą 

Jokūbaitį, ir grupę stiklo 
pramonės specialistų, atvy
kusių iš Maskvos ir Lvovo. 
Vyko paskutinis pasiruoši-

Vilnius,

stadionais,

J. Paliukonis
1965 kovo 22 d.

pioviui praėjus.
žolė, šien-
Ne žmo-

keltum visa tai, kas prasi
dėdavo penktą valandą, 
kartu su rytiniu patikrini
mu. Išsekę, vos besilaiky
dami ant kojų, žmonės ėjo 
dirbti į akmens skaldyklas. 
Valgyti gaudavo vieną kar
tą per dieną — 6 valandą 
vakaro. Žinoma, jei galima 
pavadinti valgiu tris šimtus 
gramų duonos, kurioje ma
tyti piuvenos ir samtį vadi
namosios sriubos. Nuo gry
no vandenėlio ji tik tuo sky
rėsi, kad čia būdavo įmesta 
norą griežinių griežčio. 
Klupdavo žmonės po akme
nimis, virsdavo į akmenų 
skaldyklas, o kas dar gyvas 
išlikdavo—esesininkai lazdo
mis ir kulkomis pribaigdavo. 
Nuolat rūko ’krematoriumo

“ne!”
— sako visi dori pašau- 
žmonės.

Pasakojimą užrašė
J. Baušys

Rochester, N. Y.
Nuoširdi padėka

Kovo 14 diena mirė mano 
mylimas vyras Viktoras 
Bačiulis, palikdamas 
dideliame nuliūdime, 
širdingiausią padėką 
nėms ir prieteliams,1 
dalyvavo šermenyse, 
kė mums užuojautą.

Didelis dėkui moterims, 
kurios pagamino maistą ir 
patarnavo palydovų priėmi
me. Ačiū visiems ir visoms.

Anna Bachulis

mane 
Tariu 
gimi- 
kurie 
šutei-

Jonavos azotinių trąšų gamykloje. Taįp atrodo 
valdymo aparatas.

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda plačiai padavė iš
traukų iš Johnsono kalbos, 
bet laikosi prezidento De 
D e Gaulle pozicijos, kad 
JAV turi ištraukti iš Viet
namo savo militarines jė- turi šimtai devyniasdešimt 
gas ir tuojau sustoti Šiau- žmonių. Tai toks pat skal
sės Vietnamą bombardavu- čius skirtingų charakterių 
sios.

cius spiningų cnarai 
| ir nuotaikų, profesijų am-

Prancūzai prieš 
mirties bausmę

Paryžius. — Prancūzijos 
žmonės daugumoje pasisa* 
ko už panaikinimą mirties 
bausmės. Nuo 1962 metų 
šalyje buvo tik šeši žmonės 
mirtimi nubausti, du sušau
dyti už pasikėsinimą ant 
prezidento De Gaulle gyvas
ties ir keturi giliotinuoti.

Vakarų Europoje mirties 
bausmė yra tik Prancūzijo
je ir Ispanijoje.

Saigonas. — JAV vienas 
bombonešis negrįžo, kada 
jie bombardavo Šiaurės 
Vietnamo Danghoi prie
plauką.

naudojosi visuomeninio 
maitinimo paslaugomis.

Čia pateikėme dalį faktų, 
rodančių išaugusį ir nuolat 
augantį darbo žmonių gyve
nimo lygį, jų karštą norą 
šiandien dirbti ir gyventi 
geriau negu vakar, o rytoj 
—geriau negu šiandien.

A. Kriaučiūnas

3 gusi. Laisv? (Liberty) PenkUd., bal. (April) 16, 1961



J. SIMAITIS

Apie popiežius Pijų Dvyliktąjį ir Joną 
Dvidešimttrečiąjį

(Tąsa)
Šiuo metu Romos kurija 

(centrinės Vatikano įstai
gos) beveik visiškai yra 
italų katalikų veikėjų ran
kose. Jų tarpe ypatingai 
stiprios konservatyvios nuo
taikos, kurios prieštarauja 
kitų šalių bažnyčios veikėjų 
nuomonėms. Todėl Romos 
kurijos viešpatavimas baž
nyčios valdyme sukėlė vys
kupų nepasitenkinimą už 
Italijos ribų.— “Maištas 
prieš kuriją”— taip kai ku
rie laikraščiai įvertino pa
sisakymus susirinkime ka
talikų bažnyčios valdymo 
klausimais.

Konservatoriai siekia iš
saugoti Romos kurijos vie
špatavimą, sustiprinti baž
nytinę organizaciją draus
mės stiprinimo keliu. At
naujintojai, priešingai, no
ri sustiprinti vyskupų pozi
cijas ir padaryti jas labiau 
nepriklausomomis nuo Ro
mos. “Vyskupai turi geriau 
pažinti gyvenimą ir para
pijų padėtį, kaip šventasis 
sostas, — pareiškė vienas 
iš vyskupų, pasisakydamas 
susirinkime.— Teisėjais vie
tose turi būti vyskupai. 
Daugelis vyskupų jauni, 
energingi, protingi, gerai 
žino padėtį ir todėl jiems 
reikia duoti daugiau teisių 
ir valdžios.”

Antrojo Vatikano susi
rinkimo pirmosios sesijos 
dviejų mėnesių darbo rezul
tate dar aiškiau išryškėjo 
prieštaravimai tarp įvairių 
katalikų veikėjų srovių ir 
grupių, išryškėjo “progre
syviosios” krypties jėgų su
stiprėjimas, tų jėgų, kurios 
pripažįsta taikaus sambū
vio tarp valstybių būtinu
mą, pasisako už lankstesnę 
tarptautinę politiką, pade
dančią išvengti raketinio- 
atominio karo.

Agresyvūs imperialisti
niai sluoksniai tikėjosi, kad 
susirinkimas besąlygiškai 
palaikys jų politiką, kvieti
mą pradėti totalinį kry
žiaus žygį prieš komunizmą. 
Priešingai tam susirinkime 
nuskambėjo kvietimas tau
toms gyventi taikiai. “Be
protiški reakcingų ir kon
servatyvių jėgų troškimai 
paversti susirinkimą į kry
žiaus žygį prieš demokrati
ją, komunizmą, Tarybų šalį 
ir panaudoti jį šaltojokaro 
sustiprinimui” vardan “Va
karų gynimo”, iki šiol neiš
sipildė” — rašė “Unitą”. 
Tai be abejo yra didelis re
akcijos pralaimėjimas.

Konservatyviosios kryp
ties šalininkams nepasisekė 
patraukti paskui save susi
rinkimo. Vienok būtų klai
dinga tvirtinti, kad kova 
jau baigta. Jie turi daugu
mą centrinėse Vatikano įs
taigose, turi savo rankose 
dideles finansines lėšas ir 
tikisi, kad juos palaikys ag
resyvūs JAV ir kitų valsty
bių sluoksniai. Antroji su
sirinkimo sesija vyko jau 
kitoje aplinkoje. Popiežius 
Jonas XXIII mirė. Prie 
naujojo popiežiaus Povilo 
VI susirinkimas tęsiasi, bet 
jis jau yra kitoks.

JPopiėžius Povilas VI
Ką galima pasakyti apie 

naująjį popiežių Povilą VI? 
Praėjo, beveik du metai nito 
Jono XXIII mirties. Kova 
tarp konservatorių ir at
naujintojų tęsiasi. Kol kas 
nei viena, nei kita pusė ne
turėjo sprendžiamos per
svaros. Bet vieną galįma 
neabejotinai pasakyti; Jo- 

I no XXIII numatyta katali
kų bažnyčios veiklos pro
grama tapo nepakeliama 
našta bažnyčiai.

Bendra visų nuomonė, 
kad kardinolo Montini iš
rinkimas popiežiumi buvo 
kompromisas tarp konser
vatorių ir atnaujintojų, ka
dangi nei vieni, nei kiti ne
turėjo pakankamai jėgų 
konklavoje siekiant išrink
ti “savo” popiežių.

Montini priklausė nuosai- 
kingiems Jono XXIII šali
ninkams, todėl jis ir re
komendavo jį savo įpėdiniu. 
Tai protingas žmogus, pa
tyręs diplomatas, tačiau 
sausuolis, neturintis Jono 
XXIII žavingumo. “Jeigu 
Jonas XXIII dirbo širdimi, 
tai Povilas VI dirbs galva”. 
Taip kalba apie Montini. 
Visi naujojo popiežiaus 
veiksmai apskaičiuoti ir at- 
atsargūs. Vatikano politika 
valdant Povilui VI žymia 
dalimi priklausys nuo ko
vojančių šalių jėgų santy
kiu.

Jono XXIII keturių metų 
valdymo laikotarpis paliko 
gilius pėdsakus Vatikane. 
Vienas iš dešiniojo Vatika
no sparno lyderių kardino
las Siri, suvesdamas Jono 
XXIII veiklos rezultatus, 
taip pasakė: “Prireiks 30— 
40 metų, kol ištaisys visą 
tą blogį, kurį Jonas XXIII 
atnešė katalikų bažnyčiai”. 
Jono XXIII idėjų populia
rumas toks didelis, kad kon
servatoriai nesiryžta dary
ti reikiamą pagarbą Jono 
no politikoje. Jie reikalau
ja iš Povilo VI užimti tvir
tesnę poziciją - komunizmo 
atžvilgiu, bet ne iš karto. 
Jų nuomone, jis turi atiduo
ti reikiamą pagarbą Jonui 
XXIII atminimui ir kurį 
laiką prisilaikyti jo linijos 
ir tuo pačiu sustiprinti sa
vo autoritetą.

Montini, išrinkus jį po
piežium, nekartą pareiškė 
apie savo norą tęsti Jono 
XXIII politiką, bet labai 
greitai visiems tapo aiškus 
jo siekimas įnešti į šią po
litiką kai kurias korekty
vas. Paskutiniu laiku Povi
lo VI veikloje vis labiau ir 
labiau pasireiškia tie moty
vai ir tas kursas, kuriuo 
vadovavosi popiežius Pijus 
XII. 1964 metų kovo mėne
sį, pasisakydamas atiden
giant paminklą Pijui XII, 
popiežius Povilas VI atvi
rai gyrė jo veiklą, pasmer
kė z“neteisingą kritiką ir 
kaltinimus, sklindančius ve
lionio adresu.” Trumpai ap
žvelgęs savo ’ pirmtakūno 
Jono XXIII veiklą, Povilas 
VI pabrėžė savo politikos 
ryšį su popiežiaus Pijaus 
XII politika.

Tačiau dar anksti daryti 
galutines išvadas apie Po
vilo VI politinio kurso kry
ptį. Per daug mažai laiko 
praėjo nuo jo išrinkimo po
piežium. Reikia atsižvelgti 
ir į tą aplinkybę, kad Po
vilas VI dar neturi Vatika
ne tvirtų pozicijų ir rodo 
didelį atsargumą veikda
mas.
Antroji Vatikano susirin

kimo sesija
Oficiali katalikų propa

ganda aukštai iškelia ant
rosios sesijos rezultatus, 
tuo laiku kaip pasaulietiška 
spauda, netgi buržuazinė, 
tai vertina daugiau negu 
atsargiai. “Interesų smuki
mas”, “pasitraukimas nuo 
aktualių politinių klausi
mų”, “delsimas”, “d^ilypu- 

mas”, “sprendimų svarbiau
siais ginčytiniais klausi
mais atidėjimas”—toks epi
tetų ir išsireiškimų komp
leksas, kuriais užsienio kai
rioji spauda vertina sesijos 
rezultatus.

Ir tikrai, antroji susirin
kimo sesija priėmė tik du 
nutarimus: apie bažnytinės 
liturgijos reformų ir apie 
“socialinio bendravimo” 
priemones (spauda, radijas, 
televizija, kinas, teatras ir 
kiti). Šie nutarimai nepa
darys rimtų pakitimų kata
likų bažnyčios gyvenime, o 
taip pat ir Vatikano pozi
cijose tarptautiniais klau
simais. Visi svarbesni 
klausimai buvo perkelti į 
1964 metų rudens sesiją.

Antrosios susirinkimo se
sijos būdinga ypatybė buvo 
aktyvus labiausiai reakcin
gos katalikų veikėjų dalies 
puolimas. Jie bandė atsi
revanšuoti už pralaimėjimą, 
kurį patyrė Jonui XXIII 
valdant. Jono XXIII poli
tikos tęsimas jų nuomone, 
padėtų stiprėti komunistų 
įtakai. Savo teigimų įrody
mui jie ima Italijos Komu
nistų Partijos laimėjimą 
parlamento rinkimuose 19- 
63 metais. Šį laimėjimą jie 
paaiškina klaidinga Jono 
XXIII linija komunistų at
žvilgiu, kovos su komuniz
mu susilpninimu, kas jų 
nuomone, sukėlė sumišimą 
eiliinų katalikų sąmonėje 
ir juos demoralizavo.

Italijos Komunistų parti
jos įtakos augimas, platus 
komunizmo idėjų plitimas 
privertė susirūpinti ne tik 
konservatorius, bet ir at
naujintojus. Konservato
riai visaip išpučia šį susi
rūpinimą ir stengiasi pa
naudoti jį savo pozicijų su
stiprinimui.

Reikia pažymėti, kad ne
sutarimai tarp konservato
rių ir atnaujintojų dėl pa
žiūros į komunizmą iš prin
cipo nesiskiria. Šie priešta
ravimai liečia tik kovos su 
komunizmu metodus.

Konservatyvioji srovė Va
tikane, kuriai vadovauja 
italų kardinolai Ottoviani, 
Ruffini ir Siri, stengiasi 
atgaivinti frontalinę ataką 
prieš komunizmą, jo ideolo
giją, ardomojo darbo socia
listinėse šalyse politikos su
stiprinimą. Jie kviečia grį
žti prie popiežiaus Pijaus 
XII politikos, atkurti ko
vingo antikomunizmo senus 
metodus.

Atnaujintojai, kuriems 
vadovauja kardinolai Sue- 
nes, Fringsas, Lerkaras, 
Kionigas'ir kiti, šiuos me
todus vertina kiap nusiban
krutavusius ir kovoja už 
lankstesnę politiką. Jų pa
žiūros išdėstytos žinomo 
katalikų publicisto Goccini 
straipsnyje “Bažnyčia ir 
komunistinis pasaulis”, iš
spausdintame žurnale “Tes- 
timonjance”. — “Paskuti
niais mėnesiais, kalbama 
šiame straipsnyje, mes pa
tys galėjome konstatuoti, 
kad žymi dalis dvasininki
jos ir Italijos katalikų pa
darė išvadą, kad priemonės 
iki šio laiko naudojamos 
ganytojiškai.nugalėti ateis
tinį komunizmą, dabartinė
mis sąlygomis mažai efek
tyvios arba net kartais nei
giamos. Bažnyčia aiškiai 
suprato, kad ideologinių 
kryžiaus karų laikotarpis 
baigėsi.” Visa tai verčia 
saikingus Vatikano sluoks
nius ne< tiktai priešintis 
konservatoriams, bet ir ieš

PHILADELPHIA, PA.
Atsisveikinimas

Šį šeštadienį, balandžio 17 
d., svetainėje 715 N. 6 St., 
2-rą valandą, įvyks atsisvei
kinimo išleistuvės draugės 
Julijos Šmitienės, bus pa
teikti užkandžiai su kavute 
ir kitais prieskoniais.

Draugė Šmitienė — ilga
metė Philadelphijos gyven
toja, gera veikėja pažangia
jame judėjime, turi plačiu 
pažintį ne tik philadelphie- 
čių tarpe, bet ir apylinkė
je. Ji išvyksta į Chicagą. 
Chicagiečiai turės gerą vei
kėją, philadelphiečiams — 
nuostolis.

Pagerbti ją už nuveiktus 
darbus vietos lietuvių judė
jime, LLD 10 kuopa rengia 
išleistuves. Tikimės LLD ir 
LDS 5 kuopos narių, kurios 
ji buvo ilgamete sekretorė, 
ir visų simpatikų skaitlingo 
atsilankymo.

Nesivėluokite, būkite lai
ku!

Balandžio 10 d. įvyko LLD 
10 kuo p o s susirinkimas. 
Diena buvo pakeista, bet 
narių dalyvavo gražus bū
rys. Komisijų iš dviejų pa
rengimų raportai buvo ge
ri. Juos pateikė drg. O. 
Žalnieraitienė. Draugo Kas- i 
pariūno pageidavimas išpil
dytas: kuopa pridėjo prie 
knygų leidimo $25, ir Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija gavo knygų fon
dui iš philadelphiečių $50. 
Paaukota “Vilnies” 45 metų 
atžymėjimui nuo kiekvienų 
metų po $1—viso $45. Kuo- 
piečiai neskūpūs, atsiliepia j 
kiekvieną pašaukimą.

v '2‘

Skaityta keletas laiškų. 
Laiškas nuo draugės Zam- 
busevičienės praneša, kad 
jos gyvenimo draugas A. 
Zambusevičius serga ir yra 
ligoninėje. Jų adresas: 63 
Arlington St., Reading, Pa. 
Abu yra 10 kuopos nariai. 
Pažįstami prašomi pasiųsti 
užuojautos laiškučius. Jie
du abudu yra stambūs spau
dos rėmėjai ir parengimų 
lankytojai.

Drg. Tureikienė nepasi
tenkinus, kad, kuomet ji 
sirgo, kuopa neparašė jai 
užuojautos. Įvyko klaida. 
Atleiskite!

Nemažai laiko diskusuo- 
ta dėl rengiamo pikniko 
Eastone. Nusitarta rengti, 
ir diena bus pranešta vė
liau.

Įstojo vienas naujas na
rys — Rainienė.

Drg. Kazlauskas vyksta 
į Washingtoną balandžio 17 
su skaitlinga protesto dele
gacija prieš karą Vietname.

Draugės H. Tureikienė 
po susižeidimo dalyvavo 
kuopos susirinkime. Links
ma buvo ją matyti ir palin
kėti sveikatos.

Kovo 30 d. mirė Mykolas 
Valaitis. Buvo pašarvotas 
Kavaliausko šermeni nėję. 
Palaidotas Holy Cross ka
pinėse.

Balandžio 5 d. mirė Vero
nika Ramanauskas. Buvo 
pašarvota Welzel šermeni
nėje. Palaidota North Ce
dar Hill kapinėse.

Philadelphia Chamber of 
Commerce spėja, kad 1970 
metais Philadelphia turės 

koti naujų kelių kovai su 
komunizmu. Vatikanas sti
prina kovą su komunizmu 
pirmiausiai ideologiniu po
žiūriu (katalikų spaudos 
puslapiuose paskutiniu lai
ku pasirodė daugiau anti
komunistinės Ir antitarybi
nės medžiagos).

(Daugiau bus)

6 milijonus gyventojų ir 
350,000 automobilių.

AFL-CIO Philadelphijos 
taryba yra skilimo periode. 
Tarybos sekretorius-iždinin- 
kas Kelly rezignavo. Jis sa
ko, Meany prisiųstas taikin
tojas nesutikimus išrišti, 
James Dildia, dalykus tik 
pablogino.

Transport Workers uni
ja pikietuoja požeminių 
t r a u k i n i u stotis, kurias 
miesto valdininkai ketina 
uždaryti dėl saugumo nak
ties metu. Unija sako, už
darius stotis, darbininkai 
neteks darbo.

•

Apskrities teisėja Juanite 
Kidd Stout nežinomų pik
tadarių grasinama nužudy
ti. Teisėja smarkiai bau
džia jaunuolius už prasižen
gimus. Grupė jaunuolių, ku
rie laukia teismo, manoma, 
yra grasinto jai.

Pilietis

So. Boston, Mass.
Įspūdžiai iš Maple 
Parko atidarymo

Balandžio 11 d. Methuene 
įvyko Maple Parko atidary
mas. Mes keturiese: Emilija 
Peldžius, Lucija Pluta, Pra
nas ir Mary Kvietkai, daly
vavome parengime.
Oras buvo gražus, kaip tik 

tinkamas. Kaip žinia, par
kas buvo uždarytas nuo 
1964 m. spalio mėnesio.

Labai buvo linksma parke 
sutikti Stasį Penkauską, 
kuris po sunkios ligos su
menkęs, bet iš visko atrodo, 
kad jo sveikata gerėja. Lin
kime mielam Stasiui pilnai 
pasveikti ir aplankyti Lie
tuvą dar kartą, susitikti su 
giminėmis, dalyvauti Tary
bų Lietuvos 25-ių metų gy
vavimo sukaktyje.

Stasys, nors dar netvir
tas, bet rūpinasi apskričių 
pikniko reikalais. Piknikas 
įvyks birželio mėnesį.

Banketas buvo pilnai 
sėkmingas, nor Lawrenciu- 
je buvo tuo pat kartu ren
giama silkių parė. Tai sma
gu, kad Maple Parko atida
ryme daug dalyvavo žmo
nių. Smagu buvo juos su
eiti.

Mary Kvietkas

Philadelphia, Pa.
Kalbės įžymi veikėja

Filadelfijos žmonėms ne
paprasta proga išgirsti kal
bant vieną iš žymiausių 
Amerikos moterų veikėjų. 
Prelegentė, knygų autorė, 
Jungtinėse Tautose kores
pondentė, didžiojo daininin
ko Paul Robesono žmona, 
E-slanda Robeson kalbės ba
landžio 23 d. Mitingą-pra- ■ 
kalbas ruošia Philadelphia 
Social Science Forum.

Visi mes esame girdėję 
apie Afrikos tautų kovą už 
laisvę, bet tik retas kuris 
yra susipažinęs su tikra pa
dėtimi tame sausžemyje. 
Na, o Mrs. Robeson yra da
lyvavusi visų Afrikos tautų 
konferencijoje ir puikiai su
pranta Afrikos žmonių I 
troškimus. Tad jinai ir kal
bės temoje “The New Afri
ca — a Continent in Transi
tion”.

Prakalbos-mitingas įvyks 
Diamond Hall, 249 South 
9th St. (arti Locust St.) ir 
prasidės lygiai 8:30 vai. va
kare.

Lietuviai raginami ir 
kviečiami skaitlingai daly
vauti.

Rep.

Taip atrodo Kauno dirbtinio pluošto gamyklos statyba

Worcester, Mass.
LLD banketas gerai pavyko

Sekmadienį, balandžio 4 
d., LLD 11 kuopa buvo su
rengus banketą minėjimui 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 50-ies metų sukakties.

Diena buvo giedri, tai tu
rėjome svečių ir iš kitų ko
lonijų. Mūsų darbščios gas- 
padinės skaniai pagamino 
maistą.

Meninę dalį programos 
atliko Ona Dirvelienė, Jo
nas Sabaliauskas, Irena Ja- 
nulienė, Albinas Daukšys, 
Jaunuoliai Dickey ir Roxa
na Smiths, pianu akompa
navo Helen Smith. Artis
tam talkininkavo Jonas Dir- 
velis.

Kalbėjo Antanas Bimba, 
LLD žurnalo “Šviesos” re
daktorius. Jis apibūdino 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos istoriją ir jos labai 
svarbius atliktus darbus, 
kiek ji daug pasitarnavo 
Amerikos ir net kitose ša
lyse gyvenantiems lietu
viams.

A. Bimba pranešė apie 
Draugijos pasibrėžtus dar
bus, jų tarpe išleidimą ang
lų kalba knygos, bet tas su
darys daug išlaidų, tai yra 
reikalinga narių talka. Pa
aiškino kitus svarbius pa
saulinius įvykius ir apie 
prieš jį užvestą nupilietini- 
mui bylą.

Šis parengimas buvo tik 
pradžia LLD 50-ies metų 
jubiliejaus parengimų, jų 
bus daugiau. Rengėjai ta
ria visiems ir visoms ačiū, 
kurie prisidėjo su darbu: J. 
Demskienei, A. Vasilienei, 
O. Dūdonienei, M. Šiupėnie- 
nei, H. Žilinskienei, B. Ku
liešienei, M. Green, M. Meš- 
kienei, G. Smith, R. Janu
liui, P. Sadauskui, V. Žit
kui, F. Petkūnui ir J. -Jas- 
kevičiui.

Už rengimo komisiją M.
•

Laukiame prakalbų
LLD CK pirmininkė K. 

Petrikienė atvyks į mūsų 
miestą. Jai prakalbos ren
giamos penktadienį, balan
džio 16 dieną, Lietuvių sa
lėje, 29 Endicott St. Pra
džia 7 vai. vakare. Ji lan
kėsi Lietuvoje, tai daug 
naujo pasakys apie Lietuvą. 
Prašome atsilankyti.

LLD 11 kuopa

Pittsburgh, Pa.
Kapinių draugijos 

susirinkimas
Sekmadienį, balandžio 25 

d., Mokslo Draugijos salė
je, 142 Orr St., Pittsburąhe, 
Soho dalyje, yra šaukiamas 
Lietuvių Kapinių Draugijos 
metinis suvažiavimas.

Laiškai išsiuntinėti vi
siems nariams. Būtinai da
lyvaukite, nes turėsime la
bai svarbių reikalų aptarti. 
Būkite laiku, nes suvažia
vimą turėsime baigti prieš 
6 valandą vakaro. Po suva
žiavimo visi dalyviai bus 
skaniai pavaišinti.

L. K. D. Komitetas

4 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., bat (April) 16,^1965

Elizabeth, N. J.
Šaunus banketas įvyks 

šeštadienį gegužės (May) 
8 d., Lietuvių klube, 408 
Court St., pradžia 6-tą vai. 
vakare, bilietas $3.50 asmei 
niui. Rengia L. P. Klubai

Šis banketas yra rengi
mas pagerbimui Myldos ir 
Walter Žukų sukaktim 35 
metų jų vedybinio gyveni
mo.

Kviečiame atsilankyti ne 
tik elizabethiečius, bet taip 
pat brooklyniečius ir iš 
New Jersey kolonijų.

Iš Brooklyno, aišku, va
žiuos daugelis, tačiau jau 
dabar laikas įsigyti banke
to bilietą. Bilietų galima 
gauti “Laisvės” raštinėje.

Rengėjai

Hartford, Conn.
Prakalbos pavyko

Balandžio 10 d. LLD 68 
kuopa buvo surengus I#. 
Petrikienei prakalbas. Pra
kalbos pavyko, žmonių bu
vo vidutiniškai, bet galėjo 
būti ir daugiau.

Susirinkę labai atidžiai 
klausėsi kalbos apie Lietu
vą. Kalbėtoja aiškiai nu
švietė Lietuvos pasiekimus 
ir žmonių gyvenimo pagerė
jimą.

Po to kalbėjo apie Lietu
vių Literatūros Draugiją, 
kuriai sukako 50 metų gy
vavimo. Kalbėtoja aiškino, 
kiek Draugija nudirob kul
tūrinio darbo ir kokius dar 
yra pasibrėžusi ateičiai. Šie
met greta lietuvių dar ir 
anglų kalba knygą išleis, O 
tam reikia pinigų. SusiririF' 
kę LLD knygų fondan Pa
aukojo $240.75.

Aukojo sekamai:
Vienas asmuo .. $200.00 
J. ir L. Žemaičiai 10.00 
Svečias...........5.00
F. Ramanauskas ... 2.00 
Chh. August ....... 2.00
P $1 aukojo: A. Kviet- 

kauskas, G. ir O. Silks, J. 
Vasil, J. Černickis, J. Kaz- 
lau, P. Norvida, O. Kras- 
nickienė, M. Jegelevičius, J. 
Kriaučiūnas, V. Leliašius, J♦ 
Barnett, M. Raulinaitienė, 
O. Lopata, M. Barnett, A. 
Dagilienė, J. Gedaminas, A. 
Latvėnienė ir L. Butkevi
čienė; po 50c: J. Kazlaus- 

j kas, K. Gailiūnienė ir Be-
1 vardis. Smulkiais—$1.50.

Po to buvo tikrai staigu 
mena, nes buvo atvykęįT 
LLD CK sekretorius Jonas 
Grybas ir parodė filmus iš 
Lietuvos. Jų tarpe buvo ne 
vien kalbančių, bet ir spal
votų. Jie susirinkusiems la
bai patiko. Ačiū Jonui Gry
bui.

—” • 1 **
M. Lukštienė, choro ir 

moterų klubo narė, buv6 
setaigiai susirgus, net ligo
ninėje reikėjo pabūti. Bet 
girdėjau, kad jau sveiksta, 
tai linksma, kad draugės 
sveikata taisosi.

'Lietuvių moterų klubo se
kamas susirinkimas • įvyks 
sekmadienį, balandžio 18 d., 
paprastoje ivetoje. Pradžia J
2 vai. popiet. Visos draw 
ges kviečiamos dalyvauti.

V. K.



ro? (Beje, pavyzdžiui, pri
pažinti geriausieji išeivijos 
kūriniai apie seną lietuviš- 

Berods, kaimą yra parašyti tų
| pačių tradicijų dvasia, ku
ria sukurta dauguma kaimą 
vaizduojančių knygų, išleis
tų Tarybų Lietuvoje...) 
Juokingas būčiau, jei neig
čiau meninius B. Pukelevi-

.......................1 . . čiūtės “Astuonių lapu,” V. i kau 
žiuri komisijos pirmininku Minta astuonios stambiosios j a m 0 n 0 « 
P. Naujokaičiu........................ *

P. Naujokaitis supažindi
na su konkurso rezultatais, 
su premi j u o t u veikalu, o 
taip pat pamini kitus bend
rus išeiviškos liter a t ū r o s 
reikalus. Ta proga “k. b.” 
paklaustas, jis lygina Lietu
vos ir išeivijos prozą. Ta
čiau P. Naujokaičio atsaky
mas, deja, visų mažiausia 
tul? bendra su literatūros 
kiliko ar mokslininko ob
jektyvumu ir orumu. Jis 
pora beapeliaciniu tonu pa
sakytų “vaduotojiško” sti
liaus ir nelabai lietuviškos 
konstrukcijos sakinių ste
bėtinai lengvai išsprendžia tis dėl to dėsningumo, kad ! ga, o jos recenzavimui ge- 

išeivių literatūros j"
Egzilinė mūsų beletristi- silpsta, kad dažnas buržua- ( 

ka yra deramoje aukštumo- zinės emigracijos literatas, 
je. Lyginant ją su paverg-1 nutraukęs ryšius su spar
tos Lietuvos padėtimi, ma- [ čiai besikeičiančiu gimto- 
nau, nesuklysime, sakyda- j sios žemės gyvenimu ir su- 
mi, kad emigracijoje esan- i siejęs likimą su reakcin- 
čių lietuvių beletristin ia i: giausia emigracijos dalimi, 
kūriniai toli pralenkia pa- i eina keliu, kuriuo nuėjo, 
vergtos Lietuvos beletristi-, baltagvardiškoji : 
ką net skaičiumi, bet la-iratūra. Tas. kelias, kaip ži
biausiai kokybe.” i nia, neturi ateities...

ifultūrinis lietuviško laik-> Vadinasi, kalbos apie kie-; 
raičio priedas, žinoma, ga-' ]<vųinj pranašumą iš piršto 
lėtij būti geriau redaguoja-: įlaužtos. O kokybė? 
mas. Kai dėl paties šio P. I 
Naujokaičio pareiškimo, tai į 196 3 metų išeiviškos 
jis, man atrodo, visai neda- j prozos, be abejo, išsiskiria 
ro garbės kai kuriems mū-1 savo geriausių apsakymų 
sų išeivijos literatams, o tik; joniniu brandumu JI. Ka- 
parodo, kaip žmonės pra
randa saiką, stengdamiesi 
pataikyti į “vaduotojiškos” 
spaudos toną, kaip jie ap- ( 
gaud i nė ja save ir skaity te

Visų lengviausia
Zįikagos “Draugo” mece- j nos po vandneiu.” 

natų 1965 metų premija už tai viskas.
romaną paskirta Alb. Bara- : O Lietuvoje? Beveik ke-
nauskui. Ta proga laikraš-: turis kartus daugiau, ne- 
čio kultūriniame priede iš- skaitant memuarinės, apy- 
spausdintas platus “k b.” braižinės ir kelionių litera- 
(K. Bradūno?) pasikalbėji-1 tūros.
mas su premiją skyrusius i Pernai Lietuvoje išspaus-

V' I • 1 1 • •

gal jo supratimą visą kūry
binę veiklą sugriovė tos 
“laisvės” nebuvimas, para
šytos reikšmingos, ryškios 
prozos knygos, kurių auto
riai — I. Simonaitytė, P. 
Cvirka, A. Paukštelis, J. 
Avyžius, M. Sluckis, Alf. 
Bieliauskas, A. Pocius, J. 
Baltušis, K. Boruta, R. Lan- 
__ įskas, K. Saja, Just. Mar-

i v; - Migloto ryto,” cinkevičius ir kiti rašytojai. 
“Kryžių” ar kai kurių kitų

; zos knygų, neskaitant gan- knygų privalumus, i__
ir tiek pat smulkiosios pro-

problemą: 
ii

Bridgeport, Conn.
Gražiai atžymėtas ALDLD 

50-ties metų jubiliejus
Balandžio 11 d., Lietuvių 

Jaunų Vyrų Draugijos salė
je, įvyko ALDLD vietinės 
kuopos ir Centro Valdybos 
ruoštas 50-ties metų atžy
moj imo pobūvis.

K. Petrikienė, Centro pir
mininkė, tik ką grįžusi iš 
Tarybų Lietuvos, paša k ė 
įspūdingą prakalbą apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą, 
kokią pažangą padarė nuo 
1959 metų, nes jai teko ir 
tuomet lankytis Lietu
voje. Ji sakė, jog visose gy
venimo srityse: moksle ir 
industrijoj, namų statyboje, 
vaikų auklėjime ir kolū
kiuose matomas nemažas 
pažengimas pirmyn.

Taipgi kalbėjo ir apie Li
teratūros Draug i j o s nu
veiktus svarbius da r b u s. < 
Taipgi atsakė į klausimus.

J. Grybas parodė keletą 
Lietuvoj darytų filmų, ku
rie vaizduoja Lietuvos gy
venimo eigą. Filmai visiems 
patiko.

Pasisakius, kad draugija 
ruošia išleisti anglų kalba 
knygą apie Lietuvos praeitį 
ir dabartį, publika prisidėjo 
su parama. Aukojo:

A. ir W. Yuskevich $6. Po 
$2: A. Mureikienė, M. Ari- 

i son, J. Petrušaitis, A. Phil- 
lipse.

Po $1: M. Strižauskienė, 
M. Kristy, P. Marozienė, A. 
Gresh, J. Skirka, A. Bruver, 
R. Shimkus, B. Walins, A. 
Purvinis, L. Mockaitis, A. 
Stripeikis, M. .Valatkienė, 
A. Švėgžda, A. Morozas. Su 
smlkiais susidarė $31. Pini
gai perduoti K. Petrikienei.

Pirmininkavo J. J. Moc
kaitis.

Sunkokai serga mūsų or
ganizacijų nariai: Juozas 
Jasiunas \ serga nuo pra-1 

I džios kovo. Dabar randasi i 
I Hillside Home, miesto ligo
ninėj. Alfonsas Švėgžda su
negalavo * vidurių liga. Porą 
savaičių išbuvo Bridgepor- 
to ligoninėje, dabar jau na
mie, dalyvavo minėtame pa
rengime, bet dar silpnokas.

Linkiu ligoniams greito 
pasveikimo.

J. J. Mockaitis

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

joje. Jos vyras čia buvo vi
są žiemos sezoną.

Džiugu paminėt, jog šio
mis dienomis Jonas Vosy
lius, po ilgos, sunkios ligos 
ir operacijų, atsilankė į pra
mogą. Jisai buvo pasiilgęs 
savo draugų, pasimokė j o 
duoklę į LLD kuopą ir kitus 
reikalus susitvarkė. Sakė, 
dar nesąs tvirtas, bet jau
čiasi geriau. Ligoninėje iš
buvo tris mėnesius.

Jonas Stukas buvo pra
dėjęs nesijausti kaip reikia, 
tai pasidavė į ligoninę. Gy
dytojai, ištyrę, nustatė vais
tus. Po to jis atsigriebė 
sveikatą ir grįžo namo iš li
goninės. Jo žmona An tose 
yra pažangiečių pramogų 
įgudusi šeimininkė.

Ligoniams linkime grei
tai pilnai susveikti.

Renkant ir užrašant var
dus užuojautai J. Stančikui, 
jo žmonai mirus, netiksliai 
įsibriovė vienas vardas, bū
tent: Boles Jankowski. Tu
rėjo skambėti Bronius Jan
kowski. Rinkėjai atsiprašo.

Vikutis

ŽlNMŪEnJVOS
KĄ VEIKIA VILNIAUS 

PLANETARIUMAS

Help Wanted—Male

AUTO BODY MAN & PAINTER. 
Pay is on 45-55 basis. Start imme
diately. Apply in person. BELL 
BUICK, 316 W. Chelten Ave. or 
call Mr. Phillips for appointment. 
GE. 8-6400. (27-29)

(30-32)

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

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

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

(30-32)

P. Naujokaitis, gal būt, 
visų šių autorių kūrybą 
“nubrauks,” net nepasirū- 

i *7i 'L‘V‘V“V‘J<4‘. . . pinęs į ja įsigilinti. Tai—vi-Bet juk kiek prozinio me-1 7 1 ' f " • , •ii. • t , ,isu lengviausia, kai nevaržo kalo svetur prispausdinta i. > Y , „ • r,Zrr • i • , L . \. ,. i nei sąžines balsas, nei lite-(lai drįstu tvirtinti, nes , 1 1 - > Kf., . ’ .rato garbe, nei pagarbaesu perskaitęs daugumą is- i • i T -P • 1 v• -A , . v. . ,.. f obiektyviskumui ar zmogis- eiviskų beletristikos kny-:J J p. • , •x A . . , J i kas orumas. Deja, tą visųgų). Dargi ir tarp “Drau- , • . t‘, ... J lengviausia kelia mėgstago premijuotu romanu —L • i • * .v&.,T i • i • i t U-, kai kas ir is žinomu, issila- tokių, kaip J. Ignatomo • • ..... v .
“Ir nevesk į pagundą,” Ar-!vinuslų lselvųOs 
ba tokių, kaip paties P. I 
Naujokaičio romanai.!

visiškai pagrįs-

nors tos
knygos turi pabrėžtą anti-sios memuarinės literatū

ros. Mano nuomone, tai nė
ra daug, ir, pavyzdžiui, ap
sakymo žanre jaučiamas 
atoslūgis. Bet vis dėlto tai 
žymiai daugiau, negu emi
gracijoje, kur prozos der
lius, kaip matyti ir iš š .m. 
sausio men. “Aidų,” negau
sesnis už 1963 metus.

Ir tai pateikiu visiškai ne- 
lyginimui, nes Lietuvoje ir 
turi išeiti daugiau knygų. 
Tai — natūralu ir dėsniu-' “Margutis 
ga, ir tuo nėra ko girtis, j tai jo “Įlūžusius tiltus” pa- 
Lygiai kaip nėra ko džiaug-1 vadino grafomaniška khy- _ ’ ' • ••

' I • • •jėgos ; riausiai tinka parodijos 
ržua-! žanras; nagi ir “Upeliai ne-'

grįžta į kalnus” neda u g! 
kuo geresnė. Bet minėta-! 
me pasikalbėjime, kuriame 
P. Naujokaitis taip olim
piškai svarsto mūsų prozos' 
reikalus, kaip tik randama 

v.w vietos kalbėti ir apie jo pa
rusi! lite-1 ties kūrybą, visais atžvil-

I giais toli neprilygstančių ir 
j vidutinei išeivijos produk- 
' cijai.

(Laimei, išeivijoje yra 
jaunų, gerai išsilavinusių 
literatų, kurie, kaip., rodo | 
“Margučio” ir “Metmenų” 
puslapiai, sugeba objekty
viau vertinti Lietuvos me
ninę kūrybą, nors jiems ir 
nepatinka mūsų pasaulėžiū-

N. Kazakevičius
Tėvynės balso”)

VILNIUS.—Lietuvos Ra
šytojų sąjungos valdybos 
posėdyje atrinkti kūriniai, 
kurių autorius pasiūlyta 
apdovanoti valstybi n ė m i s 
premijomis. Prozos kūrinių 
tarpe pateikti J. Avyžiaus 
romanas “Kaimas kryžkelė
je,” M. Sluckio romanas 
“Laiptai į dangų,” I. Mero 
apysaka “Lygiosios trunka 
akimirka,” o poezijos srity
je — V. Mykolaičio-Putino 
eilėraščių rinkinys “Bū
ties valanda,” A. Maldonio 
“Saulėti lietūs” ir V. Mo
zūriūno dvi eilėraščių kny
gos “Vilniaus etiudai.”

UPHOLSTERER
2 or 3 days a week. Must able 

to do complete job.
. 215-GL. 9-3948.

(30-34)

Help Wanted—Female

COOK — in small endowed family
type residence for elderly ladies in 
suburban Philadelphia (not a nurs
ing home) to prepare meals for 14 
guests and 5 staff. Every other 
weekend and 1 day a week off. 
Private room and meals. Contact 
Mrs. George S. Merz, MO. 4-7912.

(24-30)

HOUSEKEEPER
General. Cooking and child care. 

Sleep in. $40. week.
Call after 7 P. M. 1-609-784-4822.

(29-31)

Daugelis žmonių, eidami t 
Basanavičiaus gatve, at-; 
kreipia dėmesį į įdomios ar- i 
chitektūros pastatą. Ilga | 
stiklo siena, pro kurią ma- Į 
tosi į dangaus mėlynę skrie-1 
jančio kosminio laivo vaiz- j 
das... Tai ir yra Vilniaus I 
planetariumas.

Štai jau trečius metus 
respublikos sostinėje, veikia 
planetariumas. Daugelis 
vilniečių ir Vilniaus svečių 
matė čia dirbtinį žvaigždėtą 
dangų, Saulę, Mėnulį,' pla
netas, stebėjo jų judėjimą, 
susipažino su daugeliu kitų 
Visatos reiškinių. Naudoda
mas sudėtingą optinį prie
taisą — “Ceiso” aparatą — 
ir valdydamas pultą, plane
tariumo lektorius demonst- 
ruo j a dang aus kūnus.. 
Kiekvienos paskaitos metu 
rodomi spalvoti diapozity- 
vai. Pasibaigus paskaitai, 
demonstruojami dokumen
tiniai ir mokslo populiarini
mo filmai.

A. Fedorovičius, 
planetariumo direktorius

ZOOLOGIJOS MUZIEJUS 
LAUKIA LANKYTOJŲ
Kauno Zoologijos muzie

jus vėl pakvietė lankytojus 
į ekspozicijos sales. Po at
likto remonto pašviesėju
sios salės pasiruošusios sve
tingai sutikti lankytojus. 
O muziejaus darbuot o j a i 
per tą laiką stengėsi su
tvarkyti ekspoziciją. Ją pa
pildė naujais įdomiais eks
ponatais, restauravo senuo
sius. Tai muziejaus kolek
tyvo įnašas, sutinkant Ta
rybų Lietuvos 25-ąsias me
tines.

• Pernai muziejų aplankė 
apie 40,000 žmonių. Čia pa
buvojo moksleiviai, studen
tai, kolūkiečiai, tarnautojai, 
darbininkai.

Muziejuje galima pama
tyti įvairiausių faunos pa
vyzdžių iš viso pasaulio 
kraštų.

J. Gaižauskienė

GIRL Friday recent high school 
grad for interesting diversified pos 
in purchasing dept of medium size 
Mfg. Co. Good typing & aptitude 
for figures necessary, lite shorthand 
helpful. Good starting salary & lib- 
bera] benefits. Call Mr. Neill. LO. 7- 
7560 for appt.

Lawrence, Mass.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 28 kores
pondencijoj iš Lawrenc’o 
įvyko dvi klaidos, tad malo
nėsite atitaisyt.

Dr. J. Urbonas mirė kovo 
29, o ne 9-tą.

Brankos pasitraukimas iš 
progresyviškų organizacijų 
nieko bendro neturėjo su 
frakcijiniais ginčais.

A. V.

PLEČIASI NARKOTIKAI
Albany, N. Y.—New Yor- 

ko valstijos Bureau of Nar
cotic Control komitetas ra
portavo, kad valstijoje nar
kotikai plečiasi. Buvo šu

nie- ■ sekta 172 įstaigos, jų tar-

! tiliškio rinktinė “Šventa- 
‘ dienis už miesto.” Bet kiti 
du rinkiniai (ypač R. Spa
lio) toli jai neprilygsta. Ir 
tik sąmoningai meluojant, 

ją, norėdami bent žodžiais galima sakyti, kad visi tie 
paversti tikrove tai, kas gei- kinkiniai pralenkia A. Po-. r0 nepadėjo kūrybinėje pe ,86 New Yorko mieste, 

eiaus, A. Baužos, K. Sajos,1 veikloje. O štai ten, kur, pa- kurios platino tuos nuodus.

P. Naujokaitis daug pori
na apie kūrybinę laisvę.

geliui kitų toji “laisvė”

džiama
Tai, ką sako P. Naujo- L Mero arba P. Treinio ap- 

kaitis, nėra nauja. Pana-' sakymų knygas, išėjusias 
šių pareiškimu “vaduotojiš- tais metais Lietuvoje, me-1 
koje” spaudoje retkarčiais ™nės formos, profesinio: 
tenka skaityti. Kadaise tai ■ meistriškumo ar talento po-j 
susigalvojo pasakyti ir M. Į žiūriu. O 
Katiliškis. T m e pačiame i nas tų metų išeivių roma- 
“ D t augę” poleminiame, tul- j našlavo.reikšmingumu vi- 
žingame ir nelauktai dema-1 
gogiškame J. Aisčio straips
nyje “Ar taip jau ir negalė
jo būti geriau?” taip pat 
vienu mostu nubraukiama 
visa lietuvių tarybinė lite
ratūra, ką, žinoma, gali da
ryti tik lygsvaros netekęs 
dėl savo bejėgiško įnirtimo I 
žmogus.

Kol koks nors “vaduoto
jas“ ima rašyti niekus apie 
Lietuvos gyvenimą, tada 
aišku viena — jo piktą va
lią papildo tai, kad jis Lie
tuvos daugybę metų nematė 
ir todėl įsivaizduoja ją sa
vaip. Bet literatas spren
džia apie knygas, kurias jis 
gali pats perskaityti ir ver- 

Wįnti. Kodėl gi tad kai kas 
užsienyje nepajėgia kalbėti 
apie mūsų literatūrą pro
tingai ir solidžiai?

Jeigu P. Naujokaitis savo 
mintis būtų pailiustravęs 
faktais, jis, kad ir likdamas 
ištikimas propagandiniams 
“vaduotojų” uždaviniams, 
vis tik būtų priverstas kal
bėti daug rezervuočiau.

Na, pavyzdžiui, išleidžia
mų beletristikos knygų 
skaičius. Imkime kad ir 
pastaruosius dvejus metus.

1963 metais, pagal “Dir- vakardienai, kaip, deja, yra 
vos” tų metų Nr. 144, už
sienyje išleistos penkios gro
žinės prozos knygos — V. 
Kavoliūno, J. Krumino (mi

nusio 1951 m.), V. Volerio 
romanai, R. Spalio ir M. 
Katiliškio apsakymų rinki
niai. Prie jų pridėkime P. 
Andriušio rinkinį “Purie-

0 ar gali nors vie- '

sai lietuviu literatūrai, savo 
menine jėga p r i 1 y g t i M. 
Sluckio romanui “Laiptai į 
dangų”? Ar išeivių kūri
niai brandžiau parašyti už 
V. Sirijos Giros “Štai ir vis
kas” arba I. Mero “Lygio
sios trunka akimirką”?

O ar gali P, Naujokaitis 
arba jo bendraminčiai iš
drįsti pastatyti ką nors iš 
pastarųjų metų išeiviškos 
beletristikos greta J. Avy
žiaus “Kaimo kryžkelėje, 
atskleidžiančio visame rea
listiniame sudėtingume ir’ 
ryškume dabartinio Lietu
vos kaimo buitį?

Ir apskritai, kas gi nusta
to grožinės literatūros ve r-■ 
tę mūsų tautos kultūroje?! 
Kuri proza tikroviškai ir 
meniškai atspindi dabartinį 
tautos gyvenimą, jos liki
mą, kurios — tarybinės ar 
emigracinės — autoriai ge
riau jį pažįsta? Kuri tad iš 
jų turi poveikį tautos gy
veniniai? Žinoma, atskirų 
tautų istorijoje yra buvę, 
kad emigracine kūryba sto
vėjo tautinės kultūros prieš
akyje, bet toji kūryba visa
da atstovavo revoliucinei, 
pažangesnei minčiai, o ne

v

su daugeliu mūsų buržuazi
nes išeivijos knygų.

Taip, emigracinėje prozo
je yra stiprių puslapių, yra 
vertingų kūrinių, kaip kad 
M. Katiliškio “Miškais atei
na ruduo,” J. Gliaudos “Na
mai ant smėlio” arba P. 
Andriušio “Anoj pusėj eže-

ROCHESTER, N. Y.

In loving memory of my husband

Joseph Vilimaitis
Who passed away April 17, 1964 

n i, h i, rp
He bid no one a last farewell,
Not even said
He was gone before I knew it,
And no one knows the reason why.
1. lost my soul’s companion,

’ A life linked with my own,
And day by day, I miss him more,
As 1 walk through life alone.

— Sadly missed by wife

ANN V1L1MA1TIS

good-bye,

San Francisco, Calif.
LIŪDNA SUKAKTIS

1965 m. balandžio 16 d. sukanka 4 metai kai mirė

Petras Norkus
Didžiu gailesčiu savo širdyse prisimename 

šią liūdną sukaktį.

AGOTA NORKlENlĖ, žmona 
ARTŪRAS, sūnus, OLGA, marti 
NADINE ir ARTHUR, anūkai

St. Petersburg, Fla.
Švento Petro miestas pa

trauklus svečiams. Anomis 
dienomis atsisveikinome su 
visa eile žiemavotojų ir 
trumpai viešnagei čia pate
kusiais svečiais,, štai ir vėl 
kiti užklydo į pažangiečių į 

I pramogą balandžio 10 die- 
Iną.

Svečių, viešnių pirmų 
vardų visų nebesužinojom, 
tad juos pavadinsime tik 
antrais: Mr. ir Mrs. Senu
liai iš Cleveland, Ohio; Mr. 
ir Mrs. Kezen irgi iš Ohio; 
V. ir Y Smudinų sūnus Pra
nas iš Bridgewater, Mass., 
užsuko pas savo tėvelius ke
liom dienom viešnagėn. P. 
Mikalajūnas iš Detroit, 
Mich., manąs, jei viskas ge
rai susiklostys, čionai apsi
gyventi. Daktaras Būn 
(taip jo vardą taria) iš Mi
chigan, aštuoniasdešimt me
tų, pirmukart taip links
minosi su lietuviais. J. ir A. 
Elkins irgi iš Mich.

Draugų B, ir O. Putrimų 
duktė, žentas ir sūnelis Mi- 
sevičiai iš, Indianos atvyko 
pas savuosius praleisti kele
tą dienų atostogų. Vėl grįžo 
iš Čikagos Mildred Friberg 
pasikaitint karštesnėje sau
lutėje. Ji buvo išvykus ke
liom savaitėm laiko padir
bėt “Vilnies” administraci-

*

Tokio. — Dar iš anglies 
kasyklos iškelta 30 anglia
kasių lavonų, viso nelaimėje 
žuvo 175.

REAL ESTAi E
Feltonville. 4727 Rising Sun Avė. 

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

U.S. SAVINGS BONDS

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas jvyks 
balandžio-April 25, 2 vai. dieną,
Klubo patalpose, 408 Court Street. 
Prašome visus narius dalyvauti, — 
reikės aptarti parengimus ir kitus 
reikalus. Valdyba

(29-31)

Paieškojimas
Ieškau sekamų giminių, gyvenan

čių Plymouth, Pa. — Dėdės Kazio 
Raklevičiaus (Andriaus). Jo sūnaus 
ir dukters Kazio ir Marės. Dėdė 
gal būt jau miręs, mano' pusbrolis 
ir pusseserė gal gyvi. Prašau ra
šyti:

Juozas Raklevičius (Jurgio)
Prienų miestas
J. Gvardijos g. 4, bt. 1
Lithuania, USSR

(30-31)

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., bal. (April) 16, 1965



Visiems Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkams

Gerbiamieji:
Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės— 

Lithuanian Building Corporation—suvažiavimas įvyks 
šeštadienį, balandžio (April) 24, 1965, savame name, 
102-04 Liberty Avenue (įėjimas iš 102 St.), Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų.

Labai svarbu šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės dalyvauti, galite įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes būtinai reikalinga atstovauti virš 50 pro
centų visų parduotų Šerų.

Jeigu jūs negalite šiame suvažiavime dalyvauti, tai 
būtinai išpildykite laiške jums prisiųstą Proxy. Jūs gali
te įgalioti, ką tik jūs norite.

Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare 
visi suvažiavimo dalyviai bus pavaišinti.

Proxy įgaliojimus siųsdami adresuokite sekamai:
Lithuanian Building Corp., Inc., 102-04 Liberty Ave., i seveltas netikėjo į akmeni 
Ozone Park, N. Y., 11417. 

Su gilia pagarba,
LIETUVIŲ NAMO B-VĖS DIREKTORIAI

WALTER KERŠULIS, pirmininkas 
STASYS TITANIS, vice pirmininkas 
CHARLES NEČIUNSKAS, sekr. - ižd. 
WALTER BRAZAUSKAS 
JURGIS BERNOTAS 
PETER JONES 
SIMONAS GRIŠKUS 
PRANAS VARAŠKA

Pastatė Rooseveltui Motery Klubo mitingas
Trečiadieni, balandžio 21 

d., 7:30 vai. vakare, įvyks 
Moterų Ap.švietos KI u b o 
susirinkimas Laisves salėje. 
Visos dalyvaukime.

Valdyba

paminklą
Washingtonas. — Balan

džio 12 dieną sukako 20 me
tų nuo prezidento Frankli
no D. Roosevelto mirties. 
Ta proga priešais National 
Archives pastato, aikštelėj, ' 
buvo atidengtas Roosevel
tui nedidelis baltojo marmu
ro paminklas. 1

Ant jo įrašyta: “In Mc-’ 
m ory of Franklin Delano 
Roosevelt, 1882—1945”. Ati-i

Aido choro metinis 
koncertas

Šiemet Aido choro meti- 
! nis koncertas bus gana įvai- 
! rus. Programa susidės iš

Mieste pasidairius
Niujorkiečiai kaltina mies

to majorą Wagnerj už nau
jus valstijos dviejų procen
tų taksus. Albanijos seime
lyje kaip tik už tuos taksus 
balsavo Wagnerio šalinin
kai. Kalbama, kad tai bus 
atsimokėjimas respubliko
nui gubernatoriui Rocke- 
felleriui už pavedimą seime
lio vadovybės wagneriniams 
demokratams.

Šių įlietų Gegužės Pirmoji 
Niujorko mieste

Ji prasidės 3 vai. popiet ir 
baigsis 7 vai. vakare.

Vyriausias obalsis, aišku, 
bus: Baigti karą Vietname 
dabar, tuojau!

, . r ... . trijų daliu, apie kurias bus
dengian paminką buvo, š u • * keleta atvejų
ir.La ii i «-i I u

Į New Yorko uostą pribu
vo naujas didžiausias 29,000 

Oceanic,” ku-. kalbų. Vienas is Roosevelto j sekanžiose |;li(]ose, kad atsi- i tonų laivas “•--------- ....
draugų A. Harrimanas, pa- lankiusieji į mūsų koncertą I rio pastatymas kainavo 

.......  ...... ...... svečiai žinotų, kas bus per-1 $35,000,000. Bet jį pasitiko

Artinasi Tarptautinė dar
bininkų šventė — Gegužės 
Pirmoji. Šiemet ji pripuola 
geru laiku—šeštadienį.

Niujorko miesto darbo 
žmonės, kaip kasmetai, taip 
ir šiemet, atžymės šią šven- 
ttę didžiule demonstracija, 
kuri bus Union Skvere, 
Manhattane — tai tradicinė 
darbininkų demonstra c i j ų 
vieta. Demonstracijai leidi
mas iš miesto jau gautas.

Bus įžymių kalbėtojų; 
bus dainų, bus muzikos.

Lietuviai darbo žmonės 
raginami ruoštis skaitlingai 
dalyvauti.

Tai bus šeštadienį, gegu
žės 1 dieną.

New Jersey naujienos

reiške: “Prezidentas Roose-!
i statyta scenoje.

Pirmoje programos daly- 
i je bus suvaidinta viena sce- 
■ na iš gerai visiems meno 
Lmėgėjams žinomos, kompo- 
I zitoriaus Miko Petrausko 
| operos “1 
nė”.

nius paminklus, jis amžiną 
sau paminklą pasistatė sa
vo veikla”.

Mėlynės sustiprina 
regėjimą

Prancūzų oftalmolo ginė
■ laboratori j a (oftelmalogija 
• —mokslas apie akių ligas ir 
i jų gydymą) pagamino pre- 
i paratą, kuris žymiai page- 
1 rina regėjimą prieblandoje 
i bei naktį ir padeda akims 

ir jiems gelbėjo pagal savo ištaikyti piie tamsos, 
išgalę. i Koks tai preparatas? Pa-

Banketas pagerbimui
V. ir M. Žukų

Šį pavasarį tur būt bus Myldos motinėlė buvo vie- į sirodo, tai paprasčia u s i a s 

naudai N. Y. - N. J. apylin- tarpe. Ji vadovavo moterų I 
kej. Toks parengimas įvyks pašaipi nese draugijose,

pirmas parengimas spaudos

j draugijose, 
kuomet jos gyvavo, taip pat 

buvusiam Progresyvių 
moterų susivienijimui. Ir iki 
pat savo mirties, sykiu su 
savo vaikais, rūpinosi pro
gresyviu judėjimu ir rėmė 
darbininkišką spaudą.

Mažai yra tokių tėvų, ku
riems pavyko savo vaikus 
įtikinti; kad jie sektų tėvų 
pėdomis. Už tai L.D.P. Klu- 

__ ateivių vaikai, kurie dar-i bas mano, kad jie tokio pa
kuojasi su savo senąja atei- i gerbimo yra ’užsitarnavę, ir 

j kviečia visus apylinkės lie
tuvius prisidėti prie šio pa-

gegužės 8-tą d., 6-tą vai. va
kare 408 Court St., Eliza- į11 
betr, N. J. Rengia L.D.P. 
Klubas. Bus šaunus banke
tas.

Tame bankete bus pa
gerbti Valteris ir Mylda Žu
kai 35 metų vedybinio gyve
nimo proga. Šis parengimas 
bus kaip ir nepaprastas, nes 
bus.pgerbti antros kartos

vių ką r ta.
Valteris Žukasšioj apy- 

linkėj gerai žinomas kaip gerbimo savo apsilankymu, 
chorvedys. Jis jaunystes Ignas
dienomis vadovavo Aido 
Chorui Brooklyne, Sietynui 
Newarke, Bangai Elizabe- 
the. Jis augęs Binghamton, 
N. Y., progresyvių žmonių 
šeimoj. Jo motina ir dabar 
ten gyvena ir visuomet da
lyvauja su progresyviais 
žrtionėmis. O Valteris su 
Mylda gyvena Elizabethe.

Mildos tėvai abu- jau yra 
mirę. Jie buvo vierii iš veik
liausių pirmutinių ateivių 
žmonių Newarke. Yra ma
noma, kad Myldos tėvelis 
Antanas Stanelis suorgani
zavo socialistų 11-tą kuopą 
Newarke apie 1904 metais, 
ir. iki savo mirties visada 
darbavosi su progresyviais

na iš vadovaujančių moterų i mėlynių ekstraktas.
Prancūzų tyrinėtojai pa

reiškė, kad mintis išbandy
ti mėlynes jiems kilusi, kai 
jie sužinoję, jog anglų la
kūnai antrojo pasaulinio 
karo metu prieš skridimą 
valgydavo mėlynes, tai]) pat, 
jog mėlynės neva buvo duo
damos tarybiniams bei ame
rikiečiu kosmonautams, v

Chemikams, farmacinin
kams ir gydytojams buvo 
iškeltas uždavinys — išaiš
kinti, ar yra mėlynėse, ko
kios nors regėjimą veikian
čios medžiagos? Žinoma, 
kad mėlynėse esama van
dens, cukraus ir pigmento 
—antocianozido, kurio sa
vybės iki šiol nebuvo žino
mos. Kadangi nei vanduo, 
nei cukrus negalėjo veikti 
regėjimo, reikėjo tirti anto- 
cionazido savybes. Kelerių 
metų bandymai, atlikti su 
gyvūnais, parodė, kad anto- 
cianozidas pasižvmi savybe 
pagerinti regimojo purpuro 
regeneraciją.

Preparatas išleidžiamas 
nedidelėmis mėlynos spal
vos tabletėmis.

Juozas Bimba grįžo 
iš ligoninės

Juozas Bimba, laisviečio 
Antano brolis, kaip žinia, 
buvo pavojingai susirgęs ir 
apie keturias savaites išbu
vo ligoninėje.

Bet štai šiomis dienomis 
rašo broliui, kad jis jau grį
žo iš ligoninės į namus ir 
jau gali vaikščioti.

J. Bimba gyvena 25 Park 
Slope Terrace, Hawthorne, 
N. J.

Linkime Juozui greit ir 
pilnai pasveikti, kad galėtų 
“Laisvei” rašinėti, kaip se
niau!

Saigonas. — JAV karo 
orlaivyno viršininkai pripa
žino, kad mūšyje su kinų 
lėktuvais JAV neteko ”F4” 
bombonešio.

masinis jūrininkų pikietas. 
Mat, nors šis laivas yra 
amerikinės kompanijos, bet 
jis užregistruotas po Pana
mos vėliava, ir operuojamas 
panamiečių, kuriems moka

Egle žalčiu karalie-1 daug mažesnes algas, negu 
I amerikiečiams jurininkams, 

'"šią sceną atliks visas Ai-1 Jau .seniai jūrininkų unijos 
do moterų choras, o vyriau-1 
šioje rolėje Vaidins Ii 
zauskienė.

Elena Brazauskienė
Draugę Brazauskienę esa

me matę ir girdėję daugelį 
kartų įvairiuose išstojimuo
se. Jinai visuomet atitinka
mai pasirodo, ji nenuvils 
publikos ir šį kartą..

i reikalauja, kad visi Ameri- 
| kos laivai būtų operuojmai 
j Amerikos jūrininkų ir plau- 
I klotų kaip Amerikos laivai.

Kažin kas “išrado” tam 
tikras dvokiančias ir akis 
erzinančias smarkias dujas, 
kurios peršamos Niujorko 
moterims dėl apsigynimo 
nuo užpuoikų. Kai užpuoli
kas ant moters kėsinasi, 
moteris paspaudžia bonkutę 
ir iš jos pasileidžia tos du
jos ant užpuoliko. Jis 
pradeda čiaudėti, ašaroti, 
prunkšti ir nešdinasi šalin! 
Taip sakoma “išradimo” 
garsinimuose.

Na, ir, žinoma, daugelis 
moterų tokias dujų bonku- 
tes ai’ “tūbeles” jau įsigijo 
ir nešiojasi.

Bet prekyviečių komisio- 
nierius Pacetta griežtai pa
smerkė šitokį apsigynimo 
būdą. Viena, kad jis pavo
jingesnis pačiai moteriai, 
negu užpuolikui. Antra, tos 
dujos dega ir gali sukelti 
pavojingą gaisrą-. Jis drau
džia šitas dujas pardavinėti.

O tu mieVs pavasarėl,
Tu gamtos puikus gražuoli!
Tavo saulė skaisčiai šviečia, 
Tavo vėjas švelniai pučia;
Oras šiltas ir kvapsnus 
Žavi sielą ir jausmus.

Tu žaliais jaunučiais lapais 
Ir kitaisiais žalumynais 
Išpuošei gi visą žemę— 
Rodos, kad ji naujai gimė. 
Kur tik žiūri—žolynai 
Ir jų kvepianti žiedai.

Taigi, būt gražu gyventi, 
Džiaugtis ir gėles kvėpinti, 
Bet dabar gi reik budėti, 
Nuolat karo gi bijoti, 
Nes galvoj stovi mintis, 
Kad gal bomba sudraskys.

Taigi, miel’s pavasarėli, 
Tu gražus, šviesus jaunuoli! 
Šviesk, įkvėpk kapitalistams 
Ir žiauriems militaristams, 
Kad geriau eit prie taikos, 
Negu likti be galvos.

Jonas Juška
Dainuoja Vilniaus berniukų choras 

“Ąžuoliukas.” ,

Mildred Stensler
Drauge su aidietėmis, mi

nėtoje scenoje vaidins ir 
choro mokytoja Mildred 
Stensler, kas, žinoma, pri
duos daugiau spalvingumo 
dainoje ir vaidyboje.

Aido choro koncertas 
įvyks gegužės 2 d. (sekma
dienį) , Sch w a b e n Hali, 
Brooklyne. f Pradžia 3-čią 
vai. p. p. Bilietas $1.75.

Prašome pasižymėti šią 
datą kalendoriuje ir ateiti 
pas aidiečius. Jūsų atsilan
kymas priduos mums dau
giau energijos ir ryžto tęsti 
kultūrinį meno darbą pir
myn. H. F.

Moterys policistės, ku
rioms pavesta pr i ž i ū r ė t i 
pastatytus automobilius, 
kad jie už dyką ilgai vieno
je vietoje nestovėtų, nesi
gaili nė policininkų ir juos 
baudžia už sulaužymą tai
syklių. Todėl policininkai 
ant jų pyksta. Vienas bu
vo toks atsitikimas, kad po
licininkas suareštavo polici
ninkę už tai, kad jinai jį 
“moteriškai” išplūdo. Skan
dalas pasiekė policijos virši
ninkus. Abudu buvo pabar
ti, kad gatvėje triukšmauja. 
Įsakyta policininkams ir 
policini n k ė m s. vieni kitus 
gerbti ir vieni kitų neer
zinti. . Rep.

Roma. —Socialistų vadas 
Pietro Nenni lankėsi pas 
popiežių ir kalbėjosi ištisą 
valandą.

I RICHMOND HILL, N. Y.

9 x Kovo 29 dieną mirusi
I y

Uršule Bieliauskiene
liekasi mūsų atmintyje kaip pažangi 
ir draugiška asmenybė. Reiškiame 
gilią užuojautą vyrui .Petrui, dukrai 
Albinai, anūkams ir kitiems jos arti
miesiems.

. Augustinas ir Natalija Iešmantai

Iš LDS13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 7 d. 
Narių šiuo kartu, nedaug 
tedalyvavo. Da u g e 1 i s iš 
anksto pasimoka savo mo
kesčius už visus ar ,pusę 
metų ir daugiau į susirinki-, 
mus neateina. Tai negerai. 
Susirinkimuose’ svarbu vi
siems dalyvauti.

Valdybos raportai buvo 
trumpi. Nedaug kas buvo 
LDS reikalais pereitą mėne
sį nuveikta. Finansų sekre
torė raportavo, kad nariai 
laiku savo mokesčius susi
moka, suspenduotų nėra. 
Viskas tvarkoje.

Kuopa nutarė užsisakyti 
platinimui knygų. Kalbėta 
apie kokį parengimą, bet 
palikta rudeniui, kadangi 
dabar ir taip parengimų ne
maža.

Fin. sekr. Anna Yakstis, 
gavusi iš Centro atlyginimą 
už prižiūrėjimą narių, pa
skyrė kuopai. Nariai už tai 
jai dėkingi. • > . • ..

Tartasi apie UDS "Vkjų: 
Apskrities konferencij b j e 
buvo nuskirtos kuopoms 
kvotos. Mūsų kuopai buvo 
nuskirta įrašyti vieną, naują 
narį. Tai vienas naūjas na; 
rys gautas ir kvota išpildy
ta. Bet mes negalime pasi
tenkinti tik vienu nauju na
riu. Kalbėjomės,, kad reikia 
bandyti daugiau naujų na
rių gauti. Pasistengki m e 
gauti sekamam susirinki
mui.

Sekamas susirinkimas 
įvyks, trečiadienį,.. gegužės! 5 
d., Laisvės ' salėje, Ozone. 
Park, N. Y. Prašome visus 
dalyvauti.

Senas Narys 1

New Yorkui stoka 
gėlo vandens 4

New Yorkas. — Miįfcto 
prėsko vandens rezervuarai 
yra pavojingoje padėtyje. 
Mat, 1964 metų ruduo buvo 
sausas, žiemą sniego buvo 
dažnai, bet po mažai.

^Miesto vyriausybė ragina 
taupyti vandenį. Kaip dabar 
y ha, draudžia prie gyvena
mų namų maudymosi įren
gimus (gurbus) pripildyti 
vandeniu.

Rezervuaruose yra tik 40- 
procentų jų įtalpos, o mies
tas kiekvieną dieną suvar
toja 150,000,000 gal i o n ų 
vandens.

PARSIDUODA MATERIJA^
Parsiduoda kavalakas vilnies 

materijos, jardo, tamsiai puka, 
$5.00 už jardą- Pardavėjas gali pa
siūti vyrišką siutą. Kreipkitės 394 
So. 1st St., Brooklyn, N. Y. 11211. 
Apart. 4, ant 4-tų lubų. Tel. EV. 
8-7309. (29-30)

Sveikiname Su Velykomis
’ HILLSIDE HOUSE

CATERERS
Skanūs Valgiai—Geri Gėrimai 
BANKETAMS KAMBARIAI 

206-10. Hillside. Ave.
Hollis, L. I. 

. 4 HO. 5-7788 
Nemokama Vieta > Mašinoms.

-- --------- ;--------- t—r- -■ t. ■ i*-----------  
Prasidės šeštadienį * 
BALANDŽIO 17-ą

- ■ /. Amerikinė premjera
• didžiosios meniškos programos. 

artkino STATO
Rusų tautos Primą Balleriną^ 

MAY PLISETSKAJA.
- “PLISETSKAJA ŠOKA5*

70 minučių ištraukų iš 
“SLEEPING BEAUTY” 

“STONE FLOWER” 
“DYING SWAN” ir iš kitų.

Taipgi
- -“BOY FOLLOWS THE SUN”

(Spalvotas filmas “Dinka”) 
CAMEO 8th Ave. ir
TEATRAS 44th St., N. Y.

JU. 6-8534

Modernus Būdas Siuntimui
DOVANŲ GIMINĖMS Į USSR

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

Šimtai daiktų Sovietų gamybos, puikiausių rūšių yra 
• • graeitam pasiuntimdi; i H ;

Automobilių, Motorinių Dviračių, M hiamDviračių,
Radijų, Televizorių, Kamerų, Metrais Audinių, Perfumų,

Y Maisto Produktų, ir daugybė kitokių daiktų.

Daug naujų daiktų dabar yra ir dauguma 
numažintomis kainomis.

Ir atostogas jūsų giminėms galime priruošti 
ten sveikatingumo bei po i Ils i o kurortuose.

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

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

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

Sekite atidarymą parodos rūmo su išdėstytais dovanoms daiktais.
Data bus paskelbta.

6 pual.-Laiavi (Liberty).. Periktad., bal. (April) 16, 1965




