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KRISLAI
Popiežius ir Fulbright 
Gerai, kad netyli 
gegužės Pirmoji šiemet 
£O metų po karo 
Vilniečių suvažiavimas 
Mūsų aidiečiai
Reikalas su psichopatais

Indijos kryžkelė Jungi. Valstijų marininkai ! Žymiai padaugėjo 
pasaulio politikoje puola Vietnamo partizanus T. Sąjungos gamyba

Popiežius Paulius VI irgi, 
matyt, labai susi r ū p i n ę s ‘ 
įtempta tarptautine padėtimi. 
Jis irgi ragina, kad Amerika' 
puolimą Šiaurūs Vietnamo 
tuoj sulaikytų.

įdomu ir svarbu, kad to
kios pat nuomonės yra ir Se
nato militarinių reikalų ko
misijos įžymus 
rius Fulbright, 
sakė už nutraukimą bombar
davimo. O pirmiau sen. Ful
bright pilnai palaikė prez. 
Johnsono politiką.

Paryžius. — “The New 
York Timeso” kolumnistas 
C. I. Sulzbergeris rašo, kad 
Jungtinių Valstijų bombar
davimai Šiaurės Vietnamo 
labai sukiršino Azijos žmo-

Indija, tai antras Azijos 
milžinas. Ji turi 475,000,000 
gyventojų. Indija laikėsi ne
prisijungusių valstybių po-

ko j e. Nehru buvo pasidavęsnarys senato- 
Jis irgi pasi- JAV politikai, bet dabarti- 

: nis premjeras Šastris ma- 
: nevruoja tarp JAV ir Tary- 
i bu Sąjungos,

Deja, nesimato, kad su jų I galina^ medžiaginės 
patarimais prezidentas skai-1 mos. Šastris laipsniškai su
ktųsi. Jo rankose vadelės. į švelnino santykius ir su Ki- 
Su juo eina, matyt, Pentago- j 
vAs. Jis nė nekalba apie at- j 
sisakymą šio pavojingo karo 
plėtimo kurso.

Labai skaitlingos dalininkų 
ir rašytojų grupės viešas pa
reiškimas prieš Pietų Vietna
mo karą daro visuomenėje ge
rą, teigiamą Įspūdi.

Ar žinote, kad už įdėjimą j 
į “The N. Y. Timesą” vardo i 
reikia pačiam užsimokėti? 
Kiek? Ogi $10. Tik taip pa
dengiamos išlaidos.

Už vieną puslapį “Timesas 
paima $5,000!

nija, sakoma, kad to reika
lauja Indonezijos preziden
tas Sukamo.

Per šimtmečius baltieji 
imperialistai viešpatavo 
Azijoje, kurioje gyvena di
desnė pusė viso pasaulio

ir aprūpinti trąšomis. Prie 
šių metų pavasarinės sėjos 
geriau pasiruošta žemdir
bystėje.

Kaip jau žinia, TSRS vy
riausybė nutarė pak eiti 
darbininkams algas, padarė 
įžymių pagerinimų kolūkie
čiams ir tarybinių žemės 
ūkiu darbininkams, v

Maskva.—Po Tarybų Są
jungos vyriausybės per
tvarkymų, industr i n ė ir 

! maisto gamyba padarė įžy- 
Pirmame 

negu' 1965 metų ketvirtyje in- 
kandidatu o d a- dustrinė gamyba viršijo 9 

procentais to paties laiko
— “The i1964 metų gamybą, 
savo re- į Buvo perviršyta planas

Saigonas. — Balandžio 22. Mansfield, Fulbright, Way- 
dieną Jungtinių Valstijų 
marininkaii puolė Vietnamo 
partizanus Danango rajone. 
Tai buvo pirmas < 
JAV marininkų puolimas da visai kitu keliu, 

Johnsonas 
mas į prezidentus žadėjo. 

New Yorkas.
New York Times” 
dakciniame persergstančiaiplieno, geležies, elektrinės 1 
rašo, kad Jungtinių Valsti- j jėgos, trąšų, piktžolių naiki- 
jų siuntimas daugiau i__V 
tarinių jėgų, nesusilaiky
mas nuo Šiaurės Vietnamo 
bombardavimo neveda prie 
gero. Dienraštis nurodo, 
kad McNamaros ir Penta
gono veiksmai nustato prieš 
JAV Azijos ir kitų pasaulio 
dalių žmones ir yra pavo
jingi, kurie gali privesti 
prie pasaulinio karo katas
trofos.

Washingtonas. — R. Mc- 
namara, JAV Gynybos sek
retorius, sako, kad Pietų 
Vietnamo militaristu vai- c

ne Morse, Ernest Gruening 
ir eilė kitų mano, kad Rus
kas, McNamara ir Pentago-

didesnis nas Jungtines Valstijas ve-1 mių pasiekimų.

žmonių. JAV intervencija 
Vietname, bombardavimai 
Šiaurės Vietnamo, Azijoje 
atgaivino neapykantą bal
tiesiems imperialistams. In
dija, kuri buvo . palinkus
JAV politikai, dabar reika- partizanų, 
lauja, kad Jungtinės Valsti
jos sustotų bombardavę giliau į 
Šiaurės Vietnamą ir milita- Prieš keleris metus jos pa- 

ištrauktų iš siuntė porą tūkstančių mili
tarinių žmonių, kaip pata
rėjų Pietų 'Vietnamo val
džiai. Laipsniškai tie “pata
rėjai” įsitraukė į karą prieš 
partizanus. Dabar JAV mi
litarinių jėgų Pietų Vietna
me yra per 30,000 vyrų.

Buvo pasiųsta šimtai lėk
tuvų ir malūnsparnių karui 

p r e zi d e n t a s i prieš partizan u s, k u r i e 
sakė, kad Šast-1 bombarduoja juos ir jų kai- 

atideda- mus degina napalio padega- 
tai momis bombomis. Prieš virš 

porą mėnesių Jungt. Vals
tijų bombonešiai pradėjo 
bombarduoti ir Š i a u r ė s 
Vietnamo respubliką. Da
bar čionai JAV militariniai 
vadai tvirtina, kad bus pri
siųsta dar desėtkai tūkstan
čių JAV marininkų ir pėsti
ninkų į Pietri Vietnamą.

Washingtonas. — Kai ku
rie Jungtinių Valstijų sena
toriai susirūpino prie ko 
veda Pentagonas Pietryčių 
Azijoje. Senatoriai Mike

rines jėgas 
Vietnamo.

NEW Delhi.
premjeras Šastris pareiškė, 
kad JAV, nesusilaįkydamos 
nuo bombardavimu Šiaurės 

nes iš abiejų Vietnamo, paniekino 17-kos 
para- neprisijungusių valstyb i ų 

raginimą, kurių tarpe yra 
ir Indija.

Kadangi 
Johnsonas 
rio vizitas 
mas vėlesniam laikui, 
Šastris pareiškė, kad jis vi-, 
sai nevažiuos į Jungtines' 
Valstijas.

į JAV

Jungtines Valstijos vis 
įsitraukia į karą.

Montrealis. — Atsidarius
mili- i nimo chemikalų, šiluminių jūrkeliui išilgai St. Lawren- 

gaminių ir eilėje kitų garny- ce upę į Didžiuosius ežerus, 
bos šakų.

Maisto paruošime
daug TSRS laivų atplaukia 

taip į Montrealį ir kitas Kana- 
pat padaryta didelių pro-I dos prieplaukas.
greso. Per tris mėnesius bu- 'Jų tarpe, atplaukė laivas 
vo pagaminta 142,000 tonų 
sviesto, o 1964 metais per įtalpos, 
tiek pat laiko tik 88,000 
tonų. Šiemet per tris mėne
sius mėsos paruošta 893,000 žės 
tonų, o pereitais metais tik 
776,000 tonų.

Pereitą rudenį geriau bu
vo laukai įsėti žiemkenčiais

Mičiurinsk”, 10,000 tonų

Maskva. — Šiemet Gegu- 
Pirmosios militarinis 

paradas bus nukeltas į ge
gužės 9 dieną kada bus mi
nima 20 metų nuo Vokieti
jos kapituliavimo.

KUBA DIDINA SAVO , 
PREKYBOS LAIVYNĄ
Havana. — Kada 1959 

metais Kubos liaudis laimė
jo pergalę, tai prekybos lai- 

Noriu pasveikinti mūsų dai- vynas turėjo tik 52,000 tonų 
liniukus Rudolfą ir May Ba- 
ranikus ir rašytoją Phil Bo- 
noskį už prisidėjimą prie tos 
gražios dailininkų ir rašytojų 
grupės.

f Niujorke ruošiama didelė 
(įegužės Pirmosios demonstra
cija Union aikštėje Manhat- 
tane. Veikiausia panašūs at
virame ore susirinkimai įvyks 
visuose didmiesčiuose. Juose 
vyriausias šūkis turės būti: 
“Sustabdykime karą! Pasi
traukime iš Pietų Vietnamo! 
Palikime Vietnamo žmonėms 
savo reikalus tvarkyti!”

Gegužės Pirmoji yra tarp
tautinė darbo liaudies šventė. 
Akivaizdoje naujo karo grės
mės, šiemet ji pasidaro isto
rinės reikšmės. Nejaugi ga
lingas liaudies balsas visuose 
pasaulio kraštuose neužstos 
kelio besiartinančiai katastro
fai ?

įtalpos. 1966 metais Kuba 
jau turės 40 laivų, su 212,- 
900 tonų įtalpos.

Jai prekybos laivus stato 
Lenkijoje, Prancūzijoje ir 
Rytų Vokietijoje, jų tarpe 
laivus po 10,000 tonų įtal
pos.

STATYS DIDESNIUS 
LĖKTUVUS

New. Yorkas. — Dabar
tiniai Douglas (DC-8) lėk
tuvai veža iki 130 keleivių, 
lėktuvo pastatymas atsieina 
apie $7,000,000.

Douglas Aircraft Co. in
žinieriai paruošė planą DC- 
61 lėktuvui, kuris bus 187

250 keleivių. Lėktuvo pasta
tymas ir įrengimas atsieis 

i $8,800,000^

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas pasiuntė į 
Aziją respublikoną, buvusį 
JAV ambasadorių Pietų 
Vietname, H. C. Lodge. Jis 
lankysis Pietų Korėjoje, Ja

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
KolumnistasMax Freedman 
rašo, kad Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius U 
Thantas diplomatiniai vei
kia baigimui karo Vietname 
ir turi rezultatu. c

džiai JAV militarine pagal- N. YORKO VALSTIJOJE 
ba bus padidinta per metus 
nuo $207,000,000 iki $330,- 
000,000.

Saigonas.— JAV ambasa
dorius M. B. Tayloris tarėsi 
su Pietuų Vietnamo milita- 
ristų valdžia ir sakė, kad 
dar 5,000 marininkų bus 
prisiųsta į Vietnamą.

Atsiminkime, kad gegužės 
mėnesį sukanka 20 metų nuo 
to laiko, kai baigėsi Antrasis 
pasaulinis karas, kai baisios 
hitlerizmo jėgos buvo sutriuš
kintos. Kokia svarbi sukak- 

Jktis! Kaip visa žmonija šian- 
Wdien šią sukaktį su džiaugs

mu minėtų, jeigu staigiai ne
būtų ant jos galvos pakibusi 
nauja karo grėsmė!

Visas dėmesys nukrypsta į 
Pietrytinę Aziją, į Vietnamą. 
Vietoje džiaugsmo, reikia de
monstruoti ir protestuoti prieš 
naujo karo kurstytojus ir ruo
šėjus!

nuose, Australijoje ir Nau
jojoje Zelandijoje, ieškoda
mas talkos karui Pietų 
Vietname.

Pittsburghas. — Unijted 
Steelworkers unijos komi
tetas nutarė skelbti plieni- 
ninkų streiką gegužės 1 

Maskva. —Tarybų Sąjun- dieną, jeigu fabrikantai ne- 
vyriausybė paskelbė, priims unijos reikalavimų.gos

kad panaikina du bilijonus 
rublių skolų, kuriuos kolū
kiečiai buvo Skolingi Vals
tybės bankui. Tai didelė pa
galba žemdirbiams.

TSRS komunistai 
kviečia į vienybę

Maskva. —Kremliuje įvy
ko paminėjimas 95-ių metų 
nuo Vladimiro Lenino gimi
mo. Dalyvavo TSRS Komu
nistų partijos ir vyriausy
bės vadai.

Piotras Demičevas, vie
nas iš Komunistų partijos 
sekretoriato narių, sakė 
kalbą.

Jis tiesiai kreipėsi į ko
munistus, ragindamas sto
vėti vieningai dabartiniu 
pavojingu momentu prieš 
imperialistų agresiją. Jis 
sakė: “Kinai komunistai 
yra mūsų talkininkai kovo
je prieš imperializmą”.

20 mėty nuo TSRS ir 
JAV karių susitikimo

ĮVES TAKSUS
Albany, N. Y.—NewYor

ko valstijos seimelyje demo
kratai ir respublikonai su
sivienijo ir pravarė bilių 
įvedimui taksų'ant pirkinių 
(sales-tax).

Valstijoje pirkikai turėtų 
mokėti po 2% pirkinių kai
nos taksų, o New Yorko 
mieste, kur jau yra 4 pro
centai taksų, bus 5% taksų.

NUŠOVĖ “MYLIMĄ” 
MOTERĮ

Danville, Ill. —Prie teis- 
mabučio laiptų Larry Au- 
gusti, 24 metų amžiaus, nu
šovė divorsuotą moterį Orą 
Lee Withersą, 36 metų am
žiaus.

Sakoma, kad jie “mylėjo
si”, bet prieš kiek laiko įvy
ko atšalimas. Tada Augusti
nas ėmė jai grasinti ir gra
sinimą įvykdė.

Mūsų draugai čikagiečiai, 
atrodo, labai rūpestingai ruo
šiasi prie “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimo, kuris įvyks ge
gužės 9 d. šitas suvažiavimas 
bus svarbus tuo, kad tai bus 
jubiliejinis suvažiavimas. Jam 
sveikinimai, matyt, jau gra
žiai plaukia.

Niujorkiečiai nebūsime pas
kutiniai. Kitų miestų laisvie

ji čiai taip pat nepamirš čikagie- 
ius šia nepaprasta proga nuo

širdžiausiai .pasveikinti.

O štai jau čia pat, jau 
{Tąsa 6-me pusi.)

: j . -- atei-

Belgradas. — Jugoslavi
jos ir Anglijos vyriusybės 
sutiko su TSRS pasiūlymu 
sušaukti tarptautinę kon
venciją Kambodžos reika
lais. Ta konvencija gali virs
ti visų pietryčių Azijos rei
kalų konvencija.

New Yorkas. — Po to, 
kai Washingtone virš 20,000 
žmonių reikalavo JAV baig
ti karą Vietnamę, tai “The 
Worker” stato klausimą: Ar 
prezidentas išgirs žmonių 
balsą ?

San Juan.'— Sulaukęs 73 
metų amžiaus mirė puerto- 
rikiečių politinis veikėjas 
Pedro Albizu Campos.

t

Demopolis.—Policija aša
rų bombas metė į negrų de
monstraciją.

Maskva. — Balandžio 21 
dieną TSRS lėktuvai jau 
pradėjo skrajoti tarp Mask
vos ir Romos.

Roma. — Romos kardino
lai planuoja pastatyti buvu
siam popiežiui Jonui XXIII- 
jam paminklą Šv. Petro ba
zilikos aikštėje.

ŽUDIKUS PALEIDO 
PO KAUCIJA

Hayneville, Ala. — Tris 
kuklaniečius, kurie nušovė 
laisvės kovotoją Violą Liuz- 
zo, paleido kiekvieną po 
$10,000 kaucijos.

Jais yra Coliie LeRoy 
Wilkins, 21 metų amžiaus, 
Eugene Thomas, 42 m., ir 
William O. Eaton, 41 metų 
amžiaus.

Maskva. — Prieš 20 me
tų, tai yra, 1945 m. balan
džio 25 dieną, Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų karininkai ir kariai susi
tiko prie Elbe upės.

Kiek tada buvo džiaugs
mo, kad dviejų didžiųjų 
valstybių antihitleriškos jė
gos parbloškė nacizmo jė
gas. Kaip žinia, ---------- - M 4 .
riais metais tie TSRS ir 1^1 4,500 tonų įtalpos. 
JAV karininkai ir kariai, 
palaikydami taikos tradici-1 
jas,'vienur ar kitur pakar
toja susitikimą.

Viso pasaulio taikos my
lėtojai apgailestauja, kad 
JAV imperialistai ir vokie
čiai revanšistai vėl pasaulį 
pastatė karo pavojuje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Teheranas. — Pers i j o s 

(Irano) laivai, kad sutrum
pintų kelionę į Šiaurės Eu
ropą, -plaukia Tarybų Są
jungos vidaus vandens ke
liais: iš Kaspijos jūros, Vol
ga, kanalais tarp Volgos ir 
Baltijos jūros. Tuo vande-

Vientiane. — Per tris sa
vaites įvyko jau antras La
oso dešiniųjų armijos dali
nių sukilimas. Paksane,su
kilo 300 kareivių ir perėjo į 
kairiųjų pusę.

Prieš 2 savaites Thakhe- 
iiacizmu je-i___ - ’ ke sukilo kareiviai, arešta-

kiekviene-! n^n^u koliu laivai plaukia vo karininkus, ir apie 1,000 ? • i • ą -z- _ _ • 1 _ 1 __ 1 •• *11* ••••

St. Paul, Minn. — Minne- 
sotos,gubernatorius Kari F. 
Rolvage sako, kad greta pa
prastų žmonių nuo potvynio 
nukentėjo ir virš 100 fabri
kantų, kurių įmones buvo 
apsėmęs vanduo.

kareivių su ginklais perėjo į 
kairiųjų pusę.

Columbia^ S. C. — Sulau
kęs 68 metų amžiaus mirė 
South Carolines senatorius 
Olin D. Johnstonas.

American Falls, Idaho. — 
Du automobiliai susikūlė ir 
užsimušė 10 žmonių.

Roma. —Sulaukęs 88 me
tų amžiaus mirė' generolas 
A. Guzzoni.

pakėlė algas gumos
DARBININKAMS

A,kronas. — Goodyear ir 
Firestone kompanijos pasi
rašė kontraktą su United 
Rubber Workers unija dve
jiems metams. Per 2 metus 
darbininkams bus pakelta 
po 28 centus per valandą al
gos. Sutartis liečia-apie 40,- 
000 darbininkų.

PRANCŪZIJA GALI 
IŠEITI Iš SEATO

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
reiškė, kad rimtai galvoja 
apie p a si t r a u ki m ą iš 
SEATO militarinės sąjun
gos. Jiš ir bendrai prancū
zai labai piktinasi Jungti
nių Valstijų agresyve poli
tika pietryčių Azijoje.

GREITAS TSRS NAUJAS 
LĖKTUVAS

Maskva.
ša, kad lakūnas Aleksand
ras Fedotovas išbandė nau
ją militarinį “E-266” lėktu
vą.

Lėktuvas virš 13-kos my
lių aukštyje skrido 1,442 
mylias per valandą.

Paryžius. — TSRS Užsie
nio ministras A. Gromyko 
atvyko pasitarimams su 
Prancūzija Vietnamo rei
kalais.

Milanas, Italija. — Čionai 
prie didelių iškilmių buvo 
atidaryta subvė (požeminis 
trau kinių susisiekimas). 
Subvė yra 8 mylių ilgio, turi 
21 stotį.

Milanas yra senas Italijos 
miestas, dabar turi apiė 
1,500,000 gyventojų.

TASS prane-

Washingtonas. — Buvęs 
New Yorko Valstijos sena
torius K. B. Keatingas sako, 
kad jis veikia už gimdymų 
kontrolę.

La Crosse, Wis. — Mis
sissippi upė vietomis yra 
pakilus 24 pėdas aukščiau 
normalaus lygio.

Lebanon, N. J. —Hunter- 
dono rajone jaunuoliai pa
sodino 1,500 medelių.

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos delegacija iš
skrido į Vietnamą.

Santo Domingo. — Milita- 
ristai nuvertė Jungtinėms 
Valstijoms paklusnią Do- 
naudo Reido Cabralo Do
minikos valdžią.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas lankėsi 
potvynių srityse. Jis paža
dėjo nukentėjusiems teikti 
JAV federalinę pagalbą.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė paskelbė, kad jos 
lėktuvas nušovė JAV šni- 
pišką lėktuvą.

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad Tarybų Sąjungo
je Niksonas lankėsi pasi- 
reklamavimo sumetimais.
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Žygiuojame į katastrofą!
r • ’ •

, Iš MŪSŲ ŠALIES sostinės eina i pasaulį vienas pa
žadas po kito, kad jokių kalbų apie Amerikos militarinių 
jėgų ištraukimą iš Pietų Vietnamo, kurio reikalauja 
Šiaurės Vietnamas, negali būti nė kalbos. Priešingai: 
dar daugiau bus siunčiama karinių jėgų ir tos jėgos bus 
mestos tiesiai į mūšius. Vietoje nutraukti iš oro puolimą 
Šiaurės Vietnamo, bombardavimas bus dar padidintas.

-1 Padėtis pavojinga, baisi. Išsigandusiai vėl prašneko 
ir ‘‘The New York Times”, kuris po prezidento Johnso- 
no Baltimorės kalbos buvo aptilęs. Minėti aukštųjų par
eigūnų, ypač Gynybos sekretoriaus McNamaro pareiški
mai, kad karas bus plečiamas, kad puolimas Šiaurės 
Vietnamo bus padidintas, niekam nebeleidžia tylėti. Ne- 
sulaikymas bombardavimo Š. Vietnamo, sako laikraštis, 
sunkina susitaikymą. “Dabartinio proceso eiga gali pri
vesti prie katastrofos”, sako šitas didlapis.

Labai susirūpinusiai prabilo ir Socialistų partijos 
vadas Norman Thomas. Jis irgi smerkia nesulaikymą 
bombardavimo Š. Vietnamo. Jis siūlo, kad puolimas tuo
jau būtų sulaikytas. Jis reikalauja, kad į pasitarimus 
konfliktui baigti turėtų būti įtrauktas ir Pietų Vietna
mo “Vietcongas”—Išsilaisvinimo Frontas.

‘•r: Tarybų Sąjunga ir Kinija žada leisti savo piliečiams 
savanoriai vykti į Š. Vietnamą ir padėti jam gintis nuo 
amerikiečių. Tik lauks pakvietimo arba prašymo iš Viet
namo. Aišku, kad jeigu nebus sulaikytas bombardavi
mas, toks pakvietimas bus išleistas. Kinija rubežiuojasi 
su Š. Vietnamu. Jos savanoriams bus lengva rubežių per
eiti.. Ir turėsime antrąją Korėją.

Bet dabartinėse sąlygose “antroji Korėja” gali virs
ti 'tiesiai į pasaulinį karą. Štai koks pavojus pakilo ant 
žpionijos galvos’

Kas tokio pavojaus nemato, tas lošia ugnimi.

Nereikalinga, kvaila krize
CHICAGOJE > šiomis dienomis buvo susirinkę Ame

rikos kolegijų bei universitetų naujų studentų priėmimo 
viršininkai. Jie buvo labai nusiminę. Jie kalbėjo labai pe- 
sjtrntiškai. Mes, girdi, gyvename rimtą krizę. Per daug 
jaunu, žmonių nori įstoti į mūsų aukštąsias mokyklas. 
Kasmet tas skaičius auga. Jeigu šiandien mes mūsų kole
gijose ir universitetuose turime 5,222,000 studentų, tai 
su 1972 metais jų jau bus beveik 8,000,000!

TEBETEISINA 
DUJŲ VARTOJIMĄ 
VIETNAME

Atsimenate, koks didelis 
pasibaisėjimas nuaidėjo po 
visą pasaulį, kada buvo pa
skelbta, kad Pietų Vietna
mo kare yra vartojamos 
dujos. Kilo tokia didelė ban
ga protestų prieš mūsų vy
riausybės tą politiką, jog, 

I kaip atrodo, dujų vartoji
mas nebebuvo (bent iki šiol) 
pakartotas.

Bet dujų vartojimo šali- 
j ninku tarpe lietu v i š k i e j i 
; menševikai pasirodė entuzi- 
I astiškiausi. Jie tada teisi- 
i no ir gynė dujų vartojimą. 
; Chicagos menševikų “Nau- 
į j ienos” dar ir šiandien tą 
i baisų karo pabūklą gina ir 
I teisina. Jos pasmerkia tuos, 
I kurie protestavo prieš du
jų vartojimą.' Girdi:

Šitame riksme buvo daug 
veidmainystės, nes,’ viena, tos 
dujos, kurios buvo panaudo
tos Vietname, yra visai kito
kios rūšies, negu Pirmojo Pa
saulinio karo dujos, kurios iki 
mirties už troškindavo žmones 
ir visus gyvūnus. O naujos 
dujos, kurias išrado JAV che- 

j mikai, žmonių gyvasčių nesu- 
i naikina. Jos yra panašios rū- 
| sies, kaip ašarinės bombos, 
kurias Įvairiose šalyse neretai 
panaudoja policija riaušėms 
malšinti.

Daug žiauresnis ginklas yra 
j dinamitu ir gelžgaliais užtai- 
' sytos granatos, kurių sprogi- 
| mas žmones užmuša arba sun- 
i kini sužeidžia.

Vadinasi, ir Amerikos 
| žmonių dauguma, kurie pa- 
' sibaisėjo dujų vartojimu, 
I buvo veidmainiai. “Naujie- 
i nos” bando įkalbėti mums, 
kad tos dujos visiškai ne
kaltos, nepavojingos, o t, tik 
priverčia nelaimingą auką 
smarkiai paašaroti, • tai ir 
viskas! Kitaip, žinoma, gie- 
ddtų to laikraščio redakto
riai, jeigu jiems patiems 
tektų tų “nekaltų” dujelių 
paragauti.

Juk ir Pirmojo pasauli
nio karo kareiviai ne visi

lingi protestai prieš Viet
namo karą neduoda, matyt, 
mūsų kunigėliams ir davat
koms užmigti. Todėl “Dar
bininkas” (bal. 20 d.) šau
kia: “Pikta sėkla mokslo 
dirvoje — universitetus no
ri paversti židiniais opozi
cijos prieš Johnsono politi
ką!”

Kas taip “negražiai” el
giasi? Nereikia nė aiškin- 
t: komunistai, žinoma!

Iš “Darbininko” redakci
jos taip labai trokštantiems 
kariauti sutanuotiems tėve
liams ta prieškarinė propa
ganda reiškia nei daugiau, 
nei mažiau, kaip “defitiz- 
mą, kapituliaciją prieš ko
munistus.” Na, o mūsų 
klerikalai juk jei primany
tų, tai visus komunistus 
paskandintų viename šaukš
te vandens.

Reikia žinoti, kad “Dar
bininkas” ir “Draugas” dar 
niekur nėra užgyrę “neklai
dingojo” popiežiaus Pau
liaus VI nutarimo užvesti 
su komunistais pasikalbėji
mą.

Kaip žinia, Paulius VI ir
gi pasmerkia Pietų Vietna
mo karą ir reikalauja jį su
laikyti. Vadinasi, popiežius 
irgi yra “komunistų agen
tas” !

“Darbininkas” to atvirai 
nepasako, bet kad jis taip 

| mano, tai aišku kaip diena.

ŽINOMA, SU
PRIETARAIS KOVOTI 
NELENGVA

Chicagos klerikalų “Drau
gas” (bal. 20 d. džiaugiasi, 
girdi, Lietuvoje “Nesiseka 
kova prieš religiją.” Skai
tome:

“Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, kova prieš religiją 
tebevedama sunkiai. Tebe
ieškoma geresnių priemo
nių tai kovai vesti, skelbia
mi patarimai' spaudoje ar 
per radiją, ateištiniais klau
simais šaukiamos specialios 
konferencijos.”

Bažnyčios “teisybe” dar 
vaikas būdamas pradėjau 
netikėti. Gal ir mano būdas 
padėjo man atsikratyti re
ligijos.

Jaunystėje ir dabar ką 
matau, girdžiu, vis noriu 
patikrinti, ar tiesa. Lan
kant mokyklą, po pamokų 
ketvirtadieniais ir penkta
dieniais mokytojas dėstyda
vo Bibliją, daug kalbėdavo 
apie dievo ir pranašų “ste
buklus,” kurie man atrody
davo abejotini, na, kad ir 
Kristaus “prisikėlimas iš 
numirusiu.” *'• I 

Aš gimiau 1888 metais I 
mišrioje aplinkoje, Kalvari
jos apskrityje, Suvalkijoje. 
Mano motina buvo labai ti
kinti bažnyčia. Jos broliai— 
Petras buvo kunigas, Juo-: 
zas gydytojas, Pranas svie- 
tiškis. Pastarieji du buvo 
laisvamaniai ir socialistai. 
Kunigas Petras anksčiau1 
išvyko Amerikon, tad mane 
jaunatvėje veikė ateistiški 
gydytojo Juozo pokalbiai 
apie žmogų, jo gyvybę.

Daktaras sakydavo, tokio 
daikto, kaip “dūšia,” žmo
gaus kūne nėra.

Kiek vėliau, kai kilo 1905 
metų revoliucinis judėji
mas, buvau jau 17 metų 
vaikinukas, pradėjau pats 
skaityti laisvamanišką lite
ratūrą ir revoliucines dai
nas. Manyje kildavo ateis
tinė nuotaika, kai skaityda
vau tikėjimų istoriją, Milu
ko teologiją. Negalėdavau 
suprasti tokios bažnyčios 
“teisybės”, kuomet ji skel
bia vieną “poną ' dievą,” 
o aš suradau, kad yra tiek 
daug tikėjimų, religijų.

nežinant. Buvau nusiminęs.
Motina man kalbėjo: Ta

vo dėdės abu turtingi ir be
vaikiai, be šeimų, tave iš
mokys, turėsi gerą gyveni
mą, tik būk geras.

Padrąsintas motinos žo
džiais, būdamas jau virš 21 
metų vyrukas, 1910 metais 
vykstu Amerikon pas dėdes 
mokslo gauti!

Pirmoji mano “mokykla“ 
Amerikoje buvo ne univer
sitetas, bet dėdžių ūkyje 
darbas. Mano viltys neiš
sipildė.

Dėdė domėjosi mano dar
bu, ne mokslu. Bedirbda
mas dėdžių ūkyje, pradėjau 
stebėti ne tik bažnyčios ne
teisingumą, bet ir darbo 
žmogaus skriaudas.

Sakoma, kad ir blogis ve
da į geiu..

Pas laisvamanį gydytoją 
Juozą ateidinejo laikraštis 
“Lietuva,” žurnalas “Lais
voji mintis”. Jo knygyne 
radau ir skaičiau daktaro 
Jono Šliupo knygas “Die
vas, dangus ir pragaras” ir 
“Tikyba ir mokslas.” Ga
vau kunigo Dembskio raš
tus. Knygos man parodė, 
kad tikėjimas (reli gija), 
bažnyčia yra mokslo, ap
švietos priešai. Iš knygų 
suradau, kad bažnyčia kan
kino ir laužuose degino 
mokslo vyrus. Iš knygų su
radau, kad viskas, ką baž
nyčia skelbia, nėra dievo 
žodis, tik pačios bažnyčios, 
kunigų sukurtas išmislas.

Mano turtingi dėdės ne
davė man mokslo, dargi 
“artimo meilės” jie nesilai
kė link darbo žmonių.

Man atvykus Amerikon,

kyti mano su kunigu šiurkš- 
tėjantį pokalbį:

—Joneli, mes tave leisime!? 
į mokyklą sekančiais me- ' 
tais.

Tuo buvo baigtas mano 
pokalbis su dėde kunigu.

Apžvalgęs visą ūkį, kuni
gas išvyko pas savuosius 
parapijonus. Aš, pagyvenęs 
virš poros metų dėdžių 
“globoje,” 1912 metais pa
likau ūkį ir tais pačiais me
tais stojau į socialistinį ju
dėjimą. Skaičiau daug so
cialistinės literatūros. Skai
čiau “Kovą” ir kitus laik
raščius. Socialistinis judė
jimas tapo mano sociologi
niu ir ateistiniu universite
tu. Stebėjau darbininkų 
kovas už geresnį gyvenimą^ 

Būti tik ateistu neužtenš 
ka. Reikia platesnio klas$ 
nio susipratimo. Tame ju
dėjime buvau nuo 1912 me
tų. Tai teisingas žmogaus 
gyvenimo kelias. Eidamas 
tuo klasiniu keliu, tapau 
darbo žmonių idėjos ir 
mokslo uolus rėmėjas. Ką 
gyvenime galėjau, dariau, 
kad darbo žmonių idėjos 
augtų ir kad apšvieta bujo
tų. Pagal išgalę skiriu kny
gai, mokslui, spaudai.

Manau, kad tai kiekvie
no susipratusio žmogaus 
geriausias paminklas, ge
riausias palikimas žmonijos 
gerovei.

Man jau 77-ti metai, 
žmonių apšvietai, mokslui 
skiriu likusią savo gyveni* 
mo dalį.

Lai mano ir kitų žmonių, 
darbas sukuria ir palieka 
gražesnį gyvenimą, kuria
me nebus skurdo ir karo 
baimės.

Jonas Smalenskas

Kur mes juos padėsime? Kur dėsis, kaip jausis mili
jonai tų, kurie nebus priimti? Bet juos priimti negalėsi
me, nes mūsų mokyklose jiems nebus vietos, jeigu jie ir 
turėtų kuo pasimokėti už mokslą. Neturėsime ne tik vie
tos, bet ir profesorių juos mokyti...

• Iš tikrųjų krizė, bet, mums atrodo, nereikalinga ir 
kvaila krizė. Tai dar viena kapitalizmo beprotybė. Bilijo
nus dolerių sukišame ginklavimuisi, o neturime lėšų ap- 
rfrpinimui mūsų jaunosios kartos aukštuoju mokslu—ne
turime patalpų, neturime profesorių.!

■ j. t '

j , Ryšium su tuo, mes, lietuviai, prisimename Smeto
nos. klikos valdomą Lietuvą. Atsimenate, kaip buvo pra
dėta bėdavcti, kad “mokytų žmonių”, kad “inteligentijos” 
jau. mums per daug. Tai irgi buvo krizė, bet smetoninės 
beprotybės pagimdyta krizė. Kai tik fašistinis režimas 
buvo išmestas į šiukšlyną, Lietuvos jaunimui mokyklų 
durys plačiausiai atsidarė ir “krizė” ištirpo kaip sviesto 
šaukštas karštoje skauradoje.

f-'.-Gaila, kad mūsų Amerika tokiai operacijai tebėra 
nepasirengus. Todėl jaunimo, mokslo ir apšvietos šalinin
kėms telieka reikalauti, kad mūsų federalinė vyriausybė 
bei-valstijų ir miestų valdžios surastų lėšų mūsų jaunąją 
Įtartą aprūpinti vietomis aukštosiose mokyklose.

Vyskupo balsas
‘“.‘KATALIKŲ bažnyčia turi visur prisisteigus para- 

pfjinių mokyklų. Keista, kad ir šiandien, šiame amžiuje, 
katalikų bažnyčios galvos nepripažįsta visuomenės išlai- 
kbifių ir finansuojamų viešųjų pradinių bei vidurinių mo
kyklų. Kemša vaikus į žemo kalibro parapijines mokyk
las tik todėl, kad jose davatkos galėti] vaikams į galvas 
laisvai rieškučiomis krėsti poterius ir religinius prieta- 
fčtš. Tėvams, kurie turi tas mokyklas išlaikyti iš savo ki
lnių, taip pat didelė ir nereikalinga našta.

Kaip žinia, be tiesioginės mokesties toms mokyk
loms išlaikyti, kuriomis vaikų tėvai yra kunigų apkrau-

buvo užmušti, kurie dujų 
paragavo. Didelė jų daugu
ma sugrįžo gyvi, bet kas 
buvo belikę iš jų sveikatos? 
Nejaugi tie išsigimėliai 
“Naujienų” pastogėje visa 
tai pamiršo, apie tai nepa
galvoja?

Tiesa, granatų ir dinami
to sprogimai yra bisus daik
tas. Dar baisesnis daiktas 
yra mėtymas bombų, net 
dar padegančių bombų iš 
oro ant miestų ir kaimų. 
Bet vis tiek dujos pasiro
dė toks baisus karo pabūk
las, kad jo nebeišdrįso var
toti Antrajame pasaulinia
me kare net hitleriniai pa
siutėliai. Štai kodėl taip 
buvo pritrenktas pasau- 

I lis, kai buvo paskelbta, 
| kad šiame Vietnamo kare 
j yra vartojamos dujos. Ti
kėkime, kad niekas niekad 
daugiau nebeišdrįs jų var
toti jokiame kare.

JAU SMERKIA 
MOKYKLAS

Brooklyno pranc i š k o n ų 
“Darbininkui,” kaip karo 
šalininkui, baisiai pikta, kad 
mūsų akademinė visuome
nė, studentai ir profesoriai, 
taip plačiai yra įsitraukę į 
kovą prieš karą. Tie skait-

narni, parapijų komitetai, stengiasi pinigų pasidaryti 
įvairiais “parengimais”. Pats garsiausias ir popuiiariš- 
įjįusias raketas tai “Bingo’V Taipgi vaikai yra verčiami 
Lysti prie žmonių ir pardavinėti visokius pyragaičius, 
^dainius, žaisliukus ir t.t.

Tos visos pastangos pasidarė tokios raketieriškos, 
tokios nešvankios, jog jau iš kantrybės išvedė įžymų ka
talikų bažnyčios veikėją vyskupą Clarence F. Elwell. 
Kalbėdamas Nacionalio Katalikų Apšvietos Susivieniji-y

A * ’' • r. ' '
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Kas gi sakė, kad kova su 
religiniais priet arais bus 
kur nors lengva? Patys 
laisvamaniai niekur to ne
sakė ir nesako. Niekas taip 
nemano ir Lietuvoje. Seno
sios kartos galvose tiek 
daug per amžius tų prie
tarų ir burtų įdiegta, jog 
joms pašalinti reikės daug 
laiko ir didelių pastangų. 
Bet kad jau daug toje dir
voje yra laimėta ir pasiek
ta, tai niekas neabejoja. 
Kunigų ir davatkų įtaka 
žmonėse tirpsta kaip pava
sarį sniegas.

ELEKTRA “MELŽIA” 
BITES

Bičių nuodai jau seniai 
naudojami vaistams. Ta
čiau jų iki šiol negalima bu
vo išgauti, nenužudžius pa
čios bitėš. Montanos uni
versiteto klausytojai sukū
rė elektrinį melžimo prie
taisą, kuriuo galima išgau
ti nuodus ne. tik iš bičių, 
bet ir iš širšių. Pasirodo, 
šie nuodai yra dar veiks
mingesni.

Pritakius naująjį bičių 
“melžimo” būdą, bus padi
dinta nuodų gamyba, nesu
mažinant medaus bei vaško 
išgavimo.

mo suvažiavime jis viešai pasmerkė tokias raketieriškas 
pastangas parapijines mokyklas finansuoti.

Manoma, kad šio aukšto pareigūno tokia kalba iš
šauks katalikų tarpe plačių diskusijų. Reikia tikėtis, kad 
daug tėvų apsigalvos ir savo vaikus nukreips į viešąsias 
mokyklas, prie kurių juk išlaikymo jie prisideda mokė
dami federalinius, valstijų ir miestų taksus.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., bal. (AįFrįl) 27, 1965

Kunigai tuo laiku orga
nizavo ir palaikė religines 
propagandines organizaci- 

Į jas “Žiburėlius.” ?Jie jau- 
jnuoliams liepdavo skaityti! 
i tik “Žiburėlio” už gi r t as 
knygas. Kurie skaitė svie
tišką literatūrą, buvo įta
riami bedieviais ir negau
davo “griekų atleidimo.” 
Kildavo klausimas, kodėl 
taip ?

Buvo girdėta apie garsią
ją Ameriką. Kaip minėjau, 
kunigas Petras, mano dėdė, 
jau seniai buvo išvykęs A- 
merikon. Shenandoah mies
te, Pennsylvanijoje, jis įsi
kūrė parapiją ir bažnyčią.

Kunigas Petras gerai pra
lobo. Pirko, ūkį virš 1,000 
akrų žemės Mary lando vals
tijoje, antrą Virginijos vals
tijoje su 1,000 akrų miško. 
Kaip sakydavo, du vyrai 
rankomis neapima pušių. 
Be to, Baltimoreje turėjo 
vieno akro prieplauką lai
vams, du botus lentoms vež
ti į Baltimorę, ir daugiau 
ko.

Kunigas, negalėdamas su
tvarkyti savo įstaigų, 1905 
parsikvietė gydytoją Juozą 
į Jungtines Valstijas. Tas 
įsikūrė Baltimorėje, Md., 
kabinetą ligonams priimi
nėti, 18 amerikoniškų my
lių nuo Baltimorės, ir pri
žiūrėjo tą kunigo ūkį.

Nežiūrint to, kad gydy
tojo laisvamanio ir kunigo 
pažiūros į religiją griežtai 
skyrėsi, bet biznio, pelno rei
kalais jie gražiai sugyveno. 
Jie gaudavo dvigubas pa
jamas—iš savo profesijų ir 
iš žemės darbo. Mano mo
tini gerai žinojo, kad jos 
broliai Amerikoje yra tur
tingi. Ji rūpinosi manimi, 
kad man reikės stoti j ka
riuomenę. Ji rašė broliams, 
kad jie atsiimtų mane į A- 
meriką, ir padarytų geru, 
mokytu žmogumi. Motinos 
maldavimą dėdės išklausė. 
Atsiuntė laivakortę man

jie šykštėjo mane tinkamai 
aprengti. Pirmą kartą at
vykęs dėdė kunigas buvo ne 
su dovanomis, o su klausi
mu:

—Kaip tau patinka Ame
rika? Ar sekasi darbas 
ūkyje?

—Nesmagu, nėra suėji
mų, — nedrąsiai atsakiau.

Kunigas tęsė toliau, no
rėdamas mane įtikinti:

—Turėk kantrybės, vai
keli. Paprasi, laikui bėgant.

—Čia bažnyčios nėra, jau
nimo nesiranda, darbai sun
kūs.

Dėdė mato, kad aš nepa
tenkintas.

— Dievas visur, vaikeli, 
yra, visur, o visur, bažny
čia kunigams, reikia ir gas- 
pados žiūrėti, kad būtų vi
siems...

Pastebėjau, kaip kritiškai 
kunigas mane žvelgė nuo 
galvos iki kojų.

Laikas bėga. Aš dirbu ir 
mokausi iš gyvenimo. Dė
dės Juozo vienas darbinin
kas buvo jau prasilavinęs 
socialistų veikloje. Revoliu
ciniame judėjime jis buvo 
dalyvavęs Europoje. Buvo 
susipažinęs su Markso te
orija. Mudu susidraugavo
me, diskusavome. Mudvie
jų pokalbiai man buvo kla
sinio sąmonėjimo mokykla.

Kai vėliau susitikau dėdę 
kunigą, jau buvau drąses
nis. Kuomet kunigas vėl su 
tais pačiais, klausimais:

—Na, kaip tau, vaikuti— 
ar jau apsipratai su Ame
rikos gyvenimu?

O man dar nebuvo išėję 
iš galvos motinos žodžiai 
apie mokslą, tad tiesiog at
sakiau:

—Mama sakė, kad leisite 
mane į mokyklą, o dabar 
tik darbais aprūpinate.

Kunigas, 'matyt, supyko 
ir atkirto: ,

—Mūsų tėvai mylėjo že
mę, vaikai nori ponais būti.

1965-IV-19

Tigras
TSRS tigrų randama Usū- 

rijos srityje (Tolimuosiuose 
Rytuos) ir Vidurinės Azi
jos respublikose. Bet dau
giausia jų gyvena Indijoje.

Tigras labai panašus į ka
tę. Jo snukis, uodega \ 
visi įpročiai — kaip katėa. 
Jo vilna rusva su juodai 
dryžiais.

Tyliais, negirdimais žings
niais tigras slankioja tan
kumynais. Dryžuoti jo šo
nai savo spalva susilieja su 
bendru aplinkinių nendrynų 
vaizdu. Pasislėpęs tankia
me atžalyne, jis stebi au
kas: šernus, ožkas, elnius ir 
kitus gyvulius. Dideliu, vik
riu šuoliu jis puola auką ir 
į ją įsmegia savo aštrius 
nagus ir dantis. Tigro le
tenos smūgis būna toks 
Stiprus, kad nuo jo net ark
lio stuburas lūžta.

Tigras padaro daug ža
los ūkiui. Kai kada jis ap
sigyvena netoli kaimo ir 
puldinėja naminius galvi-4 
jus. y.-’

Tigras pavojingas ir pa
čiam žmogui. Žmogų daž
niausiai puola seni tigrai, 
kuriems būna sunkiau me
džioti greitakojus ir stip
rius gyvulius. Tigras, pa
sislėpęs tankumyne, stebi 
žmogų ir milžinišku šuoliu 
puola neatsargų praeivį ar
ba medžiotoją.

TARIASI SU KANADA 
DĖL PRĖSKO VANDENS

Portland, Ore. — Čionai 
Jungtinių Valstijų atstovai 
tarėsi su Kanados valdžios 
atstovais reikalais prėsko 
vandens.

Mat, Jungtinėse Valstiją 
se, ypatingai vakarinėse 
valstijose, yra jaučiama 
prėsko vandens stoka*



J. GRTGIšKIS

, ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Ne visos unijos pritaria i jo, Margareta suprato, kaip 

AFL-CIO prezid. George i sunku tėvams tokią šeimą 
Meany politikai karo klau-i išmaitint i, išauginti, iš
siimi. Kaip žinoma, Meany | mokslinti. Jau iš jaunu die- 
pilnai užgiria šaltąjį karą iri nu ji pasiryžo kovoti už šei- 
dabartinę vyriausybės poli-: mos kontrolę, už gimdymo 
tiką Vietnamo klausimu.! reguliavimo įstatymus, ko- 
Meany yra pasiskyręs rene-i kili Amerikoje tuo metu ne- 
gatą Lovestoną rūpintis už-buvo.
sienine politika/ o Lovesto-j . .
nas dabar yra imperialistu i Margareta mvo socialist!- 
pastumdėlis. ' Pažiūrų. Socialistiniame

, laikraštyje New York
Prieš tokią imperialis-' ji'turėjo savo kolum- 

tams naudingą iŠ AFL-CIO į nJU kur ryškino, ką “kiek- 
skleidžiamą politiką jau pa- j viena moteris turi žinoti”, 
sisakė keletas uniją, dange-: lekcijomis ji apkeliavo 
lis uniją lokalu. D a b a r ; vjsa Amerika'ir turėjo di- 
Jungtinė Automobilių Dar- į JziHli0 pasisekimo. O kai ji 
Hminką unija, didžiausia pradėjo slaptai moterims 
AfFL-CIO unija, . pasiuntė patarimus duoti, kaip nuo 
prez. Jobnsonui ir Jungti- > ^jmdvmo apsisaugoti, tai ji 
niu Tautų generaliniam sek- buvo'areštuota ir kaltinta 
retorini L. Fhantui ragini-, 9 prasižengimais, už ku
rną, viską daryti, kad \ iet- Giios galėjo gauti kalėjimo 
name karą baigti. Automo- net 15 metus.

Vlniūje įvyko respublikos meno saviveiklos apžiūra. Pramo
giniu šokiu mėgėju tarpe geriausiai pasirodė Grigiškių 

kultūros namu kolektyvas.

TEOFILIS TILVYTIS

BISTOJELIAI
(Iš poemos ketivrtosios dalies)

Nuskriejo debesis Tūpk, ardyk, žudyk, slapsty-

Tartum gyvą matau...
Gegužės mėnesį sukanka j apsigyveno Marijampolėje 

120 metų, kai baudžiavinėje vos pusę metų prieš mirtį, 
Lietuvoje gimė mūsų litera- vadinasi, nesuspėjo įsigyti 
tūros klasikė Žemaitė. Sa-idaug pažįstamų, ypatingai 
vo kūryboje ji plačiausiai ir valstiečių tarpe. Vadinasi, 
ryškiausiai atspindėjo sun-lji važinėjo ten, kur su rei

bilią darbininku unija pri- ■ 
mena, kad Vietnamo krize ■ 
turėtą būti išrišta politiniu , 
būdu, o ne militariniu, ji tu-' 
ri būti rišama bendru susi- Į 
tarimu. I

Šį pasisakymą prieš karą 
Vietname unija priėmė savo 
vykdomosios tarybos susi
rinkime, balandžio pradžio
je laikytame Detroite. Uni
ja pastebi, kad Vietname 
kjp’o plėtimas gali uždegti 
“pasaulinį karą”, linijos va
davai taipgi smerkia gazą I 
vartojimą Vietnamo kare.

Unijos vadovai, tačiau, 
nereikalauja vyriaus y b ė s 
ištraukti militarines jėgas iš 
Vietnamo tol, kol nebus iš
rišta Vietnamo krizė. O tai 
silpnina patį vadovą reika
lavimą baigti karą Vietna
me. Kol amerikinės milita
rines jėgos Vietname bus, 
sunku bus Vietnatno krizę 
likviduoti.

Daugelis uniją lokalu irgi 1 
pravedė panašius tarimus 
Vietnamo klausimu. Ameri
kos militarines jėgos suda
ro svarbiausia susitarimui 
kliūtį

Studentų balsas
Pirmu syk Amerikos isto

rijoje tiek daug universite
tų studentų sukilo prieš 
mokytojų ir universitetų di
rektorių politiką.

Pirmiausia studentų su-1 
kilimas išsivystė Berkeley' 
universitete, Kalifornijoje, 
vėliau persimetė j daugelį 
kitų didžiųjų universitetų 
net keliose valstijose. Įdo
mu ir tai, kad ir katalikiški 
universitetai, kaip St. Johns 
universitetas, nebėra laisvi 
nuo savo studentu sukilimo.v

Studentai reikalauja pil
nos žodžio ir spaudos lais
vės universitetų teritorijo
je (campus), kad jie laisvai 
galėtų ten savo susirinki
mus laikyti, savo laikraštu
kus išleidinėti, įvairių poli
tinių požiūrių (ir komunis
tų) kalbėtojus pasikviesti.

Kartu jie dabar reikalau
ja baigti karą Vietname. 
Tuo klausimu jie ruošia pi- 
kietus ir demonstracijas po 
visą šalį.

•
Margareta Sangerienė

Neseniai mirė Margare
ta Sangerienė vienoje Ari
zonos sanatorijoje.

Jungtinėse Vai s t i j o s e 
Margareta Sangerienė skai
toma gimdymo kontrolės 
fioČiute, kuri daugiau kaip 

0 metų pašventė kovai už- 
gimdymo kontrolę.

Gimusi 1878 m. rugsėjo 14 
d. didžiulėje 11 vaikų šeimo-

“Aš nebijau kalėjimo”, ji 
parniūkė tiems, kurie patarė 
susilaikyti nuo gimdymo 
kontrolės propagandos. Visi 
įstatymai, kurie gimdvmo 
kontrolę draudžia, yra klai
dingi ir jie turi būt atšauk
ti. Masinis žmonių spaudi
mas ją išlaisvinti iš kalėji
mo, smarkiai valdžią pavei
kė ir Margareta laimėjo.

Sulaukusi 85 metus am
žiaus, ilsėdamasi vienoje 
Arizonos valstijos sanatori
joje, ji vis kartojo, kad dar
bas, kurį jinai pradėjo, dar 
nėra užbaigtas, “dar mes 
turime daug ką padaryti”, 
dar daugiau kai]) 2 bilijonai 
žmonių pasaulyje vis neži
no, kaip savo šeimas kont
roliuoti, kaip jas tinkamai 
išauginti.

Ji prisiminė, kaip dauge
lis moterų verkdamos pra
šydavo pasakyti joms pa
slaptį, kaip gimdymą kont
roliuoti. “Jeigu kitą vaiką 
turėsiu, aš tikrai mirsiu”, 
viena desperatiškai Marga- 
retai skundėsi.

Margareta Sanger i e n ė 
buvo gabi agitatorė, organi
zatorė, žurnalistė - rašytoja. 
1915 metais jos pastango
mis buvo sukurta Ameriki
nė Gimdymo Kontrolės Są
junga, kurios organą “Birth 
Control Review” (Gimdymo 
Kontrolės Apžvalgą) ji re
dagavo, taipgi redagavo 
“Woman Rebel”. Ji parašė 
net keletą knygų tuo svar
biu gimdymo ko nt r o 1 ė s 
klausimu. Savo intensyviu 
darbu ji galėjo nugalėti vi
sas didžiąsias kliūtis ir išei
ti laimėtoja.

Mirė ji sulaukusi seno 87 
metų amžiaus. Mirties pata
le gulėdama vis kartojo, 
kad “darbas tebėra nebaig
tas”, tinkamo gimdymo 
kontrolei įstatymo Jungti
nėse valstijose dar nėra.

Apie lėktuvus
Washingtonas. — Balan

džio 3 dieną įvyko pirmas 
oro mūšis tarp JAV lėktu
vų “F-105” ir šiaurės Viet
namo “MIG-17.”

“MIG-17” yra seni, nuo 
1954 metų lėktuvai. Jie 
ginkluoti kanuolėmis ir kul
kosvaidžiais, gali pakilti iki 
57,000 pėdų, skrenda apie 
750 mylių per valandą.

JAV “F-105” yra nauji, 
skrenda iki 1,500 mylių per 
valandą, tvirčiau ginkluoti 
už “MIG-17,” gali vežti apie 
1,300 svarų bombų.

Melsvai, rausvai kraujuota šuniškiausia giminė,- [kis,
Ir neganda baisi 
Kaip ragana su šluota. 
Nubėgo pabaisa 
Kryžuoto voro tinklais: 
Paklupdė ją tiesa 
Ir šventas tavo ginklas. 
Kai]) kryžiai kaminai 
Iš po degėsių kyšo. 
Drauguži, kaip manai— 
Visa žemelė grįžo! 
Baidyklė užmušta! 
Tėvynė išvalyta! 
Spygliuotoji našta 

■ Per nugarą nuslydo.
I

žaibo karo kumelys 
Numuštas nuo kojų. 
•Rieda žemės kamuolys,— 
Į kokį rytojų?
Sudaužytas kruvinai 
Raukosi ir skyla, 
Žemėn leidžiasi kalnai, 
Praraja iškyla. 
Mariom ašarų, kančių 
Kontinentai brenda; 
Tautos plėšia nuo pečių 
Kapitalo skrandą. 
Prisikėlus žmonija 
Taiką apdainuoja, 
O pamišėlių gauja 
Kerštą kombinuoja: 
Velka auksą gabalais 
Į prarastą rojų; 
Kapitalas neapleis 
Grobio to geruoju.
Auksas kulkom pasikeis, 
Ugnimi ir dūmais;
Liks jie ir toliau vagiais 
šimtaaukščiuos rūmuos.

• •
Artojėlių milijonai 
lilsis po žeme. 
Petras tyliai tarė Jonui: 
“Art, brolau, eime!
Baigėsi tarp mūsų karas. 
Nebe tie laikai!
Mūsų valioj pono dvaras, 
Bankai, fabrikai.
Saulė—pažiūrėk—pakilus 
Juokias ant pušies,— 
Mes užarsim griovį gilų— 
Žemė pagražės!
Priešu man buvai lig šio- 
Ar dabar tiki?”— [lei,
Jonas įrėmė į brolį 
Kruvinas akis. ( 
Brolis metais vilko plūgą, 
Draskė riekimus,— 
Jonas netiki kolūkiais, 
Nors tu jį užmušk! 
Jonas kito sukirpimo,— 
Namas trim galais;
Tai žmogus, kurs viską ima, 
O ne atbulai.
Vilkas vis į mišką žiūri,— 
Pagalvok rimtai!
Jonui rūmai, tau—pašiūrė, 
Ar, brolau, ne taip! 

• •
Kraujas verda už Atlanto. 
Peilį ten kažkas galanda,— 
Krosny kaista geležis, 
Verda nuoduose tulžis. 
Ten žvėrims visokio plauko 
Galvos nukirstos atauga, 
Kalas iš plaukų nagai— 
Viską daro pinigai! 
Auksas tuos nagus pasamdo, 
Oru siunčia kaip desantą, 
Išsodina pagiry,— 
—Šok ugnin, jei nori ryt! 
Jei dar kam nors tikęs, <

Brolio pėdas uostinėk,— 
Tu geriausias mano šuo! 
Na, vikriau,—arba, arba!.. 
.. .Tokia buvo pagarba 
Bendrataučiui ne vienam— 
Pašlemėkui purvinam.

Oi, tai buvo, tai nutiko— 
Brolis brolį susitiko 
Vidury kolūkio lauko, 
Žemėje, kur gimė, augo. .

’ Kažkoks mazgas atsirišo,-— 
; Brolis vėl į laisvę grįžo; 
. Liaudies išmintis ištaisė 
I Neteisybę skaudžiai baisią, 
j kuri teršė žemės veidą— 
Brolių tūkstančius išleido. 
Keršto mazgas atsirišo,— 
Buvęs priešas broliu grįžo; 
Pasiklupdęs šeimą savo 
Žemę purviną bučiavo, 
Trys broleliai susitiko 
Ir stebuklas čia įvyko:- 
Šalia nuosavybės-kapo 
Buvę priešai broliais tapo.

Amžiaus trečdalis suėjo— 
Ar ne apie tai kalbėjau? 
Pildosi, nors neprašiau, 
Ką kadaise parašiau. 
Žmogui žemės nepakanka,- 
Petras braunasi į dangų 
Plieno ir ugnies sparnais: 
“Kur gi dievas

su tarnais?..” 
Kiek tam žmogui 

primeluota! 
Aplink tuščia kaip iššluota; 
Nėr nei dievo, nei dangaus— 
Viskas išmislas žmogaus! 
Tas dangus—pagyrų 

puodas 
Ištisai niūrus ir juodas. 
Petras grįžta iš dangaus— 
Niekas jo nebeapgaus: 
Žemėje suradęs tiesą, 
Neša jis į dangų šviesą; 
Spalio vėjas į žvaigždes 
Beria lūkesčius širdies.

• •
Žemė pagražėjo. 
Žemė sumažėjo,— 
Ugnimi šarvuotas 
Paaštrėjo protas. 
Verda smegenynas. 

1 Siaučia vandenynas 
Nuo bangų dūkimo, 
Nuo bombų sprogimo. 
Blaškos Pacifikas, 
Maudosi grobikas, 
Atsikvėpt neduoda— 
Maišo baisų nuodą. 
Žemė nerimauja. 
Rykliai laukia kraujo. 
Žmogėdros dvikojai 
Sąžinę aukoja: 
Pragarą užkūrę, 
Viską atiduotų 
Velka, ką tik turi,— 
Kanibalo puotai.
Žmonės, būkit budrūs! 
Žmonės, būkit budrūs! 
Ištvermės ir laiko,— 
Laikas neša taiką!

kią lietuviškojo kaimo bui
tį, kasdieninius valstiečių 
vargus ir rūpesčius, kuk
lias svajones ir retus trupi
nius džiaugsmo jų gyveni
me. Caro ir dvarininkų jun
gas, vėliau — besivystančio 
kapitalizmo letena spaudė 
ir išnaudojo valstiečius, ku
rių tarpe augo rašytoja ir 
kuriems paskyrė visą savo 
talento jėgą.

Žemaitė mirė 1921 metų 
gruodžio 7 dieną, sulaukusi 
76 metų amžiaus. Šiandien 
jau nedaug rasime žmonių, 
kurie pažinojo rašytoją, 
kalbėjo ir bendravo su ja. 
Laiko upė bėga nesulaiko
mai, nusunešdama žmones 
ir įvykius užmarštin. Ne
jaugi visi atsiminimų šalti
niai apie Žemaitę išsemti? 
Prieš atsakydami į tokį 
klausimą, pasižiū rėkime, 
kaip susi klostė rašytojos 
gyvenimo paskutinis laiko
tarpis.

kalais vykdavo advokatas 
A. Bulota, turėjęs arklį ir 
vežimėlį. Tuometi! jis Put- 
riškių kaime statėsi vasar
namį. Ar neatvažiuodavo 
ten Žemaitė?

—Žemaitė? Ar ta rašyto- 
ša?! Tartum gyvą matau... 
—atsakė į šį klausimą Elzė 
Raguckaitė - Berisauskienė, 
Kapsuko rajono “Tarybiniu 
keliu” kolūkio gyventoja. 
Putriškių kaimas, kuriame 
lankėsi rašytoja, dabar įei
na į šio kolūkio sudėtį.

—Pirmą kartą Žemaitė 
su Bulotais atvažiavo pra
sidėjus rugiapiūtei, liepos 
mėnesio antroje pusėje, — 
pasakoja E. Barisauskienė. 
—Metų neprisimenu, bet ži
nau, kad dar auksiniais už 
žibalą ir druską mokėjome. 
Į vasaros pabaigą ji gana 
dažnai lankėsi Putriškiuose, 
pasivaikščiodama užsukda
vo ir pas mus—gyvenau su 
tėvais greta statomo Bulotų

Penkerius ilgus metus Že- namo. Ateidama sutiktus 
maitė išbuvo Amerikoje, to- vaikus apdalindavo saldai- 
li nuo savųjų, nuo gimtojo niais iš savo plataus, kvol- 
krašto. Tik 1921 m. vasarą duoto sijono kišenės. Pa- 
rašytoja grįžo į Lietuvą irImačiusi, kad atidedu dar- 
netrukus apsigyveno Mari-.bą ir noriu priimti viešnią,

Ipadinė vijusi ubagą lauk, 
bet tas sėdėjęs ir vis gar
siau bambėjęs poterius. Su
pykusi gaspadinė išgriebusi 
iš puodo karštos mėsos bry
zelį ir atkišusi ubagui. Tas 
griebęs mėsą į delnus, bet, 
nudegęs pirštus, metęs iš
maldą ant žemės ir išbėgęs 
lauk. O gaspadinė greit už
kabinusi duris iš vidaus. 
Keikdamas svietą, išėjęs 
ubagas pro vartus, o kuni- 
gai-klebonai uliavoję toliau.

Pasakojo žemaitė panašių 
istorijų ir daugiau, bet per 
tiek metų daug kas jau > ir 
pamiršta.

Vėlai rudenį išgirdau Že
maitę Marijampolėje ser
gant, o gruodžio pradžioje 
jau važiavom į jos laidotu
ves. Girdėjau, kaip laido
tuvių metu pas Bulotus dir
busi virėja Gutauskienė pa
sakojo apie paskutines jos 
dienas. Moterėlės stengėsi 
įkalbėti Žemaitei kunigą, 
bet ji vis atsisakydavo, mo
terėlės stengėsi prieiti kitu 
keliu — klausinėjo, ar ji 
nenori pasimatyti su Tumu.

— O kam jam manęs da
bar, ligotos bobos, reikia?! 
Jei pasveiksiu, nuvažiuosiu 
į Kauną, susitiksime, pasi
kalbėsime.

Buvo Tumas-Vaižgantas 
atvažiavęs į Žemaitės laido
tuves, gražią prakalbą pa
sakė. Laukėme, gal užsi
mins, kad ji kunigų nemė
go. O Tumas dar pagyrė Že
maitę už tai. Sako, ji gy
va būdama paprastus žmo
nes užstojo ir gynė, nežiū
rėdama, kas skriaudikas — 
ponas ne ponas, kunigas ne 
kunigas. Visus lygiai plie
kė savo raštuose.

... Atsisveikinau su Bari- 
šauskiene ir lėtai einu kele
liu, kuriuo kadaise vaikščio
jo Žemaitė. Rašytojos atmi
nimas tvirtai saugomas Su
valkijos valstiečių širdyse,’ 
nors Žemaitė Čia lankėsi ir

Buenos Aires. Argen
tina rengiasi devaliutuoti 
peso vertę. Dabar JAV vie
nam doleriui vertė buvo 149 
pesai, o ateityje bus 171 pe
sas.

ji prisėsdavo ant suolo kam
pučio ir sakydavo:

—Tu dirbk, dirbk, manęs 
nežiūrėk. O dirbdama pa
pasakok, kaip čia po vokie
čiu per vainas gyvenot, kur 
nuo šūvių, nuo armotų šle
petės, kas pirmais metais 
po karo dėjosi?

Ką prisimindama ir kaip 
mokėdama pasakojau, į kal
bą įsiterpdavo ir mano tė
vas su motina, maždaug 
Žemaitės vienmečiai. O ji 
atsidėjusi klausydavo, lėtai 
atrišdama ir vėl surišdama 
po kaklu savo languotos 
skarelės kampus. Pamažu, 
beklausydama, įsikalbėdavo 
ir pati. Domėjosi Žemaitė
viskuo: ką mes veikiam, 
kada keliamės ir gulame, ką 
valgyti verdame, kokie su
valkiečių papročiai laukų ir

ilsė_jnamų darbuose.

jampolėje (dabar Kapsu
kas), pažangaus advokato 
A. Bulotos šeimoje. Kaip 
žinoma, Žemaitė su A. Bu
lota susitikdavo Vilniuje 
jau nuo 1907-1908 m.' Po 
kurio laiko, persikėlęs gy
venti į Vilnių ir vedęs, A. 
Bulota 1913 m. pakvietė ra
šytoją pas save gyventi. A. 
Bulotienė-Stepanovaitė, ku
rią Žemaitė mokė lietuvių 
kalbos, buvo bene pirmoji 
rašytojos kūrinių vertėja į 
rusų kalbą. Prasidėjus pir
majam pasauliniam karui, 
žemaitė kartu su Bulotais 
dirbo tremtinių šelpimo dar
bą, o 1916 metų pradžioje 
kartu su jais išvyko į Ame
riką rinkti aukų karo pa
bėgėliams.

Pagaliau Žemaitė vėl Lie
tuvoje. Iš jos laiškų mes ži
nome, ką ji veikė, apsigy
venusi Marijampolėje:
josi, tvarkė savo kūrinius 
naujam raštų leidimui, pik
tinosi “neprigulmingos” 
buržuazinės Lietuvos tvar
ka, lankė gimines, rašė laiš
kus draugams ir pažįsta
miems, rūpinosi pažangių 
moksleivių šelpimo draugi
jos “Žiburėlis” reikalais.

Savo laiške rašytojai G. 
Petkevičaitei-Bitei, rašyta
me 1921 metų rugpjūčio 9 
dieną, Žemaitė įrašė tokį 
sakinį: “Daug pasimačiau 
su Suvalkų sodiečiais, daug 
girdėjau apie valdžios ir 
valdininkų šunybes...”

Su kokiais valstiečiais Su
valkijoje susitikdavo rašy
toja, kada ir kur? Į šį klau
simą išsamiai būtų galėjęs 
atsakyti A. Bulota, tačiau 
jį kartu su žmona hitleri
niai okupantai nužudė Pa
neriuose 1941 metų rudenį. 

Realiai galvojant, žemaitė

Kurį laiką Žemaitės ne
matėme. Apie rugsėjo vidu
rį vėl atvažiavo su Bulo
tais, sakė buvusi Kaune ir 
dar kur tai pas gimines.

Kartą kažkaip išsikalbė
jome apie kunigus.

—Visi jie nutukę, iš ne- 
razumnų žmonių žino tik 
pinigą traukti. Ot vienas 
Vaižgantas tai dar žmogus, 
—sakė Žemaitė ir čia pat pa
pasakojo istoriją apie uba
gą, atlaidų metu patekusį į 
kunigų balių.

Atėjęs ubagas per at
laidus j kleboniją, atsisėdęs 
virtuvėje ir, kalbėdamas po
terius, laukęs išmaldos. Pro 
gaspadinės varstomas duris 
kunigai - klebonai, baliavoję 
kambariuose, matė ubagą, 
bet nei patys ką davė, nei 
gaspadinei liepę duoti. Gas-

gyveno neilgai, nespėjo įsi
gyti daug pažįstamų.

J. Balčiūnas

Akliesiems žmonėms 
dainuojanti knyga

Išversti akliesiems visą 
pasaulinę literatūrą, panau
dojant Brailio metodą, neį
manoma. Todėl tyrinėtojai 
siekia paversti įprastinius 
spausdintus tekstus signa
lais, kuriuos gali suvokti 
aklieji. Tarybiniai inžinie
riai sukonstravo polifoninį 
aparatą “Luč”, kuris su
skaido kiekvieno spausdinto 
puslapio raidę atskirais ele
mentais. Kiekvienas ele
mentas atitinka įvairių mu
zikinių tonų kombinaciją. 
Bet kurią knygą padėjus po 
skaitymo aparatu, pastara^* 
sis skleidžia originalią mu
ziką, kai skaitymo galvutė 
pereina eilutes.

Aparatas veikia taip: 
lempa apšviečia knygos pus
lapį; šviesos spinduliai, atsi
mušę nuo eilučių, sužadina 
8 fotojautrias varžas. Pri
klausomai nuo raidžių topo
grafinės konfigūracijos ir 
tamsos bei šviesos zonų pa
skirstymo, pjezoelementai 
aidi tam tikru dažnumu. Šis 
garsas yra sustiprinamas ir 
perduodamas garsiakalbiu. 
Kiekvieną grafinį elementą 
atitinka garsinis akordas, 
kuris yra ne kas kita, kaip 
raidės fonetinis piešinys. 
Tokiu būdu spausdintas 
tekstas paverčiamas melo
dija, kurią aklasis įpranta 
suvokti per kelis mėnesius 
200 raidžių per minutę 
greičiu.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., bal. (April) 27, IMS



PRANAS ULEVIČIUS Istorijos mokslų kandidatas

Kai kurie užsienio liefiu^ii^ 
ateistų veiklos bruožai

darbą “Religija ir jos soci-

L. Prūseika
Leonas Prūseika (1887- 

1961 m.) mokėsi Kybartuo
se, Liepojos gimnazijoje ir 
Peterburgo universitete. 
19 06 m. įstojo į Lietuvos 
Socialde m o k r a t ų partiją. 
1909 m. buvo areštuotas už 
revoliucinę veiklą, 1910 m. 
ištremtas į Sibirą. 1911 m. 
pradžioje L. Prūseika pra
dėjo dirbti “Laisvės” redak
cijoje. Čia prasidėjo jo sėk
mingas žurnalistinis, publi
cistinis ir visuomeninis dar
bas.

1915 m. L. Prūseika kar
tu su kitais veikėjais ėmė 
organizuoti Amerikos lietu
vių darbininkų literatūros 
draugiją (ALDLD) pažan
giai literatūrai leisti.

ALDLD išleido daug ver
tingų knygų, kurias skaity
dami ir studijuodami, švie
tėsi ne tik JAV lietuviai, 
bet ir Lietuvos išeiviai Ang
lijoje, Argentinoje, Brazili
joje, Kanadoje, Urugvaju
je ir kitose šalyse.

Be to, ALDLD išleistos 
knygos pasiekdavo ir Lie
tuvą, nors Lietuvos fašisti
nė valdžia stengėsi siunčia
mas knygas į Lietuvą kon
fiskuoti, persekiojo jų 
skaitytojus. N u o 1934 mizujufc. in u u , m. | Paveju Krautuve 
ALDLD leidžia trimėnesinį }ynės drbtuvėje. 
žurnalą “Šviesą,” kuris, Bostone 
kaip ir jos leidžiamos kny- Divio” s 
gos, prisidėjo prie materia
listinės ir ateistinės pasau
lėžiūros plitimo, prie švieti
mo bei kultūros kėlimo.

A. Bimba
Antanas Bimba gimė 1894 

m. Užusienių (Vailakiškių) 
kaime (Rokiškio rajonas). 
Baigęs Panemunėlio pradi
nę mokyklą, 1913 m. vasarą 
išvyko į JAV. Pradžioje 
jis dirbo plieno liejykloje, o 
vėliau popieriaus ir tekėlų 
fabrikuose. 1915 m. įstojo į 
Valparaiso universiteto pa
rengiamąjį kursą. Mokyda
masis universitete, bendra
darbiavo “Kovoje,” “Laisvė
je,” “Mūsų tiesoje.” 1919* 
1920 m. redagavo “Darbą.”

Nuo 1921 m. (su maža 
pertrauka) dirba “Laisvės” 
redakcijoje. Dirbant pažan
giųjų laikraščių redakcijo
se, išryškėjo A. Bimbos, 
kaip publicisto ir istoriko, 
talentas. 1925 m. išėjo iš 
spaudos jo stambus veikalas 
“Istorija klasių kovos Ame
rikoje,” o 1927 m. tas pat 
veikalas išėjo anglų kalba 
(vėliau išleista dar trys lai
dos JAV ir viena laida Ang
lijoje) ir 1930 m. Maskvo
je rusų kalba. Šis veikalas, 
paties autoriaus pataisytas 
ir papildytas, šiek tiek pa
keistu pavadinimu “JAV 
darbininkų judėjimo istori
ja” išleistas Vilniuje 1963 m.

A. Bimba parašė keliolika 
veikalų, moksliškai nagri
nėjančių įvairias socialines 
problemas. Ateizmo klausi
mais jis parašė ir buvo iš
leista: “Moteris ir išpažin
tis” (1925 m.), “Religija ir 
piktadarystės” (1925 m.), 
“Klebonijos paslaptys” 
(1930 m.), “Krikščionybė ir 
darbininkai” (1932 m.).

1926 m. A. Bimba buvo 
suimtas kaip tariamai “iš
niekinęs dievą.” Šiam kalti
nimui buvo ištrauktas iš ar
chyvo dar nuo 1697 m. už
silikęs Masačiūsetso valsti
joje įstatymas, kuris laiko 
prasižengimu skelbti bedie
vybę. Pažangiųjų darbinin
kų organizacijų protestų 
dėka byla buvo nutraukta. 
< Už įžymius nuopelnus

mokslo srityje A. Bimba bu
vo išrinktas (1963 m.) Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto istorijos 
mokslų garbės d a k t a r u 
(doctor honoris causa).

Jonas Bulis
Jonas Bulis-Lumbis (1883- 

1943 m.) gimė Krampių kai
me (Joniškio rajonas). Pra
mokęs siuvėjo amato, dirbo 
keliaujančiu “kriaučiumi.” j 
Dalyvavo 1903-1907 m. Ru
sijos revoliucijoje. Šiauliuo
se susipažino su V. Kapsu
ku. 1913 m. atvyko į JAV. 
Tuojau įsijungė į pažangią 
lietuvių visuomeninę veiklą. 
Lumbis išgarsėjo kaip kari
katūristas. Jis taikliomis ir 
kandžiomis savo karikatū
romis prisidėjo prie kovos 
prieš klerikalizmą. Vilniuje 
išleista L u m b i o albumas 
“Karikatūros” (1926 m.).

Rojus Mizara
Rojus> Mizara gimė 1895 

m. Savilionių kaime (Aly
taus rajonas). Mokėsi Mak- 
niūnų dvare pas “darakto- 
rę” Mariją Muiželytę, o vė
liau jis pats “daraktoriavo.” 
1913 metais atvyko į JAV.

Trumpai dirbo 
tekstilės fabrikuose, par-1 . 
davėju krautuvėje ir ava- ! J°je-Vengrijoje.

1914 metų antrojoje pu
Ke_' sėje V. Kapsukas išvyko į dys

alinė kilmė” (1 t. 1931 m., 
2 t. 1932 m.).

Kaip straipsnio pradžioje 
nurodėme, pirmasis ateisti
nės minties propaguotojas 
ir laisvamanių organizato-darams reikalaujant, taip j

pat buvo pašalintas). 1902- rius JAV lietuviu tarpe bu- 
1904 m. Z___.
kaip laisvas
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. Berno universitete,! Vo J. Šliupas. Kalbant apie 
klausytojas, J, šliupą, negalima nepami- 

lankė filosofijos ir ekono- nėti, jog jis buvo labai prieš- 
mikos paskaitas. taring

1903 m. V. Kapsukas įsto- į 
jo į Lietuvos Socialdemo- izmas,
kratų partiją. 1904-1905 m., 
redaguojant žurnalą “Drau
gą” ir bendradarbiaujant 
kituose laikraščiuose, išryš
kėjo V. Kapsuko publicisti
nis talentas.

1905 m. V. Kapsukas bu
vo areštuotas netoli Mari
jampolės valstiečių susirin
kime. 1906 m. pradžioje 
draugų išlaisvintas iš Suval
kų kalėjimo vėl įsijungė į 
revoliucinę veiklą, redaga
vo laikrašti “Darbininką,” j 
savaitrašičus “Naująją 
dynę” ir “Skardą.”

taringa asmenybe, kurio 
pasaulėžiūroje jungėsi ate-

, socializmas, libera
lizmas ir buržuazinis nacio
nalizmas. Po 1905 m. revo
liucijos jis perėjo į lietuvių 
liberalų, o po Didž i o s i o s 
Spalio socialistinės revoliu
cijos į buržuainių naciona
listų stovyklą, aktyviai pri
sidėjo prie buržuazinės Lie
tuvos valstybės sudarymo, 
drauge su lietuviškais bur
žuaziniais nacio n a 1 i s t a i s 
steigė įvairias akcines ben
droves. J. Šliupas, glau
džiai susirišęs su išnaudo
tojų klase, tapo reakcingas, 

! darbo žmonėms svetimas. 
Visai nenuostabu, kad jis

1907 m. V. Kapsukas bu- Didžiojo Tėvynės karo pa-
nu-vo areštuotas Vilniuje, 

_ i teistas ir kalinamas įvai-
baigoje drauge su hitlerine 
vokiečių kariuomene pabė-

riuose kalėjimuose iki 1913 g0 Lietuvos, 
m., o po 
bira, iš

to ištremtas i Si- 
kur netrukus pa- 
1914 m. atvyko į 
(tuometinę Aust-

Hi

❖

Pietų Amerikoje
Pietų Amerikoje atskirų 

lietuvių laisvamanių orga- 
, bet kova 

j tu taip pat gyveno Austri- prieš klerikalus vyko. Apie 
1918 m. į Argentiną iš JAV 
įtvyko kunigas J. Švagž- 

kuris, kaip “dievo pa
siuntinys,” remiamas Ar
gentinos kataliku dvasinin
kų. važinėjo po lietuvių ko
lonijas, šaukė susirinkimus, 
aiškino, kaip reikia įsteigti 
parapiją. Pažangūs lietu-

Krokuva 
riją-Vengriją). Tais pat me
tais V. Kapsukas susitiko

asbestojsu L. Leninu, kuris tuo me- nizacijų nebuvo,

1914 m.! 
_____ j ėmė dirbti ___ . v 
____ spaustuvėje, o vėliau. Šveicariją, o iš tenj Ang- 
persikėlė į Filadelfiją ir j1... 1........ . ......
dirbo “Kovos” spaustuvėje, i 
1916 m., V. Kapsuko paska- ; 
tintas, pradėjo rašyti vaiz-! 
delius, apsakymus ir įsi-i
traukė į visuomeninę veik-; sienio biuro laikraštį “Socį- 
lą, į kovą prieš klerikaliz
mą. Vėliau dirbo “Ameri
kos lietuvio” ! _ 
Worcesteryje ir “Ateities” 
spaustuvėje Bostone. 1919 
m. persiKeie į joruiuiną ir, ** ---- -----z —
dirbo “Laisvės” spaustuvė- j v- Kapsukas savo aktyvia | 
je, o vėliau redakci j o j e. [veikla padėjo sustiprinti i 
1922-1924 m. dirbo Čikagoje Į WU0* ;lr J Ay..įietU:''.,U 
<(■
1928 m. Buenos Aires reda-j 
gavo pažangų Argentinos 
lietuvių laikraštį “Rytojų.” 
R. Mizara, grįžęs iš Argen
tinos į JAV, vėl dirbo “Lais
vės” redakcijoje. Nuo 1933 
m. atsakingasis “Laisvės” 
redaktorius.

1930 m. išėjo pirmasis R. 
Mizaros romanas “Sleke- 
ris,” < 
Jurka” (1935 m.), “Mortos 
Vilkienės divorsas (1936 
m.), “Ūkanos” (1938 m.), 
“Bernardo Gavelio klaida” 
(1945 m.), “Kelias į laimę” 
(1950 m.). Visi šie jo ro
manai pakartotinai yra iš
leisti Tarybų Lietuvoje. R. 
Mizaros romanas “Algio 
Lumbio nuotykiai” išleistas 
Vilniuje 1958 m. R. Mizara 
lankėsi Tarybų Lietuvoje 
1959 m. ir po to parašė 
knygą “Apie tave, gimtoji 
žeme” (1962 m.). R. Miza
ra taip pat daug rašė ateis
tiniais klausimais periodi
nėje spaudoje ir atskiru lei
diniu išleido “Ar stbuklai 
pagydo?” (1930 m.). R. 
Mizaros beletristika ir pub
licistiniai darbai, o taip pat 
šimtai paskaitų bei pasaky
tų kalbų JAV lietuviams 
daug padėjo ateistinės min
ties plitimui.

V. Kapsukas
Vincas Mickevičius-Kap- 

sukas (1880-1935 m.) mokė
si Marijampolės gimnazijo
je, Seinų kunigų seminari
joje (iš pastarosios 1898 m., 
po žandarų padarytos kra
tos, pašalintas). x

iliją, kur redagavo Lietuvių 
■socialistų sąjungos Didžio
joje Britanijoje laikraštį 
“Rankpelnį” ir Lietuvos-so
cialdemokratų partijos už-

aldemokratą.”
1916 m. vasarą jis atvyko

spaustuvėje i JAV ir ėmė redaguoti Lie- s parapijų.
tuvių socialistų sąjungos 
žurnalą “Naujoji gadynė”

ve reikiamą atkirtį. Dėl to 
kunigui nepavyko įsteigti

• « I

Urugvajuje įsikūrus pa
žangiai lietuvių darbininkų 
apšvietos draugijai (1925 
m.), netrukus lietuviškieji 

i buržuaziniai nacional i s t a i 
-------------- -------------- "''■’''Inn^no-inelnc ' Pasikvietė į M O U t C V įdėjo 
Vilnies” redakcijoje, 1927-1! miestą “dievo tarną” Vipar-

persikėlė į Brukliną ir i laikraštį Kova.

sukas tainnatdaugiur1’, kuris^ eme lipdyti para- 
. Pažangus Urugvajaus 

Jo parašyti darbai! lietuviai išaišikno savo tau-
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dėmesio skyrė ateistinei j 
veiklai.
“Kaip kunigai rūpinasi dar
bininkais” bei “Kunigai ir 
revoliucija,” išleisti atslįįi- 
rais leidiniais Filadelfijoje

paskaitos ir daug straips-
? R? se\a nių, išspausdintų periodinė

je spaudoje, skelbė ateisti
nes. mintis, kovojo prieš re
liginius prietarus.

Aplamai kova prieš kle
rikalizmą užima svarbią 
vietą V. Kapsuko revoliuci
nėje ir publicistinėje veik
loje. Ateistinėmis temomis 
jis rašė ir po Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos. 1961 m. Vilniuje iš
leistas V. Kapsuko antireli
ginių raštų rinkinys “Veid
mainių darbai.”

S. Matulaitis
Stasys Matulaitis (1866- 

1956 m.) mokėsi Marijam
polės gimnazijoje, Maskvos 
universitete studijavo medi
ciną. Nuo 1891 m. vertėsi 
gydytojo praktika. 189 5- 
1897 m. redagavo laikraš
čius “Ūkininką” ir “Varpą.” 
S. Matulaitis daug rašė 
ateistiniais klausimais peri
odinėje spaudoje, atskirais 
leidiniais išleido “Parmazo- 
nas, arba baisumas dievo 
rūstybės” (1897 m.), “Smer- 
tis” (1900 m.), 
gelmės” (1904 m.), 
atsirado dievai ir tikyba 
(1928 m.). Amerikos lietu
vių darbininkų literatūros 

Po to jis mokėsi Mintau- draugija išleido reikšmingą 
jos gimnazijoje (iš jos, žan-Į dviejų tomų S. Matulaičio

“Pragaro 
“Kaip n

tiečiams Viparto tikruosius 
tikslus, ir jis buvo privers
tas p as i šalinti. Vėliau į 
Urugvajų atvyko kunigas 

i Rudžius. Jis ėmė leisti laik
raštį “Urugvajaus lietuvių 
aidą,” kurį finansavo lietu
viškieji fašistai. Šis laikraš
tis, pažangiųjų lietuvių boi
kotuojamas, bank r u t a v o. 
Radžiui teko išvykti lietu
viškos parapijos neįsteigus.

Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuviai sėk
mingai organizavo antireli
ginę propagandą, statė pa
žangaus turinio scenos vei
kalus, kurie turėjo didelį 
pasisekmią. Trūkstant ate
istinio tūrinioo pjesių, Pie
tų Amerikos lietuviai savi- v 
veiklininkai patys sukūrė 
keliolika jų. Pavyzdžiui, 
Argentinos lietuvis Jonas 
Kanaverskas (1888-1964 m.) 
parašė ir pastatė “Dangaus 
kupčių,” “Primiciją” ir ki- 
tusi Urugvajaus lietuvis Al
binas Ragauskas parašė ir 
pastatė “Klebonijoje.” 
to, i 
autorių antireliginiai veika
lai.

Argentinoje pažangiųjų 
lietuvių žurnalas “Dabar
tis” (1934-1937 m.) turėjo 
nuolatinį “Bedievio” skyrių, 
kuriame buvo propaguoja
mas ateizmas. Ateistiniais 
klausimais išspausdino ne
maža straipsnių Argentinos 
lietuvių pažangūs laikraš
čiai “Rytojus” (1927-1937 
m.), “Momentas” (1936- 
1943 m.), “Vienybė” (1945-

Be 
buvo statoma ir kitų

1949 m.); Braziluos lietu
vių — “Garsas” (1928-1930 
m.), “Darbininkų žodis” 
(1931-1932 m.), “Mūsų žo
dis” (1933-1938 m.); Urug
vajaus lietuvių — “Darbas” 
(eina nuo 1935 m.).

Anglijos ir Kanados lie
tuvių pažangiosios organi
zacijos irgi kovojo prieš 
klerikalizmą. Didžiosios Bri
tanijos lietuviu laikraštis 
“Rankpelnis” (1907-1923 
m.) m.) aktyviai propagavo 
materialistines ir ateistines 
idėjas. Kanados lietuvių pa
žangus laikraštis “Liaundies 
balsas” taip pat spausdino 
ir spausdina nemaža me
džiagos, demaskuoja n č i o s 
klerikalimą.* *

*
Lietuvių ateistų išleistos 

užsienyje knygos, periodi
niai leidiniai darė didelį po
veikį ir Lietuvoje, ir Lietu-! 
vos išeiviams JAV, Angli
joje, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje ir kitur. Dideli nuo
pelnai tenka laikraščiams 
“Laisvė” ir “Vilnis,” žur
nalui “Šviesa.” Jie ir dabar 
ryžtingai kovoja prieš kle
rikalizmą, religinius prie
tarus ■ ir kitas negeroves. 
Visa tai turėjo ir turi tei
giamos reikšmės užsienio 
lietuvių visuomeninėje veik
loje. Užsienio lietuvių ateis
tinė veikla, ypač jų išleista 
ateistinė literatūra yra 
reikšmingas indėlis į Lietu
vos kultūros istoriją.
Vilnius

(Pabaiga)

So. Boston, Mass.
Balandžio 17 d. ALDLD 

2 kuopos parengimas gra
žiai pavyko. Gal būtų buvę 
ir dąugiau publikos, jei ne 
šeštadienio vakaras.

Pirmiausia buvo užkan
džiai, kuriuos pagamino 
draugės Rainardienė, Kaz- 

i lauskienė ir M. Kvietkas.
. K. Petrikienė kalbėjo įdo
miai ir ne per ilgai. Api
būdino Lietuvos gyvenimą 
ir jos progresą. Palietė ir 
trūkumus, neslėpdama ap
sileidėlių ir tinginių, kurie 
laiškus rašo savo giminėms 
ir prašo drabužių ir viso
kių skaryčių, kurias gavę, 
parduoda ir bando gyven
ti nieko nedirbdami.

Ragino, kam leidžia svei
kata ir sąlygos, aplankyti 
savo tėvų žemę. Taipgi nu
piešė, kokią svarbią rolę 
suvaidino Amerikoje lietu
vių išeivių tarpe Literatū
ros Draugija.

Jonas Grybas parodė gra
žių spalvotų filmų iš Ta
rybų Lietuvos. Publikai fil
mai ir prakalbos patiko.

Vakaro pirmininkas S. 
Rainardas su gaspadinėmis 

| surinko pinigus aukojusių 
naujai angliškai knygai, 
apie Lietuva, kuria išleis 
ALDLD.

Patėmijau, kad daugelis 
viršminėtos knygos užsisa
ko po daug egzempliorių. 
Vieni sako, aš duosiu savo 
amerikonams draugams, o 

i kiti sako, mano anūkai vis 
’ manęs klausia, kur yra Lie- 
I tu va ir kokia jos kalba, ir 
i iš kur lietuviai paeina.

Eliz. Repshis

Sauja Žiežirbų
Karlas Marksas yra pa

sakęs : kapitalizmas pats 
save veda prie susinaikini
mo. Jei šį trumpą Markso 
pareiškimą reiktų išdėstyti 
smulkiai, tai prisieitų para
šyti knygą.

Imperializmas yra aukš
čiausias kapitalizmo išaugi
mo lygis; ir kada kapita
lizmui jau nėra kur augti, 
tai jis krenta žemyn.
Šiandien kiekvienas apdai

resnis ir kiek susipažinęs su 
marksizmu žmogus lengvai 
gali matyti, kaip kapitaliz
mas, priėjęs liepto galą, 
griebiasi už biauriausiu, 
baisiausių veiksmų po 
skraiste, jog tai daro “de
mokratijai” ir žmonių “lais
vei” apginti. Ir gerą tam 
mes turime pavyzdį Pietų 
ir Šiaurės Vietname. Argi 
reikia baisesnio imperialis
tų pasirodymo, kaip kad 
užpuldinėjimas ir žudymas 
nekaltų Šiaurės Vietnamo 
žmonių?

Gerai prisimename, kaip 
angliškasis imperial izmas 
buvo užvaldęs ketvirtadalį 
pasaulio. O kada pamatė, 
kad vokiški kapitalistai li
pa angliškiems ant kulnų ir 
briaunasi į jų kolonijas su 
savo dirbiniais, tai išprovo
kavo pirmąjį pasaulinį ka
rą. Ir nors vokiški imperi
alistai ir pralaimėjo karą, 
bet ir angliškas imperializ
mas pradėjo smukti žemyn, 
o prie to, dar atsirado kon
kurentai iš vakarų — jan
kiški kapitalistai.

Vokiečiams kapitalistams 
nelengva buvo atsigauti, iki 
susirado Hitlerį. Hitle
ris ėmėsi atgaivinti Vokie
tiją ne ekonomiškai, bet mi- 
litariškai, kad užgrobtų 
angliškųjų kapitalistų kolo
nijas ir išplėstų savo ribas 
į rytus.

Nors, žinoma, Hitlerio 
sapnai n i š s i p i 1 d ė, bet ir 
angliškasis imperial izmas 
ėmė smukti. Ir jei ne gera
sis Dėde Samas, tai ang
liškojo imperializmo šian
dien būtų tik ragučiai ir na
gučiai.

Bet šiandien mes matome, 
kas dedasi ir su jankiškais 
imperialistais. Jie mato, kad 
liepto galas visai arti, tai 
iš išgąsties “suranda” pa
teisinimus savo darbams 
prieš biednąją liaudį. Vie
nok, kaip nesustoja jūra 
bangavusi, taip nesustos ir 
biednoji liaudis kovojusi už 
savo laisvę, geresnį gyveni
mą ir ateitį. Kas to nema
to—nieko nemato!

tr—f'1 t* v* VezĮ sukeliančios
medžiagos <

Nors piktybinių auglių* 
problema iš esmės dar ne
išspręsta, neaiškios pagrin
dinių vėžio formų priežas
tys bei vystymosi dėsnin
gumai, tačiau atskiri vėži
nės ligos aspektai jau nu
šviesti. Jau išaiškinta visa 
eilė medžiagų bei veiksnių, 
galinčių sukelti vieno ar ki
to organo vėžį, pagreitinti 
ar sulėtinti supyktybėjusio 
audinio vystymąsi.

Ir mus supančioje aplin
koje gali būti žalingų veiks
nių. Tačiau žmonėse kar
tais dėl šio susirgimo bai
mės pasitaiko klaidingų, o 
kartais net ir žalingų 
monių. Daug ką kaltinį 
žmonės. Maistas, paruoštas 
ant dujinės viryklos, aliu
miniai indai, cheminės trą
šos, net mėsa — štai trum
pas ir toli gražu nepilnas 
tariamų “ėžio sukėlėjų” 
sąrašas.

Tikrasis vėžio sukėlėjas 
Nr. 1 — tai rūkymas, ypač 
cigarečių ir papirosų. Ame
rikiečių ir anglų atlikti ty
rinėjimai, kurių rezultatai 
stebėtinai sutapo, įrodė, jog 
rūkymas plaučių' vėžio at
siradime atlieka bene le
miamą vaidmenį.

Abejonių nekelia, jog ne
saikingas rūkytų maiste 
produktų (mėsos, žuvies^ 
vartojimas gali sukeffi 
skrandžio vėžį. Kai kuriuo
se Islandijos žvejų kaime
liuose, kur pagrindinį mais
tą sudaro rūkyta žuvis, o 
gėrimui naudojamas sutir
pintas nuo stogų sniegas, 
kuris pastoviai dūmtraukių 
teršiamas, iki pusės visų vy
rų miršta nuo skrandžio vė
žio.

Kepant patiekalus, atro
do, vėžį sukeliančių medžia
gų juose neatsiranda, nors 
teoriškai — tai neatmesta 
galimybė. *

Hirošimos ir Nagasakio 
atominės tragedijos atokes
nių rezultatų tyrinėjima| 
galutinai įrodė, jog rad^- 
aktyvios medžiagos gali Su
kelti vėžinius susirgimus. 
1949-1953 m. laikotarpiu 
tuose mieštuose buvo užre
gistruota 20-30 kartų dau
giau, negu kitur, piktybi
nių kraujo susirgimų, o da
bar stebimas ryškus padau
gėjimas skydliaukės vėžio 
atvejų.

Gyd. J. Juknevičius

DIRIGENTO ANTAKIAI 
VIETOJE LAZDELĖS

RUPŪŽĖS
Rupūžės visa savo kūno 

sudėtimi labai panašios į 
varles, tik jų oda nelygi, 
rauplėta ir užpakalinės ko
jos trumpesnės ir silpnes
nės, kaip varlės. Dieną jos 
slapstosi, o grobio medžioti 
išeina tik naktį. Rupūžės 
yra naudingos, nes jos suė
da labai daug žalingų šliu
žų ir vikšrų.

Visgi, nors po 95 metų, 
mūsų tėveliai Vašingtone 
žada suvaldyti Kuklukskla- 
no teroristus. Bet kažin, ar 
iš tų pelų bus grūdų. Tai 
tik ateitis parodys. Mat, 
kūkluksklaniečiai ne kokie 
kairiečiai: su kairiečiais 
FBI būtų seniai apsidirbę. 
Kas jau čia tokio, jei te
roristai nužudo kovotoją už 
visiems lygias teises!

Kukluksklano teroristai 
nesiskaito su jokiomis tei
sėmis, šalies potvarkiais, ir 
dar nė vienas nebuvo ati
tinkamai nubaustas. Na, 
palauksime—pamatysime.

Turbūt visai nėra sunku 
kalbėti apie laisvę ir demo
kratiją už tūkstančių my
lių, bet kas dedasi savame 
kieme, to, rodos, visai ne
mato. Iš tikro, tai labai 
keista. Skaitau laikraštyje, 
kad net buvęs mūsų vice
prezidentas Nixonas irgi la
bai “susirūpinęs” azijiečių 
laisve. Jis sako: jei Azijoje

Žymus amerikiečių diri
gentas Dynas Diksonas re
peticijos metu susižalojo 
dešinį petį ir ranką. Tačiau 
jis sėkmingai baigė diriguo
ti trečiąjį Bethoveno kon
certą, duodamas ženklųjį 
antakiais ir akimis. Pokoj^K 
certo muzikantai pareiškė, 
kad visiškai tiksliai supra
tę dirigento grimasas.

komunistai laimės, tai azi
jiečiai savo laisvei galės pa
sakyti “good-bye.”

Bet kokią laisvę azijiečiai 
turėjo iki šiol, tai tasai po
nas ir prisiminti neprisime
na.

Taip pat ir kitas išmin
čius, sėdėjęs Baltuosiuose 
rūmuose, “surado,” kad Dr. 
Martin Luther King yra 
niekas daugiau, kaip tik 
triukšm a d a r y s U* trouble
make r”). Bet argi iš tokio, 
kaip kad buvęs prezidentas, 
Harry Truman, galima 10 
daugiau ir tikėtis?

I. Vienužis
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San Francisco, Calif.
Žavėjančio pavasario Ve

lykų dienos proga įvyko 
sėkįtoinga mūsų pirma iš
vyka bei piknikas į Los Al
tos, Cal., R. ir M. Mijat 
erdvioje gėlių ir medelių 
apsuptoje rezidencijoje. 
Svečių atsilankė nemažas 
būrys, nepaisant, kad apie 
San Francisco ir jo apylin
kę mūsų šio sezono dažnas 
svetys-lietus lijo.

Pasiekę Los Altos mieste
lį, nudžiugome, nes ten ra
dome sausumą. Tiesa, ta 
mūsų skaisčioji saulutė 
ir čia apie 50 mylių atstumo 
nuo San Francisco tik ret
karčiais nušvisdavo.

Nuolatinės San Francisco 
pobūvių ruošėjos, darbuoto- 
jaš,- darbuotojas J. ir M. 
Gineičiai, V. Sutkienė, A. 
Norkienė ir T. King jud
riai sukinėjosi apie stalus. 
Ypatingai verta didelio kre
dito mūsiškė judri Agotėlė 
Norkienė, jau peržengusi 
81 metus amžiaus. Tačiau 
darbe ji nepavaduojama. 
Matome, kad metų skaičius 
žmonėms, kurie nedejuoja 
apie senatvę bei užmiršta 
savo metų skaičių, sveika
ta geriau tarnauja.

Pav., aną dieną skaičiau 
spaudoje gydytojų suvažia
vimo išsir e i š k i m u s apie 
senatvę bei visus tuos dau
gumos žmonių negalavimus 
ir dhžnai nesveikus įsivaiz
davimus. D-ras Frederick 
C. Schwartz pasakė, kad 
daugumos žmonių per grei
tai silpnėja atmintis ir pa
sireiškia įvairių negalavimų 
ne nuo metų skaičiaus, bet 
dėl stokos fizinės ir proti
nės veiklos.

Grįžtu prie viršminėto 
pobūvio. Šeimininkė M. Mi
jat (buvusi veikli brookly- 
nietė Paukštienė) - šį sykį 
buvo paveikta liūdesio. Jos 
mylimiausia jauna gražuolė 
anūkė pergyveno pavojingą 
operaciją. Kiekvieną sykį 
ją prisiminus, jos akys su
blizgėdavo ašaromis ir, ji 
sakė, jos krūtinę užgauda
vo didelis skausmas.

’lenką pora žodžių tarti 
ir /4pie pačią šeimininką 
Roy Mijat. Jis jugoslavų 
tautybės ir puikios nuotai-

kos žmogus. /Jis galėjo bū
ti puikus gamtininkas. Jis 
labai myli gamtą, paukšte
lius, gyvulius, medžius ir 
t.t. Jų nemažame darže irgi 
yra šio įvairumo. Pav., 
Mijatų aprikosai (apricots) 
šiandien jau paaugę, prisir- 
pusios vyšnios dydžio. Yra 
ir kitų vaismedžių jų gra
žiame darže, bet tie aukso 

Į spalvos aprikosai nepapras
tai gražūs* užauga Mijatų 
sode. Jie moka patys juos 
ir sudžiovinti, ir svečiams 
tenka dažnai jų skonio pa
ragauti.

Kalbamame pobūvyje te- 
I ko sutikti buvusį veiklų 
■ Augustą Baroną ir A. Poš
kų. Praėjusiais metais mi- 

; re Barono žmona. Baronai 
į ilgus metus išgyveno San 
į Francisco mieste. Dabar 
| Baronas gyvena San Jose, 
Cal.

Girdėjau, kad sekamas 
piknikas įvyks Napa, Cal., 
gūžės 16 d.

So. Boston, Mass.
LLD 2-ros kuopos 50 me

tų jubiliejaus parengimas 
gerai pavyko. Nors ta diena 
ne labai gera buvo, prieš 
pat velykas, bet žmonių bu
vo apie 70. Mūsų gabios 
gaspadinės M. Kvetkas ir J. 
Rainard pagamino užkan
džių, primargino kiaušinių, 
kaip ženklą pavasario šven
tės.

Pirm. S. Rainard trumpai 
paaiškino vakaro tikslą ir 
perstatė K. P e t r i k i e n ę, 
kuri eina LLD pirmininko 
pareigas. Petrikienė yra ga
bi kalbėtoja, tai plačiai api
brėžė Draugijos nudirbtus 
darbus, ir ragino, darbuo
tis, kad Literatūros Draugi-

Didieji Piknikai
Prašome įsitėmyti datas ii 
vietas piknikų ir kviečiame 

atsilankyti į juos. i;

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių ! 
piknikas įvyks sekmadienį, I 
Birželio-June 20 d., Maple 

Parke, Methuen, Mass.

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” naudai piknikas 
sekmadienį, Birželio - J u n e

' dieną, Slovak National 
' ^arke, 6526 Holabird Avė.

EASTON, PA.
Philadelphiečių LLD 10 

; kuopos piknikas “Laisvės” 
•; paramai įvyks šeštad ienį, 

Liepos-July 3 d. (prieš 4th 
of July šventę), Ratinis 

r Grove, Country Club Road, 
! Easton, Pa.

BROCKTON, MASS.
Didysis “Laisvės” pikni

kas bus 2 dienas—sekma
dienį ir pirmadienį, Liepos- 
July 4 ir 5 d., Ra m o va 
Parke, Claremont Avenue, 
Montello, Mass.

Is anksto reikia ruoštis 
vykti į minėtus piknikus, 

Įįfr j reikia samdytis busus ir or-
anizuoti pasažierius. 
inkimės visi ir visur, 

tie piknikai pavyktų.

Rū- 
kad

Brockton, Mass.
Mir. F. Stripinis

Balandžio 15 dieną stai
giai mirė Pranas Stripinis, 
Rožės vyras. Mirė važiuo
damas savo automobiliu į 
Brocktoną, gavo širdies 
smūgį, bevežant į ligoninę, 
mirė.

Priklausė prie Šv. Roko 
pašalpinės draugijos, Sheed 
klubo, Lietuvių Tautiško 
Namo draugijoje.

Velionis buvo muzikan
tas, seniau grodavo kornetu 
parengimuose. Iš amato bat
siuvys. Vėlesniuoju laiku 
aktyviai veikė Šv. Roko 
draugijoje, ruošėsi prie pa
minėjimo draugijos 70-ties 
metų sukakties banketo, 
kuris įvyks Liet. Tautiška
me name gegužės 16 dieną.

Paliko liūdinčius savo 
mylimą žmoną Rožę Stripi
nis (Merkeliutę), sūnų Al
bertą ir jo šeimą, seserį 
Julia Werner, Clevelande, 
ir daugiau giminių.

Buvo pašarvotas Edward 
J. Waitt šermeninėje, buvo 
daug lankytojų ir gėlių vai
nikų. Balandžio 19 dieną 
protestantų kunigai atliko 
laidojimo apeigas, o sekamą 
dieną buvo sukremuotas Fo
rest Hill kapinėse, Bostone. 
Palydovai buvo užkviesti į 
Sheed klubą ir pavaišinti.

Mirusiojo šeimai ir gimi
nėms reiškiu užuojautą.

Pakvietimas
Sekmadienį, gegužės 2 d., 

Montello Dailės Vyrų Gru
pė važiuos dainuoti koncer
te, kuris įvyks Worcestery- 
je. Grupė yra nusamdžius 
gražų autobusą, tai yra vie
tos ir pašaliečiams. Kelionė 
į abidvi puses $2. Prašome 

iš anksto užsisakyti pas K. 
Ustupą, George Stepanaus
ką arba George Shimaitį.

Autobusas išeis nuo Lie
tuvių Tautiško Namo gegu
žės 2 dieną, lygiai 12 valan
dą. Susirinkite anksčiau.

G. Shimaitis

Dvigubai daugiau mėsos
IGNALINA. — Palyginti 

su tuo pačiu praeitų metų 
laikotarpiu rajono kolū
kiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose dvigubai daugiau 
išaugo mėsos gamyba. Di
dėja ir jos paruošos.

IŠNUOMOJIMAI
ATLANTIC CITY, N. J.

Išnuomojama mažai šeimai kam
bariai ant pirmų lubų. Visi patogu
mai. Galite atvykti atostogoms va
sarą, arba visai apsigyventi. Mo
kestis nebrangi. Kas nori, gali pirk
ti visą namą. 8 kambariai. Kaina 
prieinama. Kreipkitės: P. Nelesh, 
8 South Congress Ave., Atlainte 
City, N. J. (31-35)

^Lietuvos literatūros lobynas
VILNIUS. — Turiningai i tuva vakar, šiandien, ry- v . ..... ,toj„

Ruošiamasi išleisti eilę 
metodinių ir bibliografinių 
leidinių bibliotekų darbuo
tojams ir plačiajam skaity
tojui. Jau paruošta “Meto- 
dinė-bibliografinė medžiaga 
bibliotekininkams” literatū
rai apie Tarybų Lietuvą 
propagauoti pirmų-aštuntų 
klasių moksleivių tarpe ir 
skaitymo planai jiems “Gy- 
vuot ir kurt pakilo mūsų 
kraštas,” o taip pat biblio
grafinis leidinys “Grožinė 
literatūra studijuojantiems 
partijos istoriją” ir lapelių 
serija “Ką skaityti toliau?” 

Grupė bibliotekos darbuo
tojų rašo istorinę apybrai
žą “Bibliotekininkystės ir 
bibliografijos vystymasis 
Tarybų Lietuvoje.” Taip 
pat išeis metodiniai ir bibli-

pažymi Tarybų Lietuvos 25- 
ąsias metines vieno stam
biausių Vilniaus literatūros 
lobynų— Respublikinės bib
liotekos darbuotojai. Jubi
liejiniai metai čia prasidėjo 
dokumentinių kinų filmų 
ciklu “Broliškų respublikų 
šeimoje.” Bibliotekos kon
ferencijų salėje jau buvo 
demonstruojami filmai, pa
sakojantys apie Užkauka
zės ir Vidurinės Azijos res
publikų, Ukrainos ir Estijos 
laimėjimus, apie jų miestus, 
architektūros paminklus ir 
kitas įžymias vietas.

Kartu skaitytojams buvo 
padarytas literatūros apie

ja dar ilgai gyvuotų. Taip Gruziją, Azerbaidžaną, Kir- 
. - - - . ' giziją, Turkmėniją, Ukrai-

vą, kaip ten vyksta naujos Estiją bibliografinės ap- 
zmo- žvalgos. Tokiu pat būdu vil

niečiai bus supažindinti ir

pat daug pasakė apie Lietu- giziją, Turkmėniją, Ukrai-

statybos ir gerinama
gyvenimas. . . 'iiieuiai dus supazdiicuiiui ii |x— .. . ....... m

Čia turėjome ir kitus du jSU kitomis broliškomis tary- ografiniai leidiniai^_Taiybi-
LLD Centro Komiteto na- Uinemis respublikomis. nių tautų draugyste,” “Šlo

vingasis Lietuvos komjauni- 
Įdomios jubiliejinės prie-;mo kelias,” “Tarybinė lietu- 

Imonės laukia tiek jaunųjų, |vių literatūra” ir kt.
i tiek ir suaugsiu skaitytojų. į 
i Kartu su Centriniu valsty- 
I biniu archyvu žadama su-' 
įrengti turtingą jubiliejinę 
literatūros parodą. Teminės 
knygų parodos, skirtos Ta- į 
rybų Lietuvos 25-osioms me- i 

i tinėms, veiks suaugu s ių į 
į abonemente ir specializuo- į 
tuose skyriuose.

Specialios parodos skiria-' 
mos vaikams ir jaunimui, i 

j Tai — “Kai jūsų tėveliai 
dar buvo vaikai,” “Partiza
nų takais,” “Jie kovojo, kad 
mes gyventume,” “Žemė i 
pakeitė veidą,” “Ateities 
švyturiai” ir kitos. 25-me- 
čio tematika numatyta or
ganizuoti bibliotekoje seri
ją bibliografinių apžvalgų.

Mažieji skaitytojai daly
vaus vaikų rytmetyje “Tu 
mums šviesi kaip saulė” ir 
viktorinoje “Ar žinai Tary- ■ metais.

.nv Lietuvos istoriją ir geo-1
p7$1oTf. Kvetkauskas, Sofiją,” klausysis literatu-;

įr k irinio-muzikinio montažo:

rius: sekretorius J. Grybas 
sykiu atvažiavo su Petrikie- 
ne, o Povilas Bechis lankėsi 
pas savo sūnų, kuris gyvena 
Dorchester, Mass., tai daly
vavo pas mus. Buvo pa
šaukti pasakyti kelis žo
džius. Abu prašė gauti nau
jų narių į LLD ir paremti 
aukomis knygų leidimo fon
dą. Greitu laiku bus išleis
ta anglų kalba apie Lietuvą 
knyga, kuri bus paskleista 
plačiai tarp amerikiečių.

J. Petrus pranešė, kad 
jau turi užsakymų angliš
kos knygos už $60, kuriuos 
pridavė J. Grybui!

J. Grybas parodė puikų 
filmą iš Lietuvos, kuris vi
siems patiko. Atrodo kad 
šia sueiga visi buvo paten
kinti.

Aukų gauta $148.50. Išė
mus parengimo išmokėji
mus, į fondą pridavėm $120.

Aukojusių vardai:
Dr. J. ir Elzbieta Repšiai 

aukojo $12.

PHIEADELlPHiA, PA.

Help Wanted—Female

& VICINITY

Help Wanted—Male

HOUSEKEEPER
European background. Motherless
home. Sleep in. Care 2 children.

Excellent working conditions.
Mr. Burke, OR. 7-1989.

(32-33)

UPHOLSTERER
2 or 3 days a week. Must able 

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

(30-34)

SANDWICH MAKEil
Do not apply 

unless fast and experienced. 
Apply in person only.

LYON'S DEN 
728 Chestnut St.

(33-34)

HOUSEWORK
General. Good plain cooking.

Light laundry. 
Recent references.

Sleep in. Own room, bath & TV. $50.
TU. 4-1364

(33-34)

WOMAN. Experience and ref. 
To care for 21 month baby 
and 2 school age children. 

9 to 5 weekdays.
Relocate to Northeast May 1st. 

BA. 5-4796.

AUTO MECHANIC. Experienced on 
front end work and brakes. Must 
have tools. Good working conditions. 
Salary plus commission. Right man 
can make $145 and over per week. 
Call WA. 5-4866. Ask for Ronny. 

(32-34)

AUTO MECHANIC
Inspection certificate required. 

5V2 days.
Permanent for the right man.

272-4055.
(32-33)

Tarybinių Pabaltijo res- 
Į publikų sukakčiai pažymėti 
■Rygoje numatoma surengti 
tarprespublikinį pasitarimą 
bibliotekininkystės ir bibli- 

jografijos klausimais. Res- 
j publikinės bibliotekos dar- 
įbuotojas P. Kizis jame skai- 
i tys pranešimą “Lie t u v o s 
i TSR bibliotekos per' 25 me- 
I tus.”

Įvks taip pat antroji res
publikinė bibliotek i n i n k ų 
mokslinė - praktinė konfe- 

i rencija, kurioje bus apžvelg- 
i ti pasiekimai bibliotekinin
kystėje ir bibliografijoje 
bei nubrėžtos ateities darbo 
gairės.

Daugelyje res publikos 
vietovių numatoma skaityti 
apžvalginį pranešimą apie • 
tai, kaip Lietuvoje išaugo ! 
bibliotekos Tarybų valdžios

Rep.

Kraštotyros muziejaus 
mokykloje

TRAKAI. — Aukštadva-
; rio mokyklos moksleiviai,

P. Žukauskiene, A. n - ------------- >
gar£iaį i Čia tau, I arybų Lietuva,1

J. ir M. Stoniai $7. vaikų šii dėlės plaka. . _ ----------- --------------7
Po $6: A. Davidonienė iri Penktų-aš tuntų klasių i ruošdamiesi pažymėti Tary- 

H. Tamašauskienė. į moksleiviams rengiamas žo-!bų valdžios atkūrimo Lietu- 
, ( i žurnalas “Gyvuok, | voje 25-ąsias metines, įstei- 

Elenora I klestėk, Tarybų Lietuva,” j gė mokyklos kraštotyros 
literatūrinis žaidimas “Lie-: muziejų.

Po $5: A. Dambrauskas, |dmis 
K. Kazlauskienė 
Belekevich, South Bostonie- 
tė, G. ir V. Kvetkauskai, B. 
Keršienė, J. Valančauskas, 
S. ir J. Rainardai, A. Kan- 
draška ir J. Petruškevičius.

P. Beeis $3.
Po $2: J. Družienė, Žu- 

gienė, Ch. Rezevich, K. Ka
liošas, J. Straus, M; Daw- 
nis, P. Cox, E. Likienė, W. 
Beltushis, Elz. Fraimont, F. 
Dambrauskas, A. Kainienė,
A. Jankus, Em. Peldžienė, 
J. Sinkevičius ir J. Butkus. 
. Ch. Savitskas $1.50.

Pa $1: P. Petruškevičienė,
B. Oubarkienė, L. Žilaitis.
Viso $149.50. S. Rainard

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

K. Petrikienės prakalbos apie Ta- 
rrybų Lietuvą. Ji neseniai iš ten 
sugrįžo, išbuvusi 3 mėnesius. Įvyks 
sekmadienį, balandžio 25 d. Liet. 
Taut. Namo; mokyklos kambaryje, 
8 Vine St., Montelloje, 6:30 vai. va
kare. Įėjimas nemokamas. Rengia 
ALDLD 6 kuopa. (32-33)

BROCKTON, MASS.
Esu parašęs, kad Montcllos Vyrų 

dailės grupė nusamdė busą važiuoti 
i LMS Antrosios apskrities kon
certą Worcesteryj, gegužės 2 d.

Dabar pranešu, kad koncertas nu
keltas j gegužės 23 dieną.

Prasidės 1:30 popiet.
Šiaip viskas taip, kaipi buvo pa

rašyta. Geo. Shimaitis

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kuopos susirinkimas j vyks 

sekmadieni, Gegužės-May 2 d., 2 vai. 
popiet. Visi nariai dalyvaukite, nes 
knygos yra prisiųstos ir tame su
sirinkime kiekvienas narys gaus tą 
svarbią knygą. Turėsime apkalbėti 
ir prisiruošimą sekančiai pramogai, 
kuri įvyks Birželio-June 6 (sekma
dienį), su gerais pietumis ir filmais 
iš Lietuvos 1 vai. popiet. Tad ne
praleiskite šios būsiančios geros pro
gos. Būsite patenkinti.

A. Sereika

EASTON, PA.

Atminčiai

Mikai “Mike” Sliulsky
Mirė 1965 metų balandžio 17 dieną.

Palaidotas balandžio 21 dieną. 
Užuojauta Mikai Shulskio artimiesiems.

J. E. Katinis A. Šlapikienė
L. Tilwick L. Yonikas
M. Urba k B. Slegeris
J. Gasiūnas P. Blake
J. Grybas P. Gedvilas
P. Urba St. Zembulis
A. Kulaitis S. Zembulis
K. Ulba K. Straukas
B. Rimkūnas 
fe

K. J. Čiurliai

WESTWOOD, MASS.

Liūdna Sukaktis
Kazimieras Žukauskas

Mirė balandžio 27, 1962

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugą nuo manęs ir tėvą nuo duk
relės. Jau treji metai kai mes jo liūdime. La
bai mums jo gaila, jis buvo geras vyras ir tėvas.

Petrunie Žukauskienė, žmona 
Helen, dukra
Wilfred Bond, žentas
Rodney, anūkas

COOK
5 day week. Experience.

Small institution. Live in.
GL. 5-8986

(33-34)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

I
PART TIME JANITORS

6—11 P. M. Monday-Friday 
Apply

3711 Ludlow St., or call after 5—
MI. 2-0371.

(32- 34)

DRY WALL
i TAPERS & FINISHERS

STEADY WORK

CALL DE. 8-5212
(33-34)

Kapsukiečių teatras
KAPSUKAS. — Kai 1962 

metų pabaigoje Kapsuko 
dramos teatras buvo su
jungtas su Klaipėdos dra
mos teatru ir išsikėlė į uos
tamiestį, buvusio teatro ba
zėje susikūrė dramos ko
lektyvas. Į jį įsijungė kai 
kurie buvę teatro aktoriai, 
miesto meno saviveiklos en
tuziastai. Jau 1963 metų 
gegužės mėnesį K. Sajos 
pjesės “Lažybos” pastaty
mu kolektyvas, vadovauja
mas režisieriaus St. Čai- 
kausko, pris i s t a t ė žiūro
vams.

Per dvejus metus kolek
tyvas aplankė kaimyninius 
rajonus, nemaža spektaklių 
parodė kolūkių ir tarybinių 
ūkių žiūrovams. 56 spek
takliai, beveik 12,000 žiūro
vų — toks Kapsuko dramos 
kolektyvo kūrybinis balan
sas.

žemaitė jubiliejui
KLAIPĖDA.—Viena res

publikos žvejybos "laivyno 
plaukiojanti bazė pavadin
ta lietuvių literatūros kla
sikės žemaitės vardu. Ka- 
jutkampanijoje kabo įžy-į 
miosios rašytojos portretas, i 
o laivo bibliotekoje surink
ti jos raštai.

Laivo įgula nutarė gra
žiais darbo rezultatais pa
žymėti rašytojos Žemaitės 
120-ąsias gimimo metines.

SHINGLERS & S1DERS
Experienced. All types.

Must run crew.
DA.. 9-7708

(33-34)

ELECTRICIANS 1st CLASS 
For Industrial Contractor 
with control experience.

Printing Press, etc. 
NE. 4-8818

(33-34)

TAILOR-BUSHELMAN WANTED
Men & Boys Clothing 

Apply
AL BERMAN STORE

54 th & City Line. See Mr. Morris.
GR. 3-1331.

(33-35)

SERVICE STATION ATTENDANT. 
1st class.

If not 1st class, do not apply.
FRANK MAIŠE

531 W. Kings Highway 
Audubon, N. J.

(33-34)

UPHOLSTERER. Part time.
Call CL. 9-6100 or apply

BELMONT UPHOLSTERER
703 Burmont Road 
Drexel Hill, Pa.

(33-34)

VALET
Full time for man in middle 30's 

Previous experience and 
references necessary.

TR. 7-0918.
(33^34)

WINDER
For electric motor repair shop.
Fractional horse power and 

poly-phase winding.
Call SH. 7-7290.

(33-34)

Svarbus Pranešimas!
Plačiai buvo rašyta “Laisvėj” ir “Vilnyj” apie 

brošiūrą DO YOU KNOW THEM? Šioji brtk- .... 
šiūra demaskuoja lietuviškus karo prasikaltėlius, 
kurie gyvena tarp mūs. Komitetas prašo pla
tinti tą dokumentuotą literatūrą Amerikos pilie
čiams, kad jie žinotų jų darbus Lietuvoj laike 
antrojo karo. Šioji brošiūra turėtų būti siun
čiama ar duota tik rimtiems ir pasižymėjusiems 
Amerikos piliečiams.

Komitetas prašo geros valios lietuvius gauti z 
tos brošiūros platinimui. Jūs gausite brošiūrą ir 
voką su.laišku, kuris nurodo skaitytojui, ką jis 
turės atlikti. Galite užsisakyti nuo vienos bro
šiūros ir daugiau. Brošiūros kaina 15 centų. 
Užsakymus siųskitė:

Lithuanian National Committee
.To Combat Nazism, Inc.

3.116 S. Halsted Street į
Chicago, Illinois, 60608
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Puikus buvo Lietuvių Namo 
Korporacijos susirinkimas

Bokštas sugrius!... ; Mieste pasidairius
Maryte — malūnininko I 4

dukra, myli Praną — ka- Lenkų Polonia klubas (189 j pasakė: “Mes turime drą- 
minkrečio sūnų. Tačiau Second Ave., Manhattane) sinti savo šiandieninius mo-

Praėjusį sekmadieni “Lais
vės

Susirinkimui pasibaigus,
salėje turėjome Lietu- visi dalyviai buvo gerai pa-] 

vių Namo Korporacijos da- vaišinti. Valgius paruošė K.! netoliese stovintis 
lininkų susirinkimą (šuva- Čeikauskienė ir B. Keršulie- į sugrius, 
žiavimą). Tai buvo gana nė. Joms, žinoma, daug pa-1 
skaitlingas ir entuziastiškas dėjo keletas vyrų. Bet tegu ' 
susirinkimas. Be vietinių;jie pasilieka “i . v‘ ___L.”
claHnin^ matėsi svečių nei; A- k;i(] i(?
is Philadelphia ir is Con- k- kas nors a K() ....
necticut Buvo atstovauta]^ veikgju ]ači;lu 
ir New Jersey valstija. ;^s Aš tik‘norėjau žįdžiu

Pasirodo, kad Korporaci- kitu paminėti, 
jos reikalai labai gražiai 
tvarkosi. Puikiai darbavosi 
korporacijos direktorių ta
ryba su prezidentu Walte- 
riu Keršuliu prie šakyje 
Beveik visi senieji direkto 
riai pasiliko pareigas eiti 
toliau. Tik mūsų veiklusis 
Stasys Titenis dėl sunkios

malūnininkas nesutinka kviečia gegužes 1 d. po de- 
atiduoti savo dukrą tol, kol1 monstracijos Union aikštė- 
- r - -pokštas !je ateiti smagiai laiką pra- 

i leisti. Ten bus maisto ir 
Kaminkretis j graži muzikinė programa.

I ir malūnininkas” visi daro Lietuviai raginami pasinau- 
nežinomais.” I Pa^af^us subz£ bokšto su-! (loti proga.

griuvimo, ko nė vienas iš; -------
jų nesitiki sulaukti. ; Mūsų miesto Apšvietus ta-

Bet štai visgi tas bokštas 'ryba paskelbė planą viešųjų 
sugriūva Jr kartu su tuo;mokyklų pertvarkymui. Ta- 
visoki pažadai turi išsipil-lme piane numatoma taip

kinius nebijoti reikšti kad 
ir nepouliarių minčių, net 
jeigu toks jų nusistatymas 
izoliuotų juos nuo daugu
mos.” Kiti mokytojai jai

Kaip žinia, šiandien pa
rapijinėse mokyklose griež
tai draudžiama mokiniams 
laisvai išsireikšti.

ligos, buvęs ilgametis direk- 
torius ir labai daug darbo į i 
namą įdėjęs, nebegalėjo pa
silikti direktoriate. Rapor
tuota, kad senojo namo nau
jieji savininkai gerai moka 
skolas, ir manoma, kad su | 
pabaiga šių metų morgi-' 
džius jau bus pilnai atmo-, 
ketas.

Beje, susirinkime buvo at
kreipta dėmesio į neseniai 
įrengtą naują gražią estra
da. Pasidarbavo Vincas 

’ Venckūnas ir Petras Ba
ba rskas. Visi matėme salę 
naujai išdažytą, su nauju 
apšvietimu. Tai darbas mū- 

buvusių argentiniečių 
, brolių Nevinskų — Aleko ir 
Juozo. Susirinkimas visiems 
nuoširdžiai padėkojo už to
kį puikų Korporacijai pa
tarnavimą.

Rep.

vadinamų “junior high 
schools” panaikinimas. To
kių mokyklų yra 138. Jų 
vieton bus Įsteigtos kitos 
mokyklos . Tos naujos mo-

9-ąt klases. Po to jau vai
kai bus perkeliami į “high 
schools, 
“vidurinėmis mokyklomis 
Toks pertvarkymas mokyk
lų padėsiąs ir rasinei integ
racijai, 
domos
planas bus įgyvendintas tik
tai su 1973 motais.

Praėjusį ketvirtadienį St. 
Patrick’s katedroje prie al
toriaus buvo numesta bom
ba. Dvi moterys sužeistos. 
Spėjama, kad policija ir 
bažnyčios galvos kokio ten 
idioto darbą bandys pri
mesti bedieviams.

2nantį sekmadienį, gegužės 
dieną, mūsų Aido choro di
džiulis parengimas. Choro 
mokytoja Mildred ir visi ai- 
diečiai sušilę ruošiasi svečius 
tinkamai palinksminti, 
ri labai Įvairią dainos 
zikos programą.

Padėkime jiems savo
girną padaryti vienu iš skait- j 
lingiausių. Jie laukia svečių ir į 
iš kitų kolonijų. Nesuvilkime. '

Jie tu- i 
ir mu- i

paren-i

Daugiau vilniečiams 
sveikinimą

Praėjusį sekmadienį Na
mo Korporacijos dalininkų 
susirinkime visa eilė vieti
nių laisviečių ir svečių įtei
kė dienraščio “Vilnies” su
važiavimui sveikinimų. Štai 
jie:

M. Klimas ........... $10.00
F. ir M. Liepai ... 10.00
J. Gasiūnas ........... 10.00
K. Milinkevičius .. . 5.00
Malinauskienė ....... 5.00
Mulokaitė ............... 5.00

Nellie Ventienė
N. Ventienė vaidins Ma- 

I rytės rolėje. Ji dainuos so- 
i lo ir duetą su V. Bekeriu. I
Nellie visuomet gražiai pa
sirodo, ją visi myli, ji gam-

su!

kurias vadiname

Reformos bus vyk- 
palaipsniui. Pilnai

šiuo tarpu Madison Square

„ Miesto majoras paskelbė, 
1 kad į miesto gatves “karui” 
prieš kriminalistus paleista 
500 naujų policininkų. Vė
liau dar pridės 1,000. Ma
joras ragina miesto gyven
tojus irgi įsitraukti į kovą 
su kriminalistais. Policija 
viena juos nugalėti nepajėg
sianti.

Net nebežinau, kokie ten : 
psichopatai dabar s p e č i a s i 
apie Chicagos menševikų 
‘‘‘Naujienas.” Va balandžio 
19 ' 'd. ' vieno ilgo straipsnio 
antrašte: “Lietuvai ar Bim
ba?” Manau: ir kuo gi aš 
jiems dabar nusidėjau? Kam 
toks keistas klausimas? Ko
dėl “Naujienų” skaitytojas 
ar kuris kitas turėtų pasirink
ti vieną: arba Lietuvą, arba 
Bimbą ?

Pasirodo, kad ten Chicago- 
je susiniovė ir apsivagino po
ra dipukų klubų ir “ponas” 
Z. Kolba su Dr. Jonu Paukš
teliu. Vieni nuo kitų nukniau
kę kokius ten surinktus “ge
nocidinius dokumentus.”

Krunglienė ............. 2.00
J. Patašius ............. 2.00 j
S. Griška ............... 1.00 į
V. Petraitis ........... 1.00 į

Mažylis...............• •. 1.00 Į
Gužonienė ............... 1.00 Į
O. Titenienė ....... 1.00 
S. Petkienė ............. 1.00
E. ir R. Feiferiai pirmiau 

davė $5, bet jų dovana ne
buvo paskelbta. Atsipra
šau.

Juozas Weiss atsinaujino 
“Vilnies” prenume ratą ir 
pridėjo $2.50 pasveikinimui.

O štai kas labai džiugu:

num & Bailey cirkas -gau- į 
šiai niujorkiečių lankomas. 
Ypač vaikams patinka viso
kių klounų šposai. Aną die
ną kažin kas nužudė patį 
įžymiausią klouną Paul 
Jung. Policija ieško pikta-

Grįždamas iš Washingto- 
no New Yorke buvo apsi
stojęs dienai kitai Italijos 
premjeras Moro. Laikraš
čių reporteriai labai norėjo 
iš jo išgirsti apie Pietų Viet
namo karą, bea Moro griež
tai atsisakė juos patenkinti. 
: Su premjeru Moro buvo ir 

Kolumbijos universitetas i Italijos užsienio reikalų mi- 
paskelbė raportą apie pra-1 nistras Fanfanh Jis irgi 
vestą tyrinėjimą privatiško-! atsisakė kalbėti apie Viet-
se ir miesto ligoninėse pa
dėties. Tyrinėjama buvo 
keli šimtai žmonių, kuriems 
teko naudotis ligoninėse. 
Surasta, kad tik apie treč
dalis ligonių gauna gerą, 
patenkinantį patarnavimą.

narna.

Dr. Paukštelis, besiteisinda
mas ir bevagindamas p. Kol
bą, šaukia: “Tai kam šis 
patriotas ir nusipelnęs visuo
menės veikėjas tuo pasitarna
vo — Lietuvai ar Bimbai.”

Kaip aš myliu Lietuvą ir 
visą pasaulį, prisiekiu, kad nė 
piršto nesu pridėjęs prie jo
kio vogimo jokių “genocidinių

į “Vilnies” dalininkų suva
žiavimą važiuos “Laisvės” 
administ r a t o r i u s Pranas 
Buknys, vienas “Vilnies” 

i įkūrėjų, mūsų dovanas nu
veš ir nuo mūsų visu vil
niečius žodžiu pasveikins..

Reikia tikėtis, kad šiemet

Viktoras Bekeris
V. Bekeris vaidins Pra

no rolėje. Jo dainavimas ir 
laisvumas scenoje sužadins 
publikoje šiltą nusiteikimą.

Minėta operetė bus su
vaidinta gegužės 2 d. Aido 
choro koncerte, kuris įvyks 
Schwaben Hall, Brooklyne. 
Bilietus galima gauti pas 
aidiečius. Kaina tik $1.75.

Visi Aido choro prieteliai 
pakalbinkite savo pažįsta
mus atsilankyti į šį įvairų 
Aido choro koncertą.

II. F.

SERGA
dokumentų.” Tai kokiems vėl- vilniečiu suvažiavimas bus 

vienas iš skaitlingiausių.
Beje, suvažiavimo iš va- 

nebotų psichopatas, tai. jis ži- karėse, tai yra gege. 8d... ...... AT
—a., ----------- ---------- -i vilnies“ i kraujai bėgti. Nors kraujo-

i bėgimas tapo sulaikytas ir 
i Juozas skausmų nejaučia, 
.bet, matyt, gydytojai sura- 
,do ką nors netvarkoje kak- 
ttos tuštumuose. Sakė, kad 
pirmadienį, tai yra bal. 26 
d. bus padaryta operacija. 
8ie žodžiai rašomi pirma
dienį, tad operacijos pa
sekmes dar nežinomos.

Drg. Zajan gydosi Kings 
County ligoninėje. Kamba-

niams besiginčydami Chicagos
vagys mane “garbina” ? ! I

Juk jeigu “daktaras” Jonas'

notų, jog vagys nereikalingi 
nei Lietuvai, nei Bimbai. Jų 
jokios tarnybos aš neprašau.
Juo mažiau jų tarnybos nori nas ir jame dalyvaus.
mieloji Lietuva. I A

įvyks did Žiulis “ 
koncertas. Tad Mūsų Pra-

A.

Liūdnas Prisiminimas
NEW YORK CITY, N. Y.

Stanislovas Paulauskas
Š. m. balandžio 28 d. sueina penkiolika metų 

kai mirė geras draugas. Jis buvo pažangiosios 
. spaudos rėmėjas ir LLD narys. Jo atminčiai 

tariu šiuos žodžius: Lai gyvuoja taika pasau
lyje ir daug sėkmės Lietuvių Literatūros Drau
gijai, atžyminčiai 50 metų jubiliejų...

—DRAUGĖ

kas) vėl yra susirgęs ir guli 
^ligoninėje. Prieš savaitę 
j laiko jam pradė jo per nosį

Linkime Juozui greitai ir 
pilnai susveikti.
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Namo Korporacijos dali
ninkų susirinkime pasigedo
me Stasio Titenio. Kalbėju
sieji su jo žmona Ona sakė, 
kad jos Stasys sunkiai ser
ga. Turi širdies sutrikimą. 
Kartais suima dideli skaus
mai . Gydosi namie.

Taip pat nuoširdžiausiai 
linkime mūsų draugui Sta
siui sveikatą susigrąžinti.

Rep.

Nacionalinio Katalikų Ap- 
švietos Susivienijimo suva
žiavimo sesijoje k a 1 b ėjo 
minyška Margaret, viena iš 
mokytojų. Tarp kitko, ji

Posėdžiauja Jun g t i n i ų 
Tautų Taikai Palaikyti Ko
misija, kurią sudaro 33 vals
tybių atstovai. Daugiausia 
kalbama apie taikos palai
kymo operacijų finansavi
mą ateityje. Klausimas apie 
nesumokėtus Asa m.b 1 ė j o s 
uždėtus asesmentus , mažai 
tekedamas.

“Daily News“ ir 
kreivos žinios

New Yorkas.—Kuomet ba
landžio 17 dieną Baltąjį Na
mą pikietavo virš 20,000 
žmonių reikalaudami baig- 

I ti JAV intervenciją Vietna
me, tai “The N. York Times” 
ir eilė kitu laikraščių 
paskelbė, kad net Washing- 

! tono policija manė, jog buvo 
17,000. Bet New Yorko 
“Daily News” “priskaitlia- 
vo” tik 13,000.

Balandžio 20 dieną “The 
New York Timeso” specia
lus korespondentas pranešė, 
kad Londone, Trafalgar© 

(aikštėje, protesto susirinki- 
I me dalyvavo virš 50,000 
i anglų. Gi “Daily News” 
rašo, kad tik “arti 20,000”.

Mat, “Daily News” remia 
agresiją ir Šiaurės Vietna- 

, mo bombardavimus, tai 
! protestuojančių -skaičių ma- 
i žiną.
i
i _________ _ ■I

AIDO CHORO GARBĖS 
NARIAI

Pastaruoju laiku dar du 
garbės nariai užsimokėjo 

i narystės duokles. Tai yra 
Juozas Aleksaitis ir Petras 
Babarskas.

Prie progos turiu pasaky
ti, kad 1965-tiems metams 
narystės duoklės pasibaigia 

; su gegužės 2-ra diena, n'es 
visiems garbės nariams ta
po išsiuntinėti bilietai dėl 

: Aido choro metinio paren- 
! gimo, kuris įvyks gegužės 
; 2 dieną. Nuo dabar gi kurie 
; mokės duokles, tai skaitysis 
iiki 1966-tų metų pavasario, 
' t. y. iki kito Aido choro me- 
I tinio parengimo. >

Beje, S. V. apdovanojo 
i Aido chorą su penkine.

■ Jonas Juška

Dovanos “Laisvei”
Ona Malinauskienė, Brrok- 

lyn, N. Y., liūdnai prigami
nusi savo vyro Antano nAjr- 
tį, dovanojo “Laisvei” vieną 
Lietuviu Namo Bendrovės 
šėrą, kurio savininku buvo 
Antanas Malinauskas.

ALDLD 6-toji kuopa, 
Brockton, Mass., dovanojo 
“Laisvei” vieną LNB šėrą.

Juozas Balčiūnas. Miami, 
Fla., dovanojo “Laisvei” vie
ną LNB Šėrą, taipgi vieną 
šėrą Bimbos gynimui ir vie
ną šėrą ALDLD knygų fon
dui.

Veronika Kapičiauskienė, 
Binghamton, N. Y., dovano
jo “Laisvei” vieną LNB se
rą.

Už dovanas širdingai dė
kui. ~

SVEIKINA
Vladas Jurevičius su šei

ma, iš Lietuvos sveikina 
savo sergantį brolį Antaną 
Jurevičių ir jo šeimą, gyve
nantį St. Petersburg, Fla., 
taipgi ir kitą brolį Steponą 
su šeima, gyvenantį Ft. Lau
derdale, Fla. Siunčia jiems 
linkėjimus geriausios svei
katos ir džiugaus saulėto 
gyvenimo po Floridos 
skaidriu dangumi.

KLAIDINTOJAI
New Yorkas. — Arnoldas 

Johnsonas, JAV Komun^tų 
partijos veikėjas, pasmerkė 
dešiniuosius elementus, ku
rie suorganizavo grupelę ir 
darbininkų suvedžioji m u i 
paskelbė, kad tai yra “ko
munistų partija”, kuri va
dinsis Progresyve Darbo 
(C.) partija.

Rep.

Saigona.s. — Vihš šiaurės 
Vietnamo' buvo'-nušautas 
bombonešis su' Pietų Viet
namo pulkininku P h a m 
Phuc Quoc.

Pranešimas
broPklyn; ■ n. y.

Lietuvių Namo Bendrovės di
rektorių susirinkimas jvyks sekma
dienį, gegužės 2 d., Schwaben Hall. 
Pradžia 1 vai. popiet. Turėsime 
trumpą posėdį prieš Aido choro 
koncertą. J. G. (33-34)

AIDO CHORAS STATO SCENON *

OPERETINI KONCERTĄ
Gegužes 2-rą dieną, Sekmadienį, 1965 m.

Pradžia 3-čią valandą popiet

Scliwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Jonas Grybas
Vera Bunkiene

Petronėlės rolėje
Aido choro Moterų kvartetas: Nastė Buknienė,
Nellie Ventienė, mokytoja Mildred Stensler, 

Ona Čepulienė, Koste Rušinskienė.
PROGRAMA SUSIDĖS Iš TRIJŲ DALIŲ:

iš kompozitoriaus Miko Petrausko operos “Eglė, žalčių karalienė.” IšpildysPIRMA DALIS: Scena
Aido moterų choras, E. Brazauskienė ir mokytoja Mildred Stensler.

ANTRA DALIS: Antras veiksnias iš operetės “Kaminkrėtis ir Malūnininkas”. Vaidins: T. Kaškiaučius, 
A. Iešmantą, V. Becker, J. Grybas, N. Ventienė, L. Kavaliauskaitė, V. Bunkienė ir 
visas choras.

TREČIA DALIS: Koncertas. Aido Choras. Aido moterų kvartetas. Solistai: V. Becker ir E. 
Brazauskienė. '

Programa įvairi ir įdomi. Prašome atsilankyti ir savo draugus atsivesti. Bus ko pasižiūrėti, pasi
klausyti ir prisiminti.

Bilieto kaina: $1.75 Kviečia Aido choro valdyba
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