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KRISLAI
Gegužės Pirmoji 
Niuojrke bloga 
Kodėl taip? 
$as aidiečius!

Buknys—i Čikagą

— Rašo R. Mizara —

2 svarbūs JAV Aukščiausiojo
I Teismo nutarimai 
j

Washingtonas. — Balan-| Kitas tarimas padarytas 
: džio ' 26 dieną Jungtinių i prieš Louisiana valstijos 
i Valstijų Aukščiausias Teis-1 įstatymą, kuris yra prieš

Profesorius prieš 
bombardavimus

Azijoje masiniai protestai 
prieš karą Vietname

TarptautiiWi darbo žmonių 
šventė — Gegužės Pirmoji — 
rytoj. Kur tik v y k s koks 
nors mitingas ar demonstra
cija tarptautinio solidarumo 
dienai atžymėti, lietuviai dar
bo žmonės raginami dalyvau-

mas padarė du svarbius nu
tarimus. Vieną, jis atme
tė valdžios reikalavimą, kad 
registruotųsi, kaip komu
nistinės organizacijos Ame
rican Committee for Pro-

ti.
Netenka nei sakyti, jog šie

met vyriausias obalsis bus 
baigti karą Vietname.

Niujorko mieste vyksta kas 
tokio labai blogo: plėšikavi-
mai, žmonių užpuldinėjimai, 
moterų prievartavimai, žmog
žudystės tebesi plečia. Miesto 
tėvai, sakosi, stoją i karą su 
užpuolikais.

Kiekviename požeminiame Į 
traukiny, kiekvienoje požemi-j 
71įų ir viršutinių traukinių sto- į 
tyje pastatyta po policijantą, į 
—naktimis. Neseniai majoras f 
Wagneris paskyrė papildomai 
dar penkis šimtus policijantų 
saugoti gatves—naktimis. Ir
p. Wagneris išdidžiai pasakė:

—Piktadarius mes nugalėsi
me !. .

i tection of Foreign Born, ir 
‘ Abraham Lincoln Brigade, 
i kurios nariai kariavo Ispa- 
| nijoje prieš fašistus.

Šių organizacijų kaltini
mą valdžia galės iš naujo
kelti pas Subversive Activi
ties Control Boardą, jeigu 
turės naujų įrodymų.

i “subversyvį veikimą ir ko- 
I munistus”. Aukščiausiasis 
Teismas surado, kad Loui- 
sianos valstijos tas įstaty
mas yra prieškonstitucinis.

Louisiana valstija, pasire- 
mian savo įstatymu, perse
kiojo Southern Conference 
Educational rondo veikė- 
j u s James Dombrowski, 
Benjamin E. Smith ir Bruce 
Waltzer, reikalaujant, kad 
jie užsiregistruotų kaip va
dai “komunistų fronto or
ganizacijos”.

New Yorkas.—“The New j saulinio karo, prie Jungti
nių Valstijų izoliacijos, nes 

Harvardo universiteto pro- Azijoje, Afrikoje, Europos 
fesoriaus John Kenneth žmonės piktinasi JAV in

tervencija ir bombardavi- 
Šiaurės Vietnamo

York Times” išspausdino

Galbraith. Profesorius se-
Tokio. — Virš 25,000 ja-

Senatoriai prieš 
karą Vietname

Washingtonas. — Senato
rius Wayne Morse, iš Ore
gono, sakė: “Jun g t i n i ų 
Valstijų intervencija ir 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimai istorijoje bus la-

Nežinau, ar tai teisingas pa- j blausiai žeminantys prezi
sakymas. Gal geriau tiktų sa
kyti : “apsiginsime.” Tačiau, 
jei piktadarių skaičius vis di
dės, tai reikės daugiau poli
cijos, daugiau “pergalėtojų.” į 
Ir kur bus tam galas?!

Mieste netvarka jaučiamai 
didelė; be to, ir skurdo plė-1 
tojimasis gimdo piktadarystes, i

dentą Johnsoną ir mūsų ša
lį įvykiai”.

Senatorius Morse šakį 
į kad mūsų šalies mokslinin- 
. kai ir liaudis 80 procentų 
Į yra priešinga tam karui.
į Jo balsą palaikė senato- 

''"Mari’hattane neseniai pasta-' Į'ius Ernestas Grueningas, 
tytas 
lems’
^okia tvirtuma. Kas ten daro- 
'Ti? Vyksta sodoma ir gomora. 
^rimtos pataisymui, sukis-■ dttvpq TAV
tos kaip silkės bačkoje, nusi- MIKE BUJAV 
kaltelės ižeina iš kalėjimo pa-! PAREIGŪNAS MURROW

“moterims nusikaltę- iš Alaskos, kuris kritikavo 
kalėjimas—išdidus,^ lyg McNamara ir Ruską už to 

karo plėtimą.

TSRS kritikavo JAV 
agresinę politiką

1

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Balandžio 26 d. buvo su
šaukta konferencija nusi
ginklavimo reikalais.

Nikalojus T. Fedorenko, 
Tarybų Sąjungos atstovas, 

l aštriai kritikavo Jungtinių 
Valstijų užsienio politiką, 
kaip “naują imperializmo ir 
kolonializmo politiką”.

Jis kritikavo JAV už mi- 
litarinę intervenciją Pietų 

j Vietname, už bombardavi
mus Šiaurės Vietnamo, už 
grasinimus vartoti atomi
nes bombas.

JAV politiką teisino Aū
lai Stevensonas.

MUŠĖSI INDUSAI IR
PAKISTANIEČIAI

niau buvo Jungtinių Valsti-1 vimais Šiaurės Vietnamo 
jų ambasadorius Indijoje. | respublikos.
Jis yra pasirašęs po 2,700 j Galbraith sako, kad piet

ryčių Azijos nesutikimus 
reikia sureguliuoti pasitari
mu keliu, o ne militarizmo 
veiksmais. Jis sako, kad 
pirm prasidės pasitarimai, 
JAV turi sustotibombarda- 
vę Šiaurės Vietnamą.

New Brunswick, N. J. — 
Virš tūkstantis studentu iš

vyskupų, kunigų, rabinų ir 
profesorių laišku preziden
tui Johnsomfi; “Prezidente, 
vardan dievą sulaikyk karą 
Vietname!” ?

raith kritikui)ja prezidentą,
kad jis pasitraukė nuo savo
pirmesnės peticijos, nes pir
miau sakė, kfid nesiūs Ame- Rutgers universiteto laikė 
rikos vyrų karui į Vietna- <
mo džiungles, o dabar pasi- laikyti Šiaurės Vietnamo

susirinkimą ir reikalavo su

rinko militarist)! poziciją.
Profesorius nurodo, 

McNamaros pozicija yra 
pavojinga, nes veda prie pa- Johnsonui ir Kongresui.

bombardavimus.
kad i Jie priėmė rezoliuciją ir 

pasiuntė JAV prezidentui

Kambodžos konvencija ir 
žmonių balsas už taiką

Pnompenhas. Balandžio j kite namo... JAV Valstybės- 
26 dieną virš 20,000 kambo-1 departamentas ruošia dirb- 
džiečių demonstravo prie tini karą Azijoje”. 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos, protestuodami prieš ! ponų unijistų demonstravo
karą Pietų Vietname ir j prie JAV ambasados pasta- 
prieš bombardavimus Šiau- Į to. Demonstrantai nešiojo 
rėš Vietnamo. Jie mėtė į !plakatus ir šaukė:, “Šalin 
ambasados pastatą akme-'amerikiečiai iš Vietnamo! 
nimis, bonkomis, plytomis 
ir nutraukė JAV vėliavą. 
Keturių aukštų pastate be
veik visus stiklus išdaužė.

Demonstrantai buvo iškė
lę plakatus su šūkiais: “Ša
lin Amerikos imperialistai 
iš Azijos... Jankiai, važiuo-

Šalin Amerikos bombas ir 
dujas iš Azijos!”. , v;

Jakarta. — Tūkstančiai 
indonezų demonstravo prieš 
Jungtinių Valstijų ambasa
dą reikalaudami, kad JAV 
tuojau pasitrauktų iš Viet
namo.

Ruošia pavojingus 
karo manevrus

Paryžius. — \ Jungtinių 
Valstijų vadovybėj SEATO 
militarinė sąjunga ruošia 
karo laivynų manevrus Ki
nijos jūroje nuo gegužės 1 
iki 24 dienos.

Kaip žinia, iš tos srities

ruoštos dar didesniems nusi
kaltimams.

Tik neseniai viena intelek
tuale sakosi, nekaltai nuteis
ta, pabuvusi minėtame kalėji
me, išėjusi pasakė: tai vieta 
visokioms nedorybėms veistis. 
Tik pagalvokite: kalėjimo gy
dytoja, atėjusi Į anglės ka
merą, pradėjo kalbinti, kad 
turėtų su ja homoseksualinių 
ryšių!. .

Kadaise amžino prisiminimo 
Elizabetha Gurley Flynn taip 
pat rašė apie “iškrypimus” 
tame moterų kalėjime, kur ir

Pawling, N. Y. — Sulau
kęs 57 metų amžiaus, nuo 

I plaučių vėžio, mirė Edwar- 
' das R. Murrow, buvęs radi- 
! jo ir televizijos komentato
rius.

Tūlą laiką jis buvo Uni
ted States Information 
Agency, propagandos, virši
ninkas. Murrow per dieną 
surūkydavo nuo 60 iki 70 ci
garečių.

New Delhi. —Indijos val
džia sako, kad Sindo srity
je, išilgai 50 mylių pasie
niu, mušėsi indusai ir pakis
taniečiai. Sakoma, kad apie 
3,000 pakistaniečių puolė in- 
dusus.

Karačis. —Pakistano val
džia sako, kad susirėmimas 
įvyko todėl, kad indusai 
veržėsi i Pakistano teritori
ją.

Washingtonas. — Jack 
Bell, Associated Press žinių 
agentūros korespondentas, 
rašo, kad Jungtinių Valsti
jų žmonės laiškais užvertė 
Senato užsienio reikalų ko
mitetą.

Kasdien ateina šimtai ir 
šimtai laiškų, ir jų 90 pro
centų reikalauja taikos 
Vietname/ remia senato
riaus J. W. Fulbrighto siū
lymą, kad JAV sulaikytų 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimus, kaip sąlygą pra
džiai taikos pasitarimų.

Korespondentas rašo, kad 
pirmame skaityme virš 400 
laiškų buvo, kuriuose kriti
kavo Valstybės sekreto
riaus Rusko ir Gynybos

sekretoriaus McNama ros 
poziciją Vietnamo reikalais.

Iš mūsų šalies mokslinin
kų laiškų aiškiai matosi, 
kad liaudis prieš plėtimą 
karo, kuris gali virsti į ka
tastrofinį pasaulinį karą.

V alstybės sekre torius 
Ruskas dabar pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos su uk- 
vata dalyvaus konvencijoje

Konvencijos reikalavo 
Kambodžos valdžios galva 
princas Sihanoukas. Jį pa
rėmė eilė Azijos valstybių, 
Tarybų Sąjunga, Prancūzi
ja ir Anglija. Siūloma, kad 
konvencijoje dalyvautų vi
sos tos valstybės, kurios 
1954 metais Ženevoje daly
vavo ir baigė karą Indoki- 
nuose.

De Gaulle mato 
karo pavojų

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas DeGaulle kalbė
jo per radijo ir televizijos 
tinklus.

Jis pareiškė didelį susirū-į 
pinimą taikos reikalais. Jis I
sakė, kad Jungtinių Valsti- JAV bombonešiai, nuo lėk- 
jų bombardavimai Šiaurės tuvnešių, puola Šiaurės 
Vietnamo respublikos kas- Vietnamo respubliką. Ruo- 
dien plečia karą pietryčių 
Azijoje.

Jis sakė, kad JAV kalbos 
apie “besąlyginį” sutikimą 
tartis karo baigimui Viet
name, kuomet tuo pat metu 
bombarduoja Šiaurės Viet
namo 
vesti prie pasitarimų.

šiami militariniai manevrai 
Kinijos pakraščiuose gali 
virsti eile provokacijų. •

Prancūzija, kuri yra 
SEATO narė, atsisakė daly
vauti tuose manevruose.

.... .. Washingtonas. — Domini-
respubhką, ne g a h Į koje perversmas ]abai nepa-

tinka JAV vyriausybei.

pati kovotoja buvo nekaltai 
kalinta.

Policija didžiuojasi, kad ji 
daugxsuima tų, kurie parclavi- 
nėja-platina narkotikus. Gal 
ir suima, bet jų biznio neiš- 

1 naikina: Niujorke, sakoma, 
proporcionaliai yra daugiau 
nuodų pardavinėtojų negu bet 
kuriame kitame JAV mieste.

Kodėl žmonės taip iškryps
ta?

Be abejonės, yra visa eilė 
priežasčių, tačiau pripažinki- 
rtie, kad žmones moraliai ga
dina ir “aukštosios valdžios” 
politika. Jeigu valdžia užpuo
la kitas šalis, nepaskelbusi nei 
karo bombarduoja-žudo žmo
nes, ar tai nedrąsina ir kai 
kurių silpnų piliečių daryti tą 
patį namie: pulti kitus, vogti, 
prievartauti ?

Gegužės Pirmosios proga 
tenka ir apie visa tai pagal
voti !

Sekma dieni mūsų aidiečiai 
duos puikų spektaklį Schwa- 
ben salėje, Brooklyne. Kas 
tik galite, dalyvaukite jų kon
certe.

• __

Už savaitės Čikagoje įvyks

IŠ VISO PASAULIO
Haynevillle, Ala. — Trys 

! klaniečiai, C. Wilkins, O 
Eaton, ir E. Thomas, kurie 
areštuoti už nušovimą Vio
los Gregg Liuzzo, sako, kad 
jie nekalti.

metinis “Vilnies” bendrovės 
j akcininkų suvažiavimas. Lais- 
viečius atstovaus Pranas Buk
nys, mūsų laikraščio administ
ratorius.

Reikia nepamiršti, kad prieš 
45 metus Pr. Buknys Čikagoje 
gyveno ir daug dirbo visuo
meninėje veikloje. Ir jis buvo 
vienas laikraščio “Vilnies” 
steigėjų. Jam ir tinka laisvie- 
čių vardu pasveikinti draugus 
vilniečius.

Netikiu, kad šiemet Niujor-
ko pasaulinė paroda padarys 
daugiau biznio nei praėjusiais 
metais.

Parodos vadovai pakėlė 
žmonėms įėjimo mokestį; ma
tyt, šiemetinėmis pajamomis 
ryžtasi padengti pernykštį de-

KINIJOS POZICIJA
LINK KONVENCIJOS

Hongkongas. — Iš Jakar- 
tos, Indonezijos, išvažiuoda
mas Kinijos premjeras 
Chou En-lajus sakė, kad

VIETNAMIEČIŲ BALSAS
Tokio. — Čionai buvo gir

dėtas per radiją Pietų Viet
namo Tautinio Liaud i e s 
Fronto pareiškimas. Viet
namiečiai sako, kad tik jie

HOFFA PASITRAUKS 
Iš PREZIDENTO

Detroit, Mich. — James 
R. Hoffa, International 
Brotherhood of Teamsters 
unijos prezidentas, sako, 
kad jis iš tos vietos pasi
trauks, jeigu bus pasiųstas 
į kalėjimą.

Numatoma, kad prieš jį 
keliami apkaltinimai tik to
dėl, kad jis laikosi kovingos 
pozicijos ir organizuoja ne
organizuotus darbininkus.

SUDAUŽYTI VIETNAMO 
TILTAI

New Yorkas.—“The New 
York Times” išspausdino 
tris nuotraukas, kur i o s e 
aiškiai matosi sudaužyti 
Šiaurės Vietnamo tiltai. 
Spaudai nuotraukas pateikė 
JAV Gynybos sekretorius 
McNamara.

Pekinas. — Kinijoje buvo 
gausaus lietaus,’ kuris pa
gelbėjo kviečių derliui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jungtinės Tautos, N.Y.— 

J. Tautų Generalins sekre
torius Ui Than tas pareiškė, 
kad per 10 pastarųjų dienų 
žymiai pablogėjo taikos rei
kalai Vietname.

Paryžius. —Čionai lankė
si Barry Goldwateris, buvęs 
respublikonų kandidatas į 
JAV prezidentus. Jis yra 
pasitenkinęs Johnsono poli
tika pietryčių Azijoje.

Goldwateris sakė: “Mano 
prezidentas gerai elgiasi 
Vietname”.

Tokio. — Kinijos, Šiaurės 
Vietnamo ir Laoso komu
nistai šaukiasi į Azijos žmo
nes apsivienyti prieš JAV 
imperialistus.

■■ —■■■ ■■>■ ■ ,.|wi ■■ ■■■■.■■»
Maskva. TSRS vyriau

sybė nutarė numažinti 
maisto produktų kainas iki 
30 procentu.

planuojamoje
Kambodžos reikalais nega
lės būti keliami Vietnamo 
reikalai.

Jis sakė, kad Vietnamo 
reikalais bus tartasi tik ta
da, kada JAV savo militari- 
nes jėgas ištrauks iš pietry
čių Azijos.

J AV JĖGOS PRIEŠ 
VIETNAMIEČIUS

Washingtonas. — Dabar 
Pietų Vietname jau yra 
32,200 Jungtinių Valstijų 
militarinių vyrų. Armijos 
yra 15,200, karo laivyno 
1,400, orlaivyno — 8,200 ir 
marininkų 8,400 vyrų.

Pietų Vietnamo armijoje 
yra 575,000 vyrų.

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai skleidžia paskalus, 
kad Kuboje bus sukilimas, 
kurį rems JAV militarinės 
jėgos. . z

konvencijoje atstovauja Pietų Vietnamo t 
liaudį, ir tik jie valstybių 
konferencijoje galės kalbėti 
Pietų Vietnamo liaudies 
vardu.

Reiškia, jie davė supras
ti, kad planuojomoje konfe
rencijoje turės dalyvauti ir 
jų atstovai.

DOMINIKA IR JAV 
PILIEČIAI

San Juan. — Dominikos 
respublikoje vis dar eina 
varžytinės tarp militarinių 
grupių. Jungtinės Valstijos 
pasiuntė kelis karo laivus 
su malūnsparniais išvežti iš 
ten 2,600 savo piliečių, jeigu 
bus reikalas.

Washingtonas. — Balan
džio 27 dieną prezidentas 
Johnsonas turėjo pasitari
mą su korespondentais. Jis 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos ir toliau tęs Šiaurės

Prezidentas, tuo pat kar
tu, pakartojo savo pirmes
ni pareiškimą, kad JAV su
tinka tartis Vietnamo klau
simais nestat y d a m o s iš 
anksto reikalavimų.

Paryžius. — Čionai lan
kosi Tarybų Sąjungos Už
sienio ministras A. Gromy
ko. Jis plačiai tarėsi su 

, Prancūzijos Užsienio reika^ 
| lų ministru Maurice Couve 
de Murville.

Po to jie pareiškė, kad 
pilnai susitarė pietr y č i ų 
Azijos klausimais.

Washingtonas. — Į Pietų 
Vietnamą pasiųsta militari
nių transporto lėktuvų “C- 
141”, kurie gali gabenti po 
130 kareivių.

Maskva. —TSRS Užsie
nio ministro pavaduotojas 
Vasilius V. Kuznecovas sa
kė, kad susidarė naujų kliū
čių Kambodžios reikalais 
konvencijai. Yra manoma, 
kad toje konvencijoje būtų 
svarstomi ir Vietnamo rei
kalai.

Karačis. —Vėl pasikarto^ 
jo pakistaniečių ir indusų 
susirėmimai Rann ir Kute 
rajonuose.

Washingtonas. — Prezi
dentui Johnsonui 'įsakius, į 
Dominikos respubliką iškel
ta 400 JAV marininkų. Jie 
iškelti neva JAV piliečių 
gyvybei apsaugoti.

Tokio. —Laoso liaudiečių 
radijas praneša, kad liaudie^- 
čiai nušovė JAV bombonešį 
“B-57”

Šiaurės Vietnamo valdžia 
praneša, kad balandžio 25 d. 
jos gynyba nušovė tris JAV 
bombonešius.
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Gegužės Pirmoji šiemet
TARPTAUTINĖ darbo žmonių švente — Gegužės 

Pirmoji—šiemet įvyksta nepaprastai didelio ir pavojin
ga tarptautinių santykių įtempimo metu. Kaip niekados 
pirmiau po Antrojo pasaulinio karo šiandien dangus apsi
niaukęs pasaulinio karo grėsme. Įvykiai Vietname ir vi
soje Pietrytinėje Azijoje vystosi į konflikto plitimą. Mu
sų lėktuvų nepaliaujamas puolimas Šiaurės Vietnamo ir 
didžiavimasis, kad mes ten jau sudaužėme beveik visus 
tiltus, paverčia niekais visas kalbas apie mūsų pasirengi
mą eiti į “besąlygines derybas”. Juk šalis, puolama ir 
daužoma, sutiks derėtis tiktai tada, kada jos padėtis bus 
beviltiška, kada ji bus paklupdyta ant kelių. Gi aišku, 
kad Šiaurės Vietnamas toli gražu nuo tokios padėties. 
DaV juk nė nepradėjo pilnai veikti jai pažadėta parama

griežtesnį, negu iki š

neveikia vis augantis Amerikos žmonių reikalavimas su
laikyti puolimą Šiaurės Vietnamo ir rimtai galvoti apie 
ištraukimą militarinių jėgų iš ten. Jau jeigu net Senato 
mjjifarinių reikalų komisijos pirmininko senatoriaus Ful
bright pasiūlymas nutraukti Šiaurės Vietnamo bombai’* 
davimą: nepaveikė prezidento, tai turime dar vieną įro- 
dymą. padėties rimtumo.

Vadinasi, karo grūsme tebedidėja, vis didesniain 
žingsniais tebežengia žmonija link katastrofos. Ir štai 
tokiose sąlyeHise įvyks Gegužės Pirmoji. Visuose susi rin
kiniuose, visose demonstracijose visuose pasaulio kam-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
JOS IR Už BRANDUO
LINĮ PASAULINĮ KARĄ

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (bal. 23 d.), kalbė
damos apie Pietų Vietnamo 
karo plėtimą, šaukia: “Tai
gi prasidėjo žūt-būtinė ko
va. .. Ne vienas sako, kad 
ta kova gali išsivystyti į via 
suotini branduolini € *•

■ vilizacija.

kuris jau 1957 m. nurodė tų 
iliuzijų kvailumą.

Pranciškonų organas pri
mena, kad apie dialogą su 
komunistais jau prieš kele
tą metų buvę daug kalbama 
ir kai kas jau buvę praktiš
kai išbandyta. Sako: “Pav., 
pirmas dėmesio vertas fak1 -- --- . - ----—

kafa I tas buvo N. Chruščiovo žen-
- to atsilankymas Vatikane." 

Kuo tas popiežiaus žestas 
į baigėsi, ką jis davė popie- 

■ tas baugina men-;žiuį h. katalikų bažnyčiai?
ševikus? Nė truputėlio. Jie 
sveikina karo plėtimą ir 
džiaugiasi, kad “prez. John- 

įsono vadovaujaros Jungti- 
| nės Valstijos pasiryžo ap
saugoti žmoniją... nors ir 
rizikuodamos, kad tai gali 
pareikalauti daug aukų ir 
kraujo.“

Joks net kraštutiniausias, 
idiotiškiausias karo šalinin
kas nėra šitaip agitavęs už ! į() sekretoriato 
Di 1 1 r ■(* 11 1 r 4- rx i i t y •

Su neslepiama pašaipa po
piežiui, “Darbininkas” atsa
ko: “Bežnyčia iš to laimė
jo laisvę kaliniui Ukrainos

Nori jie poterių
Kai 1963 m. birželio 17 d. 

JAV Aukščiausiasis Teis- 
“sunkiu-1 mas PrlPažino, kad viešose 

Balandžio 241 m°kyklose verstinas bibli-

Palmeriniai “reidai” pa-K 
čiupo nągan ir daugelį i ta- * 
lų, vadinamų anarchistais 
ar bolševikais. Keletas ge
rų Sacco ir Vanzetti drau
gų buvo areštuoti, nuo šei
mų atskirti ir išvežti New 
Yorkan. Niekas ir nežino
jo, kas su jais atsitiko. Van
zetti apsiėmė vykti New 
Yorkan, kad sužinotų, kas 
su jų draugais dedasi. Jis 
ten gavo baisių žinių. Vie
ni jau deportuoti, kiti ka
lėjimuose kankinami, dau
žomi, vienas, sakoma, neiš
kentęs kankinimų nusižudė.

Grįžęs atgal Vanzetti su 
kitais savo draugais šaukia 
masinius protesto mitingu^ 
dalina protesto lapeliu^ 
šaukia visus reikalauti, kau 
policijos brutalumas būtų 
sulaikytas, kad areštuotieji 
būtų iš kalėjimų paleisti.

Tuo pat metu ištiko vie
nos dirbtuvės apiplėšimas.

rai baisiai užrūstino ALTo 
vadovus, ypač Pijų Grigaitį. 
Vaina tikrai paaštrėjo.' 
Pradėjo šaudyti iš “i 
jų kanuolių.” ’__________
d. “Naujienose” skaitome:

Šis dalykas buvo svarsto
mas Bendrojo Pąpaltiečių Ko- 

i miteto susirinkime, kuris įvy- 
' ko šio mėnesio 13 diena Wa- I c

ishingtone. Latvių sąjungos 
Į p i r m i n i n k a s prof. Lejins 
pranešė, kad jis buvo nuvy
kęs i Los Angeles, pa
simatė su savo organizacijos 
atstovu, įstojusiu į L. Valiuko 
“rezoliucijų komitetą,” ir pa
tarė jam iš to komiteto pasi
traukti.,

Latvių Sąjungos pirminin
kas (kuris dabar perėmė va
dovybę Bendrajame Pabal- 
tiečių Komitete) sakė, kad 
siųsti rezoliucijas JAV kon
gresui, prašant jį raginti pre
zidentą iškelti Pabaltijo res
publikų r e i k a 1 ą Jungtinėse 
Tautose, yra netikslu ir gali 
būti pavojinga.

Netikslu dėlto, kad užsie
nio politikos srityje sprendžia
mas balsas priklauso Admi
nistracijai, o ne įstatymų lei
dėjams. Yra pavojinga tą 
klausimą dabartiniu laiku kel
ti pasaulio tautų organizaci
joje dėlto, kad dauguma jos 
narių, nesusivokdami Europos 
politikoje, gali pasisakyti už 
sovietų poziciją. Tos rezoliu
cijos būtų vanduo ant Mask
vos malūno ratų !

Prof. Lejins parėmė savo 
nusistatymą šifuo klausimu 
tokiais pat argumentais, ko
kius ne kartą vartojo “Nau
jienų” redaktorius, kritikuo
damas Valiuko veiklą.

Latvių pirmininkui pritarė 
estų atstovai ii- taip pat visi 
trys lietuvių delegatai (L. Ši
mutis, Dr. P. Grigaitis, E. 
Bartkus).

Tačiau ALTo valdybos dau
guma iki šiol tylėjo — ir leido 
L. Valiukui savo rezoliucijo
mis dumti akis publikai.

jos skaitymas ir poterių 
kalbėjimas yra priešingas 
JAV Konstitucijai ir jis su 
ta diena panaikintas, tai 
tie-, kuriems mažiau rūpi 
mokslas, o daugiau rūpi 
poteriavimas, sukilo prieš 
Aukščiausiojo Teismo pa
tvarkymą. Jie prakeikė 
teisėjus, jie protestavo, jie 
apspito kongresmanus ir 
senatorius.

Kongresinis teisdarystės 
(judiciary) komitetas jau 
turi savo rankose apie 150 
rezoliucijų, reikalaujančių 
pataisyti Konstitucijos pir
mąjį pi Pfu, kurio prisilai
kydamas Aukščiausiasis 
teismas uždraudė viešose 
mokyklose poteriauti. Re
zoliucijų siūlytojai nori ša
lies Konstituciją taip patai-11920 m. balandžio 15 d. bu- 
syti, kad visose mokyklose i vo apiplėšta Slater and Mor- 
būtų įvestas verstinas pote
riavimas.

Konstitucija visiems kraš
to gyventojams garantuoja 
žodžio, spaudos, susirinki
mų ir religijos laisvę, kartu 
valstybės atskyrimą nuo 
nuo bažnyčios. Šį garanta
vimą rezoliucijų siūlytojai 
bando sunaikinti, religiją 
pastatyti aukščiau visko. 
Jie nori priversti visus šio 
krašto gyventojus taip po
teriauti, kaip jie patys po
teriauja. Jie nori tam tik
ros rūšies religinę diktatū
rą ant visų žmonių užkar
ti, kad ir netikinčiųjų tė
vų vaikai poteriautų.

Iš arti 200 milijonų gy
ventojų apie l?0 milijonų 
priguli kokiai nqrs religi
nei sektai. Vien tik krikš-

munnistai iš to laimėjo 1,- 
200,000 naujų balsų Italijos 
1 inkimuose.”

“Darbininkas” nesitiki 
nieko daugiau ir iš popie
žiaus Pauliaus VI-jo įsteig-

1 su kardi
nolu Koenigas prieškayje. 
Girdi, “skyrium teks ver-

i tinti panašiu keliu kitus 
i faktus, kurių imsis kardi- 
* nolo Keonigo įstaiga.”

Bet tai kaip tada su po- 
! piežiaus “neklaidingumu”? 
1 Ar jau “Darbininko” redak- 
i toriai juo nebetiki? Taip- 
, gi, ar nebus smertelna nuo- 
I dėmė popiežiui prieštarauti, 

Kiekviena nauja kelione po 1 popiežių smerkti? Nejaugi 
j Tarybų Lietuvą žymiai papil- j tai reiškia, kad mūsų pran- 
| do anksčiau mūsų įsimintus. cirkonai nebebijo pragaro 
i vietovių vaizdus. Pries akis j 
į iškyla žingsniuojantys elek- į 
i Iros stulpai, gelžbetonio atra- į 
[mos. naujunamii sienos, nau-1 IZRAELI0 SPAUDA 
i )Ų pramones rajonu industri- 1 j PAUI IUS VI 
j niai motyvai, žemės raštas ne.| 
į tik šviežiais arimą kvadratais, i 
j naujom upių vagom, naujais 
Į ežerais. Mus pasitinka ir nau- 
|ji kultūros namai, klubai, 
skaityklos; kiekvieną kartą 
randame jau turtingesnius bib
liotekų fondus, smarkiai išau
gusį skaitytojų būrį. Visa tai 
rodo, jog respublikos pulsas' 
šiandien—didelių darbų įtam
pa, kūryba is nerimas.

Prasidėjo tradicinis knygų I antrašte 
platinimo mėnuo. Linkuvoje yra pri 
ir Pakruonyje, Raseinių rajono žius Paulius VI vėl pasirodęs 
‘šviesiosios ateities” kolūkyje 
Kapsu k e, 
j e, šakiuose, 
rašuose vyks rašytojų susitiki
mai su skaitytojais. Vilniuje 
šią savaitę įvyko pirmasis res
publikinis visuomeninių kny
gos platintojų sąskrydis. Skir- j 
tingiausių profesijų, įvairiau
sio amžiaus kaimo ir miesto 
knygnešiai, knygos bičiuliai su 
meile ir pagarba kalbėjo apie 
kilnų knygos platinimo darbą. 
knygos propagandą. Visus 
džiugina tikrai įspūdingi skai
čiai. Respublikoje dabar vei
kia 153 visuomeniniai knygų 
kioskai, 9 liaudies knygynai. 
O sąskrydžio dalyvių pasiry
žimas šiais metais atidaryti 
kiekviename mieste ir rajono 
centre ne mažiau kaip po vie
ną liaudies knygyną akivaiz
džiai rodo, kokį didelį užmojį 
įgyja visuomeninis knygų pla
tintojų judėjimas.

Knygų platinimo mėnuo šie
met nepasibaigs vien tradici
niais rašytojų susitikimais sos
tinės centriniame . knygyne. 
Gegužės mėnesį įdomūs kūry
binių darbuotojų susitikimai 
su visuomene bus skirti rašy
tojos žemaitės gimimo sukak
čiai paminėti. šiuos susitiki
mus pratęs “Poezijas pavasa
rio” dienos. Tai bus kūrybi
nės p o e t ų ataskaitų dienos, 
skirtos Tarybų Lietuvos 25 
metinių sukakčiai.

Pietų Vietnamo konflikto 
vedima iki branduolinio ka
ro, “kuriame žlugtų pašau-■ 
lio civilizacija, 
ja “Naujienų redaktoriai

PLATŪS TARYBINĖS 
' KNYGOS KELIAI

Balandžio 177 d. Vilniaus 
“Literatūra ir menas” rašo:

| po smerties?» t* Ir - . 1

ir išlaikyti,’ karo grėsmę pašalinti. Visos informacijos 10- 
db, kad visur didžiausias susirūpinimas Jungtinių Valsti
jų-veiksmais Pietrytinėje Azijoje. Viskas rodo, kad visur 
bus keliamas reikalavimas Amerikai savo militarines jė< 
gas ištraukti iš Pietų Vietnamo.

Ypatinga atsakomybė krenta ant Amerikos žmonių 
Kaip niekados pirmiau ir mūsų šalies žmonės susirūpinę 
kąro gręsme.. Kaip niekados pirmiau taikos šūkiai skam
bą visose sueigose, visuasą mitinguose. Gegužės Pirmo* 
sffe demonstracijose šimtaYir tūkstančiai amerikiečių 
kelį ^reikalavimą vyriausybei militarines jėgas ištraukti 
^.Pietrytines Azijos.
;>.< Be taikos šūkių, be šūkių prieš karo pavojų Ameri
kos žmonės šiose gegužinėse demonstracijose nepamirš 
ir savo naminių reikalų. Jie kreips savo dėmesį į du ki
lius Kongrese. Tai Medicare kilius ir naujas Civilinių tei
sių bilius. Tai biliai, už kuriuos taip garsiai Amerikos 
žfrionės pasisakė praėjusiais prezidentiniais rinkimais. 
Gegužinės demonstracijos primins prezidentui ir kon- 
gresmanams, kad šitie biliai turi tapti šalies įstatymais 
be tolimesnio delsimo. To reikalauja Amerikos žmonių 
laimė ir gerovė.

Tegu gyvuoja Gegužės Pirmoji—Tarptautinė darbo 
žmonių šventė!
rx.. .■■’Tegyvuoja taika ir tautų draugystė!

Chicagos “Draugas” (bal.
21 d.) sako, kad “Izraelio 
spauda puolą popiežių.” To
liau :

Du Izraelio dienraščiai išėjo 
su kaltinimu, kitū. popiežiaus

I Pauliaus VI gaveniriis atsišau
kimas į tikinčiuosius buvęs 
antisemitinis. Dienraščio “Ma
riu” redakciniame straipsnyje Į

Vietininko įpėdinis” • 
aištas, jog “popie- j

kaip ištikimas mokinys savo 
Kretingoje, Plungė-i mokytojo popiežiaus Pijaus 

Ukmergėje, Za-IXIL kurs nė pirštu nepamojo

Šventa tiesa šiaip piktoje 
jų rezoliucijoje

—.rqngRESMANAS Edward A. Garmatz iš Mary- 
iahdo valstijos prisiuntė mums lapą iš “Congressional 
Record”. Jame randame jo labai piktą ir kvailą kalbą, 
vasario 8 d. pasakytą. Jis kalbėjo apie Pabaltijo kraštus.

matyt, kalbėjo paveiktas “veiksnių” ir kartojo jų ple- 
pilkis apie Lietuvos, Estijos ir Latvijos “pavergimą”. Be 
to,jis perskaitė savo Kongresui pasiūlytą rezoliuciją, 
kūHoje reikalaujama, kad Jungtinių Valstijų delegacija 
keltų Pabaltijo kraštų “pavergimo” klausimą Jungtinė- 
i^Tautose.

„,J3etštai kas labai įdomu, kad toje piktų tikslų rezo
liucijoje randame, ir šventos tiesos krislelį. Ji veikiausia 
ten įspruko per pono kongresmano ir “veiksnių neapsi
žiūrėjimą”.

Bet tai tiesa, kuri demaskuoja, plikai išrengia visus 
Iki šiol lietuvių tautos atplaišų leidžiamus ir propaguoja- 
fftas nuodus prieš Tarybų Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus. Štai kaip vienas rezoliucijos punktas skamba: 
>.40: ■

“Whereas the Communist regime did not come to 
power in Lithuania, Latvia, and Estonia 
prins”, etc. (Lietuviškai: “F-’

kad gelbėtų žydus Pasaulinio 
karo metu.”

Popiežiaus raštas rodąs ženk
lą, kad jis esąs “konservaty
vus reakcinių Vatikano sluoks
nių nuotaikos reiškėjas.”

Kitas Izraelio dienraštis 
“Jediot Ahoranot” vedamaja
me straipsnyje rašo, jog visos 
žydų pastangos dėl susiartini
mo su Vatikanu nebus vaini
kuotos pasisekimu,' kol katali
kų Bažnyčios vadovo poste bus 
“antisemitas.”

Baigia šitaip: “Daryti 
Pauliui VI-j am antisemitiz
mo priekaištą reiškia šimta
procentinį melą.”

Čia, žinoma, reikalą tud čiomškų sektų_ yra^daugiau 
irime ne su tariamu “------
! vos laisvinimu,” bet su pres
tižu ir doleriais. ______
i riai iš VLIKo ir ALTo nori i 
turėti monopolį ant visų 
įplaukų. Losangeliečiai su 
savo 
niui.

l “Lietu- i kaip ^50, kurių dauguma 
.1 nesutinka, kad valstybė ir 

Raketie-1 bažnyčia būtų sujungta ir 
-' kad viešose mokyklose būtų 

verstinas poteriavimas. Dau 
giausia už poteriavimą va- 

bizniu kenkia jų biz- *’?si itamos katalikų bažny- 
Tai ir viskas. icia. O kaip su apie 80 mi- 

: lijonų gyventojų, kurie jo- 
įkiai religinei sektai nepri- 

Kada atsirado alus? | [S 21;.
kasinėji-!varta turėtų mokyklose po-

Lnd Yhia i jos paskaitas priimti už LIUVIV, UCHVVK,, KdU CllUb >; 1 . . 1 -p, .
čia buvo paplitęs prieš 8l tikrą pmigą • ai jau 

Prieš 6įbūtų religinės dogmos . už
tuksiančius metų buvo da-1 korimas ant netikinčiųjų

Archeologiniai . . . .....
mai Ukrainoje, Charkovo i tarianti , ir^ religines^bibli- 
srityje, parodė, 
čia 
tūkstančius metų

rill Shoe Co., buvo užmuš
ti sargas ir kitas žmogus, 
pagrobta kompanijos $15,- 
000.

Ant greitųjų buvo areš
tuoti Sacco ir Vanzetti, kal
tinant juos x žmogžudyste. 
Susirado keletas falšyvų 
liudininkų, kurie neva ma
tę juos abudu apiplėšimo 
metu prie tos dirbtuvei 
To ir pakako juos nuteisti’ 
elektros kėdėje sudeginti. 
Nors pas juos nerado jo
kių pinigų ir nei automobi
lio, kuriuo plėšikai, atlikę 
nepiplėšimą, pabėgo, teisė
jas Webster T h a y 1 e r vis 
tiek išnešė nuosprendį juos 
sudeginti.

Kilo didžiausi protestai. 
Susidarė platus jiems ginti 
komitetas. Buvo rengią-> 
mos demonstracijos visuose 
didesniuose miestuose. Pa
galiau net paaiškėjo, kad 
apiplėšimą, pabėgo, teisė- 
padarę du banditai, atvykę 
iš Providence, R. I. Bet ir 
tai negelbėjo. 1927 m. rug
pjūčio 23 d. abudu buvo sų^ 
deginti. jį

Sacco ir Vanzetti buvo 
draugiški žmonės. Kaimy
nai juos mylėjo, juos ger
bė. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu Sacco atsisakė im
perialistams 
iš darbo ir 
prasišalinęs, 
vėl grįžo į
kurį jis mylėjo ir kuriame 
buvo išdirbęs apie 11 metų.

Abudu liaudies draugai 
niekur savo priešams nenu
silenkė, jokio pasigailėjimo 
neprašė, didvyriškai jie mi
rė.
m., Vanzetti—1888 m.

by force of 
įims”, etc. (Lietuviškai: “Kadangi komunistinė santvar
ka Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įsigalėjo ne ginklų jė
ga”).

Lt 7 • \ •." Argi mes nesakėme, kad į Pabaltijo kraštus tarybi- 
i|e santvarka nebuvo iš lauko pusės svetimais ginklais at- 
ne£ta, bet pačių žmonių pasirinkta? Taip sakėme ir taip 
buvtf. Tos istorinės tiesos negali niekas paneigti. Tai pui- 

žino “veiksniai” ir kongresmanai, nors savo propa
gandoje jie svietui pasakoja atbulai. Puiku, kad toji isto- 
dHftSHiėsa nors vienoje jų rezoliucijoje, nors, matyt, “per

JUOKIAS Iš POPIEŽIAUS 
DIALOGO SU ATEISTAIS

Brooklyno pranc i š k o n ų 
“Darbininkas” (bal. 23 d.) 
rašo apie popiežiaus Pau
liaus VI-jo žygius susitikti 
su ateistais, netikinčiais, 
pirmoje vietoje, žinoma, su 
komunistais. Plačiai apibū
dinęs popiežiaus sumanymo 
tikslus, “Darpininkas” prieš
pastato prof. A. Maceiną,

PEŠASI DĖL 
REZOLIUCIJŲ

Kaip kiekvienoje raketie- 
rių grupėje neapsieinama 
be pavydo ir vaidų, taip nuo 
tarpusavinių peštynių nė
ra laisvi ir lie t u v i š k i e j i 
“veiksniai.” Šiuo tarpu pa
sidalijimas kilo dėl Kongre
se kepamų rezoliucijų “Pa
baltijo kraštams išlaisvin
ti.” Rezoliucijas rašyti ir 
ieškoti kongresmanų, kurie 
jas Kongresan įneštų, su-, 
manęs koks ten Valiukas su 
klika iš Los Angeles. Joms 
nepritarė menševikai. Bet, 
žinoma, losangeli e č i a i ne
kreipia dėmesio į savo kole
gas Chicago j e bei New 
Yorke ir “vedė agitaciją 
laikraš č i u o s e, organizavo 
‘žygius’ į Washingtoną ir 
rinko aukas savo veiklai fi
nansuoti.” Tos aukos, ži
noma, nenuėjo į ALTo bei 
VLIKo iždus, o į Valiuko kli
kos kišenę. Tas jau tai tik-

romas net 16 rūšių alus.
Prieš kelis tūkstančius 

metų alų taip pat mokėjo 
daryti babiloniečiai ir kinai. 
Pastarieji darė jį iš ryžių. 
Inkai ilgai prieš Amerikos 
atradimą taip pat žinojo 
alų. Indėnai vaišino Ko
lumbą kažkokiu gėrimu iš 
kukurūzų, k u r i s priminė 
alų.

Europoje alus jau prieš metinė sukaktis
daugelį šimtmečių buvoda-j 1965 metais sukanka 45 
romas iš miežių salyklo, de- metaai, kai bvuo areštuoti 
dant kartaus apynių eks
trakto. Daugelyje Europos 
vienuolynų vidų r a m ž i a i s 
būta puikių aludarių. Šios

vaikų, žmogaus sąžinės su
varžymas.

Mūsų kraštui reikia dau
giau laisvų mokyklų, dau
giau mokytojų, o ne mo
kyklose poteriavimų ir mo
kinių fantatizavimo, tamsi- 
nimo. Tik laisva mokykla 
gali duoti lai'svus ir kraš
tui naudingus piliečius. ■

tarnauti, buvo 
šios apylinkės 

bet už metų 
tą patį darbą,

Sacco buvo gimęs 1891

, -.. p . , .p., ., . lijos 1908 m.tradicijos kai kur išliko iki J 
šiol. Pavyzdžiui, Bavari
joje vienas moterų vienuo
lynas pasižymi’kaip moder-' 
niška alaus darykla.

Nors alaus istorija sena, 
tačiau mikrobiologinių ir 
biocheminių procesų, susi
jusių su alaus darymu, pa
slaptys buvo išaiškintos tik 
XIX amžiuje.

Sacco ir Vanzetti.
Nicola Sacco ir Bartolo

meo Vanzetti atvyko iš Ita- 
Abu, kaip ir 

daugelis kitų italų imigran
tų, apsigyveno Massachu- 

1 setts valstijoje. Sacco dir- 
ibo vienoje apavų įmonėje, 
1 buvo vedęs. Vanzettis dėl 
streike aktyavus dalyvavi
mo buvo išmestas iš darbo 
ir įtrauktas į “Juodąsias 
knygas,” todėl ir kitose dar
bavietėse nebegalėjo darbo 
gauti. Tuomet jis pradėjo 

j pardavinėti žuvį ir taip ver
tėsi. Buvo nevedęs, tai jam

Washinigtonas. Daugiau buvo lengviau verstis, kup- 
JAV pareigūnų pasisako už meį šęįmos neturėjo.
pakeitimą imigracijos įsta
tymo.

KRAUJO TYRIMAI 
BE KRAUJO

Rytų Vokietijos valstybi- 
nės"premijos laureatui pro
fesoriui O. Prokolui pavyko 
sukurti įdomų metodą krau
jo grupei nustatyti. Moksli
ninkas ištyrė, kad ir ašaros 
turi kraujo grupių antime- 
džiagų. Todėl, tiriant krau
ją, į vieną akį lašinamas fi
ziologinis tirpalas su grupės 
8 kraujo kūneliais. Susidū
rus neatitinkančioms krau
jo grupės antmedžiagoms, 
tirpalas sukreša. Jeigu tir
palas -nesukreša, turime 
grupę AB. Sukrešėjimas 
abiem atvejais reiškia, kad 
yra kraujo grupė O. Reikia 
manyti, kad išbandžius šį jh 
metodą toliau, ji bus galimą^w 
taikyti poliklinikose.

2 p.-Laisvį (Liberty)— Penktad., bal. (April) 30, 1965



Prieš 20 melų Tarybinė 
/ armija paėmė Berlyną

Prieš 20 metų Europoje i turėjo skaitlingas 
baigėsi Antrasis pasaulinis , jėgas ir gausią : 
karas, nes demokratinės jė- I techniką. Čia buvo z 
gos įveikė hitlerišką Vokie- patrankų ir minosvaidžių 
tiją ir privertė besąlyginiai ' 
kapituliuti.

1944 metai buvo Tarybų ' 
Sąjungos pergalių metai. 
Ne tik kad hitlerininkai bu
vo sumušti ir išgrūsti iš 'Ta
rybų Sąjungos, bet vokiečių 
sąjungininkės Suomija, Ru
munija, Bulgarija ir Veng
rija turėjo atsisakyti nuo jų 
ir pereiti į demokratinių jė- : 
gų pusę. Tos pergalės suda- ' 
rė patogias sąlygas Angį i-1 
jos ir Jungtinių Valstijų 
railitarinių jėgų iškėlimui 
T^ancūzijon.

1944 metų pabaigoje as
tuoni Tarybų Sąj u n g o s 
frontai nuo Baltijos jūros 
iki Adriatiko jūros buvo pa
siruošę galutiniam smūgiui 
sutriuškinti Vokietijos jė
gas jos pačios teritorijoje— 
pačių nacių urve, iš kurio 
jie pasikėsino pavergti pa

00 tanku ir 8,000 lėktuvų

• ninkai turėjo apie milijono 
vyrų armiją, galingiausius

. įsitvirtinimus išilgai upių, 
virš 8,000 kanuoliu, 1,200

Berlyno paėmimas 
ir kapituliacija

1945m. balandžio 16diena! 
Konevo, Žukovo, ir Roko- 
sovskio vadovaujami fron- 
tai perėjo j ofensyvą. Tary- j 
bu Są jungos artilerijos taip j 

t buvo galinga ugnis, kad hit-' 
Jerininkai 100 pėdų požemy- 
I je įsitvirtinimuose buvo 
: ralvžuoti. Nuo Oderio

Specialė “Laisves” laida
Į
l “Laisvės” Bendrovės direktoriatas nutarė išleisti 
j specialią “Laisvės” laidą ALDLD auksinio jubiliejaus
■ proga.

moderninei Šių metų spalio 10 ALDLD centro komitetas šaukia 
11,000 konferenciją ir rengia banketą su koncertine programa ' 

atžymėjimui savo draugijos auksinio jubiliejaus. Pirm to I 
parengimo, spalio 5 dieną, bus išleista speciali “Laisvės” i 
laida su sveikinimais ALDLD, išgyvenusiai 50 metų.

Kviečiame organizacijas ir asmenis specialioje 
j “Laisvės” laidoje pasveikinti ALDLD su jos gyvavimo 
50 metų sukaktimi, jos atliktus svarbius kultūrinius dar
bus Amerikos lietuvių išeivijoje.

Kainos už sveikinimus organizacijoms yra nuo $5 ir I 
. sulyg organizacijos išgalę. Asmenims sveikinimai nuo $5 
I aukščiau bus išspausdinti apvaduose. Asmenys, kurie au-
■ kos mažiau $5, jų bus paskelbti tik vardai spec į a 1 i o j e Petrikiene pas savo gimines Kapsuke.

50 ir 75 mylios, visas tas 
tarpas vokiečių buvo pa
verstas i ištisą tvirtumą.

I Žiauriausios kovos ėjo už 
: kiekvieną miestelį, namą,

Prašome organizacijų ir asmenų į šį reikalą kreipti 
rimto dėmesio. “Laisvei” labai yra reikalinga finansinė 
parama. Su išleidimu specialiosios laidos mes gražiai at
žymėsime ALDLD auksinį jubiliejų ii* sukelsime šiek 

| tiek finansų laikraščiui.
Specialiai “Laisvės” laidai jau dabar reikia siųsti 

i pasveikinimus, nes iš anksto reikia juos priruošti spau- 
! dai. Todėl prašome organizacijų veikėjų ir asmenų, ku
rie individualiai pasirūpinsite finansine parama specia
liai laidai, veikti tuojau.

Sveikinimams tekstus ir už sveikinimus mokestį 
prašome prisiųsti ne vėliau kaip pabaigoj rugpjūčio mė
nesio. Duokite laiko spaustuvei juos tinkamai prirengti

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Jį gavo Povilas Švelnikas, j gyvenimas, kad dar dau- 

Eastone, Pa.. Rašo V. Pelec- giau suklestėtų mūsų Tary- 
kas iš Palangos. Įdomu, kaip 
laiško autelius abibūdina 
Lietuvos pasiruošimą 25-ių 
metų jubiliejaus, taipgi kai]) 
atsiliepia apie “Laisvę.”

kyta armijai nesitraukti nei

kai stovėjo paprastos armi
jos užnugaryje ir vertė

Rezultate, tarp tų upių ir

1944 m. pabaigoje Hitle
ris prieš Tarybų Sąjungos I 
jėgas turėjo 204 divizijas, 
o prieš anglų ir amerikiečių 
Vakarų fronte—70 divizijų. .

Hitleris dar kartą bandė ' 
parblokšti anglų-amerikie-
f^įų jėgas, suvaryti likučius ninku armijos su gausia 
kjūras ir tuo priversti Ang- I technika pateko į apsupimą. 
17)ą ir Jungtines 
atsisakyti karo, 
mėnesį Ardėnų rajone hit
lerininkai pralaužė ameri
kiečių frontą ir giliai įsiver
žė į užnugarį. Anglijos ir 
Amerikos kariuomenė atsi- i rainos 1-jo frontų jėgos su
dūrę sunkioje padėtyje.

1945 m. sausio 6 dieną 
Church i llas prašė Tarybų 
Sąjungos komandos, kad 
gelbėtų—pradėtų ofensyvą. 
TSRS jėgos nepatog i o s e 
žiemos sąlygose prie ofen- 
syvo ruošėsi jį pradėti sau
sio pabaigoje bet TSRS 
ginkluotų jėgų vadovybė, 
gavus Churchillo prašymą, 
ofensyvą pradėjo sausio 12

4iieną.
Tai buvo milžiniškų Ta

rybų Sąjungos jėgų ofen- 
syva, kurioje dalyvavo visi Į artimųjų pasidarė galą. Ge- 
frontai ir išilgai beveik I gūžės 8 dieną Berlyne vo- 
1,000 mylių sulaužė hitleri-: kiečių aukštoji komanda 
ninku frontą. Nacių milijo- i pasirašė besąlyginį Vokieti- 
ninė armija buvo apsupta Į jos kapituliavimą. 
Rytu Prūsijoje, apie dešimt!
“katilų” buvo Lenkijoje, Pa
maryje ir Silezijoje. Šimtai 
tūkstančių hitlerininkų už-

Valstijas Į Žiauriausioje kovoje tos na- 
Gruodžio ; cių jėgos buvo sulikviduo- 

| tos, i nelaisvę pateko tik 
i 120,000.

f na Baltarusijos 1-jo

| sijungė į vakarus už Berly- 
i no. Pottsdamo srityje. Re- 
I zultate Berlyno garnizonas, 
apie 300,000 hitlerininkų ar
mijos, atsidūrė “katile”.

Prasidėjo f* 
mūšiai mieste. Hitlerininkai 
gynė kiekvieną namą, gat
vę, požeminių traukinių sto
tį ir tunelį. Berlyne kauty- 

I nes baigėsi tik gegužės 2 
■ dieną. Tada 120,000 vyrų 
, hitlerininkų armijos kapitu
liavo. Pirm to balandžio 30 
dieną Hitleris ir daugelis jo

Stokime į darbą tuojau ir dirbkime visi ir visur, kad 
išleisti gražią specialią “Laisvės” laidą ir kad tuo pačiu 
užsimojimu sukelti laikraščiui kuo daugiausia finansinės 
paramos.

Fr. Buknys
Sveikinimų tekstus ir už juos mokestį siunčiant pra

šome adresuoti:
I .aisve,
102-02 Liberty Ave.,
Ozone Park, N. Y., 11417

ras, i kuri buvo visos didžio- 
sios valstybės Įtrauktos, 
kuris baisiai daug prarijo 
žmonių gyvybių, praliejo 
kraujo ir ašarų, sunaikino 
neapskaičiuojamus turtus ir 
kultūros pasiekimus.

Berlyną imant buvo bai
siausių mūšių Antrajame 
pasauliniame kare. TSRS 
pulkininkas A. Gry levas

žiauriausi, laikraštyje “Krasnaja Zvez-
.1 „1. • I - .. , 1 • * T Or

Karo pabaigia ir 
žmonijos viltis

1945 metų gegužės 8
mušta, sužeista ir suimta į 1 na Europoje karas pasibai- 
nelaisvę. Iš vakarų fronto 
vokiečiai atitraukė dvi tan
kų armijas, kurios buvo 
įvarę smyglį į anglų-ameri
kiečių frontą. Tarybų Są
jungos armijos išlaisvino 
Vengriją, Austriją, Lenki
ją, susigrupavo prie Oderio 
ir Neisse upių galutiniam 

. smūgiui Berlyne.
TSRS pasiruošimas

Prie Oderio ir Neisse 
upių, smūgiui į Berlyną, su
sikoncentravo TSRS trijų 
frontų jėgos. Nuo Baltijos 
jūros iki Schwedt buvo Bal- 

y tarusi jos 2-jo fronto jėgos,
komandoje maršalo Roko- 
sovskio, kurios turėjo užda
vinį sumušti nacių jėgas 
Pamaryje ir pridengti deši
nįjį sparną puolančių Berly
ną Baltarusijos 1-jo fronto 
jėgų, komandoje maršalo 
G. Žukovo. Nuo Gubeno į 
pietus, prie Neisse upės, su
sigrupavo Ukrain o s 1-jo 
fronto jėgos, komandoje 
maršalo Ivano Konevo, ku- 
rių uždaviniu buvo pulti 

f Berlyną iš pietryčių ir ap
eiti iš vakarų pusės.

Pirmasis Baltarusijos ir 
------Ukrainos frontai

gė. Iš visų kariaujančių 
valstybių daugiausiai n u- 
kentėjo Tarybų Sąjunga, 
nes ji pati viena per trejis 
motus turėjo kariauti prieš 
hitleriškos Vokietijos ir jos 
talkininkių jėgas. Tik nuo 
1944 metų birželio 6 dienos, 
kada Anglijos ir Jungtinhi 
Valstijų jėgos išsikėlė Pran- 
cūzijon, tai hitleriška Vo
kietija pateko į dviejų fron-

da”, 1963 metų birželio 25 
dieną rašė, kad iš abiejų pu
sių dalyvavo virš trys mili
jonai ir pusė vyrų ir labai 
dideli kiekiai karo techni
kos.

Hitlerininkai turėjo virš 
1,500,000 vyrų. Iš jų daugiau 
500,000 pateko į nelaisvę. 
Tarybų Sąjungos trys fron
tai — Baltarusijos Pirma
sis ir Antrasis ir Ukrainos 
pirmasis nuo balandžio 16 
dienos iki gegužės 8 dienos 
neteko užmuštais, sužeistais 
ir dingusiais 304,886 žmo- 
niu. v

Karui pasibaigus, žmonės 
džiaugėsi, tikėjo, kad gy
vuos taika, už kurią kalbėjo 
ir Vakarų demokratai karo 

laiku.
Bet dabar ir vėl pasauly

je eina baisus lenktyniavi-

Tarybų Sąjunga , baisiai 
daug nukentėjo ekonomi
niai, labai daug neteko žmo
nių. Hitlerininkai nukanki
no milijonus paprastų žmo
nių. Tar. Sąjungos armijos 
kapai dengia Europos vals
tybių sostines: Varšuvą, 
Bukareštą, Sofiją, Belgra
dą, Budapeštą, Pragą ir ki
tas. Visur TSRS žuvusiems 
kariams pastatyta pamink
lai.

Tarybų Sąjunga, besilai
kydama Krymo (Jaltos) 
konvencijos nutarimų, vė
liau atėjo Jungtinėms Vals
tijoms į talką ir pagelbėjo 
parblokšti Japonijos impe
rializmą.

1945 metais baigėsi baisu
sis Antrasis pasaulinis ka-

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos nariai ga

vo šių metų knygą “Su tai
kos misija aplink pasaulį.” 
Man jos skaityti neteko, 
kadangi baigiu skaityti kny
gą “Jūros vartai.” Drg. 
Vasikonis sako, ačiū už kny
gą; nors ir mylėčiau skai
tyti, bet akis taupau, pa
vargsta; knygą atiduodu 
kitiems, kurie myli ir gali 
skaityti. Būtų gerai, kad 
drg. Vasikonis pakalbintų 
mylinčius skaityti įsirašyti 
į LLD 10 kuopą.

J. Šmitienės išleistuvėse 
kuopa įteikė jai dovaną — 
rašomąją plunksną — kaip 
atmintį nuo philadelphiečių 
už jos atliktą gražų darbą.

Parengime kai kurie klau
sinėjo apie Bekampį, ar jam 
bus daroma operacija. Be
kampis daugeliui philadel
phiečių pažįstamas. \ Prieš 
kelias savaites teko su juo 
apie tai kalbėtis. Sakė, kad 
operuotis nereikės.

binė tėvynė.
Širdingai dėkojame Jums 

visiems už laikraštį “Lais
vę,” kurį ir toliau tebegau- 
nu. Jums vis tai išlaidos. 
Pamilome mes tą laikraštį, 
pripratome prie jo. Labai 
gaila, kad aš buvau išvažia
vęs ir negalėjau pasimaty
ti ir pasikalbėti su laikraš
čio “Laisvės” kolektyvo 
darbuotoja drg. Kavaliaus
kaite, kuri 1964 metų vasa
rą buvo atvažiavusi į Pa
langą.

Kaip gerai, mielas Povi
lai, būtų, kad galėtum šiais 
metais aplankyti savo tėvy
nę Lietuvą. Juk mes matėm, 
kad atvažiuoja ir senesnio 
amžiaus lietuviai, tai kodėl 
negalite Jūs pamėginti at
važiuoti, žinoma, ne vienas, 
o su žmona? Juk jai irgi 
būtų įdomu pamatyti Jūsų 
tėviškę.

Turiu Jus atsiprašyti, 
kad aš uždelsiau parašyti 
Jums laišką, mat, pas mus 
metų pradžioje yra dau
giau darbo negu kitu laiku. 
Pas mus ūkiniai ir finansi
niai metai prasideda nuo 
sausio 1 dienos, o pas Jus,, 
rodos, nuo liepos 1 d. Tai
gi pasibaigus vieniems me
tams ir prasidėjus kitiems, 
būna visokių atsiskaitymų, 
ataskaitų ir panašiai, todėl 
buvau užimtas darbu.

Aš 1966 metų pabaigoje 
išeisiu į pensiją, taigi turė
siu laisvo laiko pameškerio
ti. Pas mus į pensiją išeina 
turint 60 metų amžiaus.

Mielas Povilai, Jūs turbūt 
žinote, kaip paskutiniu lai
ku gyveno ir kaip užbaigė 
savo gyvenimą Stasys Be
leckas. Jeigu apie jį ką nors 
žinote, tai prašau parašyti.

Tuo ir baigsiu. Visus bu
čiuojame. Lauksime laiško.

V. Beleckas 
1965-IV-4.

Gerbiamas ir 
mielas Povilai!

Sveikiname Jus ir visus 
Jūsų namiškius su pavasa
riu. Linkime visiems laimės, 
sveikatos ir džiaugsmo Jū
sų gyvenime.

Nedaug žmogaus gyveni
me būna pavasarių, nes ir 
pats gyvenimas neilgas, ta
čiau ir tie pavasariai ne vi
si būna laimingi ir linksmi. 
Štai prieš 20 metų buvo eilė 
k r u v i n ų pavasarių kaip 
mums europiečiams, taip ir 
jums amerikiečiams. Ta
čiau ir po 20 metų ne vie
nai amerikiečių šeimai dar 
vis nesibaigia kruvini pava
sariai. Kai rimtai pagalvo
ji, tai darosi gaila tų ame
rikiečiu šeimų, kuriu šian- 
dien be jokio reikalo žūsta 
sūnūs, broliai, vyai Vietna
me, Laose, Konge ir kitur. 
Mums atrodo, kad ameri
kiečiams visko užtektų savo 
namuose. Manau, kad ir 
Jūs su tuo sutiksite.

.' Mūsų, lietuvių, tautai šis 
kad 7is daly-■ l)avasar^s Yra tikrai links

imas. x Šie 1965 metai yra 
i Tarybinės santvarkos Lie- 
! tuvoje 25 metų jubiliejiniai 
į metai. Per šiuos 25 Tary- 
| binės santvarkos metus, ne- 

dvieįu: žiūrint, kad 4 metai buvo 
1 niokojamų karų metai, mū- 

1 su tėvynė padarė labai di- 
! delį šuoli pirmyn viešose 
i liaudies ūkio šakose. Žino- 

' ma, čia tų visų laimėjimų 
trumpame laiške neišvar
dinsi, tačiau paminėjus tik
tai tokią išleidžiamą pro
dukciją, kaip acetatinis 
pluoštas, televizoriai, radijo 
imtuvai, dviračiai, precizi
nės staklės, elektr o n i n ė s 
skaičiavimo mašinos, elek
triniai skaitikliai, cementas, 
cukrus, mineralinės trąšos 
ir daugybė kitos produkci
jos, matyti, kad mūsų res
publikoje anksčiau tokia 
produkcija nebuvo gamina
ma.

Lietuvių tauta šį savo 25 
metų jubiliejų paminės pa
čiomis humaniškiausiomis, 
pačiomis švel n i a u s i o m i s 
priemonėmis, tai yra jubi
liejine dainų švente Vilniu
je liepos mėnesį. Į tą šven
tę žada atvažiuoti ir Ame
rikos lietuvių delegacijos.

Mums, lietuviams, daina 
iš prigimties yra pa
sisekimų ir liūdesių nuola
tinis palydovas. Tačiau šį 
kartą bendra mūsų tautos 
daina tikrai bus tiktai pa
sisekimų ir laimėjimų 
džiaugsmo daina. Liūdėti 
šiandien mumss nėra ko. 
Mūsų vaikai, broliai, vyrai 
nelieja kraujo už svetimus 
interesus svetimuose kraš
tuose. Mes savo name dir
bame kūrybinį darbą, kad 
dar daugiau pagerėtų mūšų

Balandžio 14 mirė Uršu
lė Ališauskienė. Palaidota
Sepulchre kapinėse.

Balandžio 17 cL iš Phila
delphijos vyko į Washing- 
toną 16 busų ir daug trau
kinių su prieškarine de
monstracija, apie 14 tūks
tančių žmonių; daugumas 
setudentų.

New Haven, Conn.
Mūsų Naujienos

Balandžio 12 d. mirė Ro
žė Mikalausky (Skulonis). 
Buvo sena šio miesto gyven
toja. Paliko liūdinčius 2 sū
nus, 3 dukras ir daug anū
kų. Ilsėkis, Rože, ramiai, o 
šeimai reiškiu užuojautą.

AFL-CIO organizuoja li
goninių darbininkus. Iš 10 
Philadelphijos ligoninių su
sirašė 1,500. Thomas Gas
kin, unijos organizatorius, 
sako, vedamos derybos pri
pažinimui unijos ir jos pa
teiktų sąlygų. Jeigu nebus 
susitaikyta, įvyks streikas 
gegužės 1 d.

Sekmadienį gegužės 23 d., 
mūsų mieste bus surengti 
pietūs. Komisija gavo laiš
ką nuo Laisvės choro, iš i 
Hartfordo, 
vaus. Tai labai gera žinia.

Pietūs yra ruošiami prisi- j 
minimui Lietuviu Literatu- i ‘ I
ros Draugijos 50-ties metų j 
sukakties ir 35-ių metų LDS į 
gyvavimo. Reiškia, 
sukakčių proga.

Mrs. Jean A. Williams, 
40 metų, dirbanti Interna
tional Association of Ma
chinists unijos lokale 159, 
apkaltinta pavogimu $9,210 
unijos pinigų. Padėta po 
$500 užstato ir laukia teis
mo.

“Laisvės” skaity tojau: 
jeigu nepriklausai prie LLD 
10 kuopos, įsirašyk, kad at- 
pildžius vietas tų, kurie ap
leidžia kuopą ir išvyksta iš 
Philadelphijos.

Koks nor piktadaris už
nuodijo karvelius. Miesto 
sode jų krito virš 150. Daug 
krito ir kitokių paukščių. 
Paukščia m s apsaugoti 
draugija skiria $50 tam, kas 
išduos nuodytoją.

Darbininkai, kurie 
klauso AFL-CIO Brother
hood of Iron Workers uni
jos 574 lokalui, pareikalavo 
iš Bigelow Boiler Works Co.

Congress of Racial Equal
ity rodė filmą iš Vietnamo 
karo. State University of 
Pennsylvania profes orius 
dr. Peter Vujacic, kuris at
vyko iš Jugoslavijos, pa
sitraukė iš savo pareigų, 
protestuodamas, kad filmas 
esąs raudonųjų propagan
da.

mas apsiginklavime. Uz tai I kontrakto. Kompanija at- 
neatsako Tarybų Sąjunga ir naujino kontraktą. Buvo iš
kilos socialistines šalys. Už vengta streiko, 
tai, kad tūkstančiai tonų 
bombų krinta į miestus, i 
kaimus, daužo tiltus, kelius 
ir žudo žmones atsako tie, 
kurie “negirdi” savo šalies 
profesorių, vyskupų, kuni
gų, rabinų ir paprastų žmo
nių balso, maldaujančių tai
kos. Kalti tie, kurie “pamir
šo”, ką jie patys kalbėjo 
prieš kelis mėnesius, kad 
nesiūs amerikiečių kariauti 
į Vietnamo džiungles. Kalti 
tie, kurie nepaiso kitų šalių 
žmonių protesto ir net ne
girdi popiežiaus raginimo 
taikoje sugyventi.

O visgi galų gale laimės 
taika, laimės liaudis, laimės 
tie, kurie yra prieš žmonių 
žudynes, kurie patys trokš
ta gyventi ir trokšta, kad 
kiti gyventų.

D. M. šolomskas

J. Kunca

Easton, Pa.
’’Laisvės” naudai piknikas

Jis įvyks liepos 3-čią, Ka
linio Parke, E. Coutry Club 
road.

Šis piknikas bus geriau
sias ir didžiausias. Tikimės 
svečių iš tolimų apylinkių: 
Philadelphijos, Brooklyno, 
Baltimo rėš, R e a d i n g o, 
Chesterio ir iš mainų apy
linkės. Rengėjai parūpins 
visokių gėrimų ir įvairaus 
maisto.

Parkas yra gražus ir pa
rankus, turi didelę salę, 
daug medžių ir įvairių gė
lių. Visi atsilankiusieji būsi
te pilnai patenkinti gražia 
vieta ir maistu.

Kviečia rengėjai

Rašytojai pas mokinius
RASEINIAI.— Daug gra

žių tradicijų prigijo Rasei
nių rajono Ariogalos vaka
rinėje vidurinėje mokyklo
je. Bene labiausiai jaudi
nantį įspūdį moksleiviams 
palieka tradiciniai susitiki
mai su žinomais mūsų rašy
tojais.

Praeitais metais lankėsi 
rašytojas J. Paukštelis, ku
ris papasakojo besimokan
tiems gamybininkams apie 
savo kūrybinius sumany
mus. Šį mėnesį lietuvių li
teratūros mokytojas A. 
Kalvaitis gausiai susirinku
siems jauniesiems darbinin
kams pristatė poetus A. 
A. Žukauską, P. Širvį, rašy
tojus A. Baltrūną ir A. 
Baltrūnienę. Svečiai pasi
dalino mintimis apie savo 
kūrybą, paskaitė ištraukas 
iš savo kūrinių.

Transport Workers uni
jos lokalas 234 nori pastaty
ti 300 gerai lavintų narių 
saugoti požeminių trauki
nių stotis nuo užpuolimų.

Meras Tate su tuo nesu
tinka.

Pilietis

DU RAŠYTOJAI
Šveicarų rašytojas Got- 

fridas Keleris (1819—1890) 
jaunam literatui prižadėjo 
pareikšti sa v o nuomonę 
apie jo kūrybą. Atėjęs pas 
Kelerį, jaunasis rašytojas, 
perdėtai gestikuliuodamas 
ir kraipydamas balsą, ėmė 
skaityti lėkštą novelę.

—Man teko klau s y ti s 
daugelio rašytojų, — pasa
kė Keleris,—ir visi jie skai
tė blogiau, negu rašė.

—O aš?—kupinas vilties, 
paklausė jaunuolis.

—Jūs? O jūs—atvirkščiai.

3 pusi. Laisve (Liberty} PenkUd., bal. (April) 30, 1965



Jeronimas šukaitis

(Apsakymėlis)
Petras Vainauskas, darzL 

ninkas, gyveno pile Nema
no Kauno pusėje. Turėjo 
pasidirbdinęs valtį, kurioje 
galėjo sutilpti o-b žmones. 
Vasarą jis darė pragyveni
mą, keldamas žmones pei‘ > 
Nemuną.

Petras buvo vienišas, rim
tas žmogus, aįsnar n a v s 
Rusijos Kariuoineiicje.

Kadangi ta vieta Puvo <.r- 
ti mūsų Kaimo, tad mm m- 

. ko artimai su juo su. ku<m- 
gauu. Buvo gei* 
nūs* O aš pas 
mėgdavau, i au 
gaivi jus suvai cs 
žį, s ku bėda v a

it vos pražydusi darželyje 
rožė, jos iakys, it dangaus 

iai mirkčio-
1 šaūdyklęi

mėguavo, kad ji

ne tik’ Petru.
-Jis man papas 

tarnyba kanuo

' delius miestui 
upes, daug k: 
už Nemuną, 

.ivandehynus, v 
davo, i ‘ammsi 
Saulis, vau im i 
kur daug žmc 
keliauja ir 
gaiš, i 
ir kito

k u o

m*in r 
vo apl

T&rybų Lietuva - žydinčios kultūros kraštas

Vlc.l. 
į di 

t. p€.

p 1C Cii

civ! jus ten nepcisiiii'.ote;
lab pUKiclUclinJS,

s cij a u dilio, Staigu anis į l 
plempęs jis į mane piam

I1US

dvieju susitimm 
munui užšalus 
miškuose uždari 

Ir taip mudvi;
mai tęsėsi, kol 
pusbernio metai

Kartą sekmadieni, arknus.
• atjojus' į lanką, nųsW<bi-hųo grįžus skubėdavo tėvui 
'įau' atlankyti saw ! ii’ sau vakarfebę' ;---
laivininką. Jis 
tų susikalęs p 
nę, kur aš jį 
davau laukiau 
Nemuną, 
sėdova ir 
Nemunas, 
plaukia v< 

j- Tarp 'K 
kursucdav 
garlaiviai, kur 
prisimenu: “I

' J roldi” ir “Koi
Mudviem ra 

šnekučiuojant, 
šniokščiantis 1

/ sėje. Petį as 
žoslanėlio ir elda; 
palapinės sako, tai 
plaukiu į Jurba ki

v vis, atplaukęs Ne
■ duriu ties mumis, tri 
1 kart ūktelėjo, o laiv<

■ -pitonas, vienu ran!'1 
damas vairo ratą,' :ki

; šikavo mums. Petre 
J taip pat padareva. z 

< va valandėlę į tolsta

<eiex
veil-:

11

T <■ I

Ui
Kotrinelėsl

io darbo ir ei- į <?•() tautinė 
) ūk i

Ko LVinelc l

(Specialiai “Laisvei”)
Netrukus - Lietuva švęs 
-ąsias Tarybų n valdžios 
arimo resprmlikojo .m^et^j 
s. Per šį .laiką labai 'išaū-' 

ė lietuviu kultūrą 
menas. Kultūros, moks-' 

!lo ir meno lobiai tapo pri
einami kiekvienam darbo 
i žmogui. Tai buvo pasiekta 
’ sukūrus platų, visą respub- 
• ūką apimanti, klubų, biblįo-!

mėnesį sumokėti abonenti
nį mokestį, kas užkirsdavo 
kelią darbininkams ir vals- 

■ '-tįečįąms^, naudotis bibliote- 
4ų fondais. Bibliotekų an- 
ketw žiniomis, 1939 m. viso- 

<se Lie ttmte f bibliotekose te- 
'buvo vos '14,000 skaityto-

. Šiandieną bibliotekų skai
čius; knygų fondai ir skai
tytojų skaičius visai kitas, 

i 1963 m. sausio 1 d. vien

visai nebuvo. Meno savi
veiklos kolektyvų suruoš
tus koncertus ir spektak
lius per metus aplanko virš 
2 miljonų žiūrovų.

Labai mėgiamos ir popu
liarios respublikoje yra tra
dicija tapusios dainų šven
tės. Jos kiekvieną pavasarį 
organizuojamos respublikos 
miestuose ir rajonuose.

Kultūros ministerijos 27# • i NJVVUIMAV -A- V4» ¥ AVA* ------ ?------------  4/ ~ ’

teatrų tinklą, Kultūros ministerijos siste- muziejai taip pat atlieka
htus masinei meno savi- 
I-kii. Susikūrė "‘'x‘---- 1
tautines kultūros šakos,

i p 1 ic tu visko j i.. kinvmato -
ii i i a ir-kt.

ir- labai skurdu pa- 
iiavddėjo Tarybų 
Pą buržuazinės Lie- 
et, pagarbiai įsisa- 

ir .puoselėdama 
kultūros pažan- 

daigus, gaivinda- 
ugdydama jos švie- 

; ir gražiausias ten- 
s, .ji sukūrė ir toliau 
stori j o j e nematytais 

socialistinę kultu-

>

11)1115

no

j

moję veikė 1747 bibliotekos, 
visai nau- į ūm iose sukaupta virš 15 

mil. 700 tūkst. tonų visuo
meninės-politinės, mokslo, 
technikos, žemes ūkio, gro
žinės literatūros leidinių. 
O į šį skaičių dar neįeina 
tokios stambios bibliote
kos, kaip Vilniaus Valstybi
nio universiteto, • Mokslų 
Akademijos^ aukštųjų mo
kyklų bei profsąjunginės 
bibliotekos. Be to, bibliote
kas dar turi įmonės, fabri
kai, įstaigos, visos mokyk
los, įvairios kitos organiza
cijos. 1963 m. gale Vilniu
je atidaryta nauja Respub- 
likine biblioteka, kuri 
įrengta pagal paskutinį 
technikos žodį: su 16 mo
dernių specializuotų skai
tyklų ; puikiomis knygų 
saugyklomis, kur jau dabar 
yra beveik dviejų milijonų 
Įmygu fondas. Tai pati di
džiausia biblioteka respub
likoje.

Knyga tapo prieinama 
lūliečiu I kiekvienam miesto ir kaimo 
~ • r’.į žmogui.

mo dėlei palygin

iš buržuazines Lie
ti1 turinio ■■ gyvenimo 
dienu kultu r i niais 

mis. Sunku apie 
i gyvenimą kalbėti, 
39 m. gyventojų su- 
duomenimis buržu-

Lietuvoje buvo 
beraščiu ir 223,000

v
IV

IV

y ;U 
.m o Va

Ji tu

rai parodė iš viso 3413 spelfel 
taklių, kuriuos Žiūrėjo vhR 
1,2 mln. žmonių. Iš to skSJy 
Čiaus 2028 spektakliai buvo 
parodyti gastrolėse, juos 
aplankė 634 tūkstančių žiū
rovų.

Vienas iš būdingų lietu
vių tautos bruožų yra mu
zikalumas. Ir niekuomet 
lietuvių tautos istorijoje 
muzikinė kūryba nebuvo 
įgavusi tokio užmojo, kaip 
dabartiniu, tarybiniu laiko
tarpiu. Jeigu iki 1940 m. j 
Lietuvoje nebuvo jokio pro- į 
fesionalinio muzikinio ko
lektyvo, tai šiuo metu mes į 
turime Valstybinę Filhąr- ' 
moniją su simfoniniu ir ka- ! 
meriniu orkestrais, styafc 
niu kvartetu, estradini® 
kolektyvais, ValstybicJU 
dainų ir šokių liaudies an
sambliu ir solistų kolekty
vu, kuris atlieka didelę kon
certinę veiklą ne tik mūsų 
respublikoje, bet ir už jos 
ribų.

Kruopščiai renkamas ir 
saugojamas visas kultūri
nis palikimas. Vertingi ar
chitektūros ir meno pamin
klai yra saugojami valsty
bės. Visa etnografinė me
džiaga sukaupiama muzie
juose, kurie įsteigti ne tik 
visuose didžiuosiuose mies
tuose, bet ir daugelyje ra
jonų centrų. Kruopščiai 
renkama, tvarkoma if 

• spausdinama vertinga li«i- 
. dies kūrybos dalis — tauflb* 
. saka. Respublikoje įsteigta 

Kraštotyros draugija, ku
rios tikslas — kaupti, rink
ti ir populiarinti visą me
džiagą, liečiančią lietuvių 
tautos praeitį, revoliucinį 
judėjimą Lietuvoje. Tai di
delį darbą atliekanti orga
nizacija. 1 7 ‘1 4 .

' ’ 1 ' ' "■ > •' ;, u u '
, Norėtųsi dar keletą žfy - 
džiųupapąkyti. apie 
kūrybinių organizacijų, veĮ- ■: o 
klą. Rašytojų, kompozito
rių, dailininkų sąjungos iš
ugdė ne vieną žymų meni- J 
ninką, kurio vardas šian-> 
dien skamba ne tik po visą 
Tarybų Sąjungą, bet ir už 
jos ribų. ?
Mūsų dailininkų parodbs 

organizuojamos Maskvoj^, 
Leningrade ir kituose Ta
rybų Sąjungos miestuose. 
Čia skamba ir mūsų kompo
zitorių kūriniai. Geriausi 
rašytojų veikalai tuoj ver
čiami į rusų kalbą ir po to x 
paplinta po visą pasaulį. ų 
čia ir slypi vienas didžiau
sių mūsų kultūros pasieki- ' 
mų: kultūra išsivadavo iš 
anksčiau buvusio uždaru
mo, ji išėjo toli už piūsų 
respublikos ribų. * / • •

Trumpame straipsnyje 
neįmanoma suminėti visų 
tų kultūrinių laimėjimų, 
kurie pasiekti Tarybų Lie
tuvoje. Mes suminėjome 
tik kai kuriuos būdingus 
anksčiau buvusio uždaru 
kurias kultūrinio gyveja 
mo sritis, bet jau ir iš 
faktų turėtų ryškiai maty
tis kultūrinio darbo apim- * 
tis. ' w

svarbų mokslinį-tiriamą j į 
bei propagandinį darbą. 
Praeitais metais visų siste
mų respublikos muziejuose 
pabuvojo 1 milijonas 14 
tūkstančių lankytojų.

Mūsų respublikos kultūri
nio lygio ryškaus kilimo 
liudininku gali būti kinofi- 
kacijos augimas. Kino teat
ro buržuazinėje Lietuvoje 
buvo labai maža — 1940 m. 
tebuvo 66. Kaimo vietovėse 
jų nebuvo visiškai. Šian
dien kinas pasiekė pačias 
tolimiausias ir nuošaliausias 
respublikas vietas. Kiekvie
nas miesto ar kaimo gyven
tojas labai prieinama kaina 
gali pažiūrėti geriausius 
tarybinius ir užsienio kino 
filmus. Dabar respublikoje 
per metus kino filmus pa
žiūri arti 40 milijonų žmo
nių. Vidutiniškai skaičiuo
jant apsilankymų skaičių 
vienam gyventojui, paaiš
kėjo, kad kasmet Lietuvoje 
žmonės kiną žiūri daugiau 
negū Prancūzijoje, Olandi
joje, Šveicarijoje ir kitose 
kapitalistinėse valstybėse.

Per ;20 buržuazinės Lie
tuvos metų' ( nebuvo paga
minta nė vieno lietuviško 
meninio filmo. Viskas ap
siribojo ‘ tuščiomis ; t kalbo
mis.' Tarybų Lietuvoje jau 
pirmaisiais vakario • me
lais' Jfevo susirūpinta tau*' 

; tinęs kinematografijos vys*

’iems tūkstančiams žmonių į 
m vien dėl tos priežasties 
ebuvo prie.in’a’mas nei lai- respublikoje atsirado daug 

kultūros-švietimo įstaigų. 
Kiekvienoje periferijos apy
linkėje veikia kultūros na
mai arba klubas-skaitykla; 
nekalbant' apie įneštus ir 

n izn^rn miestelius. Dabartiniu metu 
vwŠ-1000 kultūros ną- 

mų, kuriuose ?■■ dirbantieji
nikninrni įmonės gaūna atlyginimus res-
aikgtąrpj valstybės biudžeto. To- tyln!U'lr 8lal i9b° m- 1les 

:W0 2914 žOhhV tūo tar-jki? ??«0. ištaigų buržu.
u 1959 m. įrašymo duo-' az“eJe Lietuvoje visiškai

is Tarybų : Lietuvoje [ nebuv0- ' ;
' 389 žfeęnes/turėjo j Plačiai paplitusi įvairių

Tarybų valdžios metais

kimštis, nei knyga.
Tarybų. Liętųvoję neraš- 

tingumasf likviduotas ir 
■ jos siela žavėjau-! kiekvienas pilietis gali nau4 
eiškimus, tapo jo ! <lotis, visais kultūros, lo-į 

' .. ’ I biais kurįę ąujcąųpti knygoj 
rytą Jsc- Arba kffhs J

’ faktais. Per 20 '•metų 'buržu- 
azii os, valdžios , laikotarpį

to ii.
išsir

sau vakariene/ gaminti.' auka..
’■ Viena ;

u^3-».\ii*uuvo nuo
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; i 
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•I 
z velį, kurį sekė. vandens 
s tojimas, o jo sukeltos 

. J-iiys atsimušinėjo į smėlčt:
* Nemuno pakraštį. į1

p Nė vienas laivelis nepra-|tųrėj 
/ ^.pląukdaVo pro Petro stotį, 

nepasveiki n d a m a s jo du- 
kcM^art švilpynės ūktelėjimu.

Grįžę i palapinę, valandū- 
įlę nei'.vienas, nei kitas ne- 
^prakalbėjome. Aš, nesulauk-

i/^pamas, kad man Petras ką
Oors papasakotų* prabilau?, bių aust. j. bUvo .p 

^■į i A*Tau, Petrai, čia ramu!
■ >Mgyventi. Bet jūs pasakoja- 
Jtęjįfe apie tolimas šalis, kur 
Nw^ideli .miestai,- kalnai, o upės 

‘įfesnfes už Nemuną, Man 
, geįdu, kodėl jūs ten ne- 

' Jikotė? Rodos, gyveni- 
as ten būtų įdomesnis ne- 

. čia^ Aš visuomet sva- 
%;Jkai užaugsiu į vyrus,
aati ir pamatyti tuos pa- s ti, su kuria, matyt, ji tu 
io kraštus, apie kuriuos re j o truputį keblumo.

getras pasakojat Ko- i..........................

, net

sekmadienio

■lino 
1)1O£ 
1 i ' A r

n

ne'o

ai

d^lb; -diplomuš iš valstybes .biudžeto. To

»»or < 111 r.......  -i - -

ukštąjį mokslą. Įvestas žanrų meno saviveikla pri- 
rivaloinaš aštuometis mo- traukia daug jaunimo. Lietu-

DU-

' a
icių ūku 
as vieną 
laros dar

I davo padienium < 
inų, kuris 
’i dukras.
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!

:ų
TZ

f o 
tri
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R,

žo žiemos šve

i mergaites su- 
nųo laiko.

keletą 'dienu Kotri- 
nėlė nėjo dirbti, bet, jaus
damasi geriau ir vieno ūki
ninko prašoma, kad jau lai
kas javus imti nuo Jauko, 
įsojo padirbėti. ,

Šį kartą nors ji stengėsi 
psdaikyti savo darbštumą,

publikos ekranus,.jau išėjo 
šešioliktas lietuviškas kino 

j filmas.
Padaugėjo teatrų. Jeigu 

kądaįse Lietuvoje buvo du 
teatrai, tai dabar jų turime 
devynis. Teatrai kiekvieną 
vasarą išvažiuoja gastro
lėms po respubliką ir, esant 
plačiam kultūros namų 
tinklui, sūsidaro galimy
bės parodyti, geriausius 
teatrų pastatymus visos 
respublikos gyventojams. 
Teatrai nustojo būti vien 
miesto gyventojų privilegi
ja ir tapo tikrai visų nuo
savybe. Vasaros laikotar
piu teatrai persikelia gy
venti “ant ratų”. Taigi, ir 
šia prasme skirtumas tarp 
miesto ir Ikaimo nepapras
tai sumažėjo. 1963 m. teat-

us, o greitu laiku bus! vos liaudis nuo seno garsė
tas privalomas, vidurį- jo muzikalumu, dainingu- 
i'silavinimas. '

tarybų, valdžiai sukūrus;
' 11 aū d i nę‘, įvaii’iašakę

1 • [v. ' • • MX <XldVl<QlCl CXMXV XYVLV1X ui 1111-kvienam žmogui ' pnei- h. . . 1 v. t .
v . ' .°, 1 hiono įvairaus amžiaus irn- švietime sutemą, che- > ■» . žmoniu K„„ 10.

V- Jipnhc:'nnJ-inf rlnrho piOiesiJOS žmonių. XV x.:> aie.ios ^.augant, aaioo 11 T.ocrillhiiUnC mnmnMinc 
žmonių kultūrai, kaip nie- 

i kudos anksčiau, buvo7 pa- 
mėgtas šviesos šaltinis — 

j knyga. '
Bibliotekininkystė buržu- 

| azinėje Lietuvoje buvo vi
siškai apleista, vertinga 
knyga liaudžiai buvo nepri
einama. 1939’ m. Lietuvoje 
tebuvo 250 " bibliotekų su 
260 tūkstančių tomų knygų, 
iš kurių žymią dalį'sudarė 
religinė, o taip pab verstinų 
menko turinio ir žemo me- 

i ninio lygio literatūra. Be 
abejo, toks .bibliotekų skai
čius su mažų knygų fondu 
negalėjo patęnkinti net ir 

■■ nedidelių gyventojų porei
kių. Bibliotekos buvo tik

■ stambesniuose miestuose bei 
miesteliuose, o kaimas bu
vo paliktas be knygos. Be 
to, skaitytojai už imama^ 
knygas turėdavo įmokė# 
5—10 litų užstatą ir vkūs

k i 1

mu gabiais liaudies meist
rais. Dalyvaudami savi
veikloje savo laisvalaikį 
praleidžia apie ketvirtį mi

11 respublikos gyventojas 
yra meno saviveiklos daly
vis. Greta chorų,, dramos 
ratelių nepaprastai išplito 
liaudies šokių, liaudies mu
zikos rateliai, dainų ir šo
kių liaudies ansambliai, ku-. 
rių anksčiau respublikoje

Balsas įš karo lauko
O mama, mamyte, aš tavo sūnus g 
Jau šiandien kamuojuos po mūšių laukus.

Mane čia atgrūdo tarp būrio karių 
žudyt vargšus žmones svetimų kraštų.

Čia kulkos tik zvimbia pro mano- ausis, 
Taigi, argi niekad manęs nekliudys?

Koreep.'

ta senukė pa- 
savaičiu.
slinko lėtai, 
masis” stu- 

is ją palydėdavo.
paslinko tos ilgos trys 

savaitės, ir Kotrinėlė susi- 
nuke. Geroji 
apžiūrėjus ir

net są 
šunim

rinėiė buvo pakviesta dro
i sakys už 'tri į u s* f v v-
i Tos suvaitos s
i o taą jos “hiylii

imta, "kad nė nebąstcliejo,1 '
kai jis su tėvais ir seserį-1

sveikinosi, kad jai sau
is šeivoje si Idas no 1 ėsi-

mis

baigė "ir sustojo kitą, pilną p'rictelka, ją
! apklausinė jus, tyliai jai sa- 
‘ko: “Tu nėščia.”

Kotripelė' apsiverkė; bet 
ne perdaug nusiminus išė
jo, ramindamas!: Juk jis

įsidėti. Studentas,.'šia pro
ga pasinaudodamas, man
dagiai priėjęs .pasveikino ir 
pasisiūlė, ar negalįs jai pri-j 
gelbėti šęivą į šaudyklę įdė-

būtų nuodėmė juo netikėti. 
Susį tuoksįm, , ,susil a u k s i m 
vaikučio. ĮVf gyvensim lai
mingai. Jis prižadėjo į mo
kyklą daugiau neiti, jam tę
vas ūkį paves,, iP būsim lai
mingi ! Ir tomis sąldžiomis

manos neapleis. Jis taip svajonėmis Kotrinėlė rami- 
meiliai man kalbėjo, taip nosi

Čia juodviejų akys sueitį-' giliai priesaikavę,. rodos,

' čia laukas nuklotas lavonais karių 
Ir dar kiti krinta kraujuose prie jų.

žinau, kad tu, mama,'paskendus skausmuos,-' 
Bet, būdams pavojuj, pagalbos šankiuos.

1 . •< , r,,

žinau, kad tu, mama, manęs vis verki, 
Tai leisk garsiai balsą—kiek tiktai gali!

t į f \ f-’ • ■
' V * . / z

žodžius taipgi tarki, kad aiškūs būtų, 
Kad militaristai'tikrai suprastų.

Lai girdi, lai žino tie karo krankliai;
Kiek skausmo padaro jų karo veiksmai.

\ :\ Jonas Juška

4 (Liberty)— Penktai., bal. (April) 30, 1965
i '■ > ■ ' į„ •'..■•f. J j . ■ V . i '

Pamėgo saviveiklą
KĖDAINIAI. — Nenuo- į 

bodus vakarai “Pakeltos ve- ; ’ 
lėnos” kolūkyje. Kai tik 
sutemos ima gaubti lau
kus, kolūkiečiai skuba į 
kultūros namus. 27 mėgėjai 
dalyvauja dramos ratelyje. 
Dar gausesnis mišrus cho
ras, kutio dalyviai jaū iš
moko Dainų šventės reper
tuarą. šokių ratelyje jau-. 
nimui nenusilęidžia ir gį® 
gyvenę kolūkiečiai.

Dabar kas ketvirtas kolų- f 
kio žemdirbys — meno są- ? 
viveiklos dalyvis. •,, t • /



hV Miami, Fla.
f Balandžio 21 d. atsibuvo

■ 75 kuopos pietūs ir su-
^Swukimas. Skanius pietus 

i pagamino nuolatinės dar- 
buotojos E. Kancierienė ir 
S. Šukaitienė, taipgi LLD 

, 75 kuopos pirmininkas S.
f Kanapė dirbo kartu su gas- 

padinėmis virtuvėje. Pagel
bėjo svečius aptarnauti lai-

1 ke pietų N. Tamošiūnienė ir 
A. Johns. J. Kanclerius dir- 

| bo kas tik buvo reikalinga.
Mary Krupp iškepė skanių 
pyragaičių ir dovanojo.

Labai ačiū visiems 
gražų, nuoširdų darbą.

Susirinkimas buvo
skaitlingas, bet draugiškas. 
Komiteto ir komisijų rapor
tai rodė, kad kovo mėnesį 

parengimą atžymėji- 
mijįLLD 50 metų sukakties. 
Pemo davė $185.05, tai pir- 
mesniame susirinkime buvo 
paaukota dėl knygos leidi
mo $100. Gi šiame susirin
kime paskirta $150 pasvei
kint dienraščio “Vilnies” su-

uz

ne-

)

važiavimą, nes “Vilnis tar
nauja pažangiajai visuome
nei per 45 metus. Kanape 
liuosnoriai parinko daugiau 
pasveikinimų tarpe gerų 
prietelių.

V. Bovinas turėjo paruo
šęs trumpą paskaitą, drau
giškumo klausimu, po susi
rinkimo ją skaitė.

Susirinkime dalyvavo sve
čias iš toli, Jonas Velička. 
Jisįįypatingai gerai žinomas 
brgoklyniečiams, nes kadai
se gyveno Brooklyne ir va
dovavo Aido chorui. Pasku
tiniu laiku jis gyveno Kali
fornijoj. Tikimasi, kad jis 
pastoviai apsigyvens Mia- 
myje ir Aido choras turės 
mokytoją.

Malonūs svečiai, kurie čia 
gražiai praleido kelis mėne
sius, dabartiniu laiku jau 
išvyko. Buvo malonu susi
tikti su draugėmis iš Cleve- 
lando Mičiutiene ir Gerbin- 
tiene, taipgi P. ir A. Mačiu
kais iš Johnson City, N. Y. 
Buvo J. Naudžienė iš Pearl 
River, N. Y.; Niaurai iš 
Bostono apylinkės. Teko su
sitikti daug malonių svečių, 
b* negalima visų vardus 
a’nėti, perdaug vietos 

tų spaudoje.
* Suminėjau gerus dalykus, 
bet turime ir nemalonių ži
nių, kurias būtinai reikalin
ga pranešti. Labai sunkiai 
serga visų gerbiama ir my
lima Adelė Suvakienė. Šiuos 
žodžius rašant ji randasi li
goninėje po sunkios opera
cijos. Sveikata gerėja, bet 
lankytojų tuo tarpu dar ne
leido apart vyro. Suvakų ad
resas 4711 N. W. First St, 
Miami, Fla. Nuoširdžiai lin
kime Adelei greito pasvei
kimo. Malonėkite parašyti 
ligonei suraminimo laiške- 
liūs.

Serga ir kita labai nuošir
di draugė, E. Millerienė, 

^baisūs skausmai sugriebė 
Ttes koją. Ji gyvena 111 N. 
v. 59th Ave., Miami, Fla.

Abi drauges reikia aplan
kyti vienokiu ar kitokiu bū-

Į du.
Kita bloga žinia: apvogė 

Juozą Paukštaitį, LLD 75 
kuopos finansų raštininką. 
Jis važiavo namo iš susirin- 

y kimo, mašinoje turėjo visus 
LLD kuopos reikalingus da

Phfladdpliia, Pa.
LLD 10 kuopos veikėjai 

sukruto prie veiklos. Šį 
ankstyvą pavasarį jau tu
rėjo trejetą sėkmingų pa
rengimų. O sulaukę vasaros, 
girnų. O sulaukę vasaros, 
ruošiasi piknikams.

Pirmoji išvyka bus į bal-> 
timoriečių LLD 25 kuopos 
rengiamą tradicinį pikniką 
“Laisvės” paramai, birželio 
(June) 20 dieną, tame pa
čiame Slovakų parke. Šiai 
išvykai komisija bando su
rasti ir pasamdyti patogų 
busą su oro vėdinimu. Vis
kas daroma, kad pernykštis 
busu važiavimas nepasikar
totų. Kiek tolėliau busu va
žiuojant keleiviams patogu
mas yra svarbus.

Antras piknikas įvyks 
šeštadienį, liepos (July) 3 
dieną, Katinis Grove, Count
ry Road, Easton, Pa. Šis 
gražus Katinių sodas yra 
keletas mylių už Eastono 
miesto. Apie šį pikniką 
“Laisvėje” trumpai jau bu
vo minėta. Tačiau rengėjai, 
rimtai apsvarstę, pakeitė 
pikniko laiką — iš gegužės 

129 į liepos (July) 8 dieną. 
Išvykimui į Eastoną komi
sija irgi bandys suorgani
zuoti autobusą. Daugumai 
filadelfiečių yra žinoma, kad 
Eastonas tik pusė tiek ke
lio, kaip į Baltimorę. Kati
nių parkas piknikams įreng
tas su visais patogumais, 
Nuo lietaus daug pastogės 
yra.

Reng, kom. narys

Waterbury, Conn.
Iš LDS 5-tos Apskrities 

konferencijos
Balandžio 25 d. įvyko LDS 

5-tos apskrities metinis su
važiavimas, kuriame daly
vavo 17 delegatų nuo 5 kuo
pų ir 5 apskrities valdybos 
nariai, viso 22.

Apskrityje yra 7 kuopos.
Dvi kuopos, tai Hartfordo 

Į ir New Britaino, delegatų 
neatsiuntė. Sunku pasakyti, 
kame dalykas, ypatingai su 
hartfordiečiais, j i e gana 
veiklūs. Atrodo, kad kas to
kio nepaprasto turėjo įvyk
ti.

Konferencija buvo gyva, 
daugelis delegatų diskusijo
se ėmė balsą ir kalbėjo. Pa
daryta keletas gerų tarimų. 
Buvo du svečiai iš Brookly- 
no—Gilmanas ir Siurba.

Taipgi nepamiršta dien
raščio “Vilnis” 45 metų su
kaktis. Pinigų suma bus vė
liau paskelbta.

J. Strižauskas

Waterbury, Conn.
Gerai pavyko prakalbos

Balandžio 9 dieną LLD 
28 kuopa buvo surengus 
prakalbas. Joį pavyko ge
riau, negu buvo tikėtasi.

Kalbėjo K. Petr i k i e n e, 
LLD Centro Komiteto pir
mininkė, kuri neseniai grį
žo iš Lietuvos. Ji savo gra
žioje kalboje papasakojo sa
vo patyrimus ir įspūdžius. 
Petrikienė apibūdino, kokią 
didelę pažangą yra padariu
si tarybinė Lietuva, kada 
palygino, ką ji: matė ten be
silankydama 1959 metais ir 
dabar.

Publika jos kalbos ati
džiai klausėsi. Buvo atsi
lankiusių žmonių, anksčiau 
mūsų parengimuose nema- 
tytų.

Kitas įdomumas buvo tas, 
kad atvykęs LLD CK sek
retorius Jonas Grybas paro
dė filmų, gamintų Lietuvo
je. ■ ;

Pranešus, kad Draugija 
ruošiasi išleisti knygą apie 
Lietuvą anglų kalba ir kad 
tam reikalinga pinigų, aukų 
buvo surinkta $46.25 ir pri- 
duoti J .Grybui.

Po $5 aukojo: W. Dūda, 
Klementina Jankeliu n i e n ė 
ir J. J. Ynamaitis; J. Smi
tas $3.

Po $2 aukojo: V. Kara
lius, B. Marcinėnis, č. Lu- 
sąs, J. Zelenakafs ir P. Bo- 
kas. . * Į

Po $1: V. Daunis, J. ir M. 
Ulozai, V. Ruginis, J ir M. 
Svinkūnai, J. Kazlauskas, 
K, Krasėnikas ,V. Draugas, 
M. Paugis, S. Šūkis, A. Gru- 
žjnskas, J. Bartkus, V. Ja
kubonis, J. Rušinskas, Fra- 
nas, J. Vaitonis, A. Abozie- 
nė ir C. Danusevičius; Drau
gas ,50 c. -

Besimieji parengimai
Čia noriu atkreipti lietu

viu dėmęsį į tai, koki pa
rengimai bus Connec t i c u t 
valstijoje.

Pirmas bus New Havene, 
sekmadienį, gegužės 23 d., 
Lietuvių svetainėje, Front 
St. Bus pietūs su koncer
tine prograrųa. Dalyvaus ir 
Hartfordo Laisvės choras.

Birželio 27 d., pas T. Mor
ris, Oakvillėje, 'bus parengi
mas paminėjimui LLD 50- 
ties metų sukakties. Rengia 
Waterburio LLD 28 kučpa 
ir Oakvillės LDS 31 kuopa. 
Tai bus geras parengimas, 
nes jį rengia dvi kuopos.

Rugpiūčio 29 dieną įvyks 
pietūs pas Dr. J. Stanislo- 
vaitįį kaip visuomet, jo gra
žiame sode. Bus ir įvairių 
dalykų programa. Prašome 
šiuos parengimus įsitėmyti.

Klcm, Yankeliūniene

Žinios iš Lietuvos
Kantata “Kaunas” Naujoje salėje

i

1r
K

lykus ir pinigus. Pasistatė 
automobilį prie valgomų 
produktų krautuvės. Išėjęs 
iš krautuvės rado iškraus
tytą automobilį. Tik laimė, 
kad vagis nesudaužė Juozą, 
pasiėmė ką norėjo ir nuėjo.

LLD 75 kuopos 
Korespondente

ii

1 New Yorkas. — “Russky 
Golos jau sukėlė aukomis 

,000.

PHILADELPHIA, 
’ s

Help Wanted—Female

PA. & VICINITY

Help Wanted—Male

Bona. —Visoje eilėje Va
karų Vokietijos miestų įvy
ko susirinkimai, kur buvo 
reikalauta, kad JAV baigtų 
karą Vietname.

Seulas. —- Pietų Korėjoje 
auga/ nusistatymas prieš 
JAV, kurios remia milita- 
ristų valdžią.

BINGHAMTON^ N, Y.
' . . • J. . \ Z, \ ' •' 1' -f • •. 5 * r1?, * v« ‘ r

Antanąs Garuckis
Mirė balandžio 1965.

Reiškiame užuojautų vęllohid sūnui Antanui 
ir marčiai. Taipgi sūnaus Juozo 5( jis žuvo kare 
su naciais Vokietijoje) žmoriąi ir anūkui. Taip
gi jo žmonai,, sėselęi PųpeĮįenei ir jos šeimai, 
ir visiems velionio draugams.

• ‘ j , •’

J. ir A. Žemaičiai . ir A. Kireįliai
P. ir K. Juozapaičiai J. ir K. Vaičekauskai
I. ir H. Vėžiai , A. Mžldalkiehė
L. Mainionįenė Pėter ir A. Žemaičiai
K. Staniulis A. ir J. Navalinskai

* t ' •* • f f* • >
...’4 >?!■■•• . •,

>į:’iŠefe• »
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KAUNAS. — Tarybų Lie
tuvos 25-ųjų metinių gar
bei savo muzikinį kūrinį— 
kantatą “Kaunas” — pasky
rė kompozitorius K. Kavec- 
kas, sukūręs ją pagal poeto 
A. Miškinio žodžius. Kanta
toje apdainuojami įvykiai 
Kaune per pastaruosius 
dvidešimt penkerius metus, 
kauniečių meilė savo gim
tajam miestui, jo suklestė
jimas Tarybų valdžios me
tais.

Šią kantatą respublikinė
je dainų šventėje Vilniuje 
išpildys Kauno chorai.

PANEVĖŽYS. — Naujo
je koncertų-parodų salėje 
atidaryta septyniolikos 
miesto dailininkų darbų pa
roda. Įdomūs mokytojų K. 
Naruševičiaus, J. Kovalevs- 
kio ir V. Kovalevskienės kū
riniai, pelnyto dėmesio su
plūkia dailės mėgėjų P. 
Kalvelio, A. Gabrėno dro
bės.

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 compjcte job.
215-GL. 9-3948.

(30-34)

SANDWICH MAKER
Do not apply 

unless fast and experienced. 
Apply in person only.

LYON'S DEN 
728 Chestnut St.

(33-34)

HOUSEWORK

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)

Rašytojos jubiliejui
TELŠIAI. — Miesto ir ra

jono darbo žmonės ruošiasi 
Į plačiai pažymėti 120-ąsias 
rašytojos žemaitės gimimo 
metines.

Liaudies švietimo skyriu
je įvyko vietos organizaci
nio komiteto jubiliejui su
rengti ir aktyvo pasitari
mas. Bukontėje, Šėmuose ir 
Džiuginėnuose, kur gyveno 
ir kūrė rašytoja, numatyta 
įrengti muziejus ir sutvar
kyti aplinką. Telšių liaudies 
teatras rašytojos jubiliejui 
pastatys “Petrą Kurmelį”. 
Dailės technikumo dėstyto
jai ir moksleiviai šiai datai 
įamžinti paruošė medalį.

Ukmergė. — Lig šiol ra
jono kaimuose plačiaekra
nių kino teatrų nebuvo. Ne
seniai Pašilėje atidarytas 
kino teatras “Raketa”, ku
riame 220 vietų.

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 3-čią, Liet. Namo kambariuose, 
8 Vine St., Montello, 7 P. M. Na
riai prašomi ateiti į susirinkimą, 
nes turime apkalbėti mūsų vasa
rinius piknikus. Apskrities pikni
kas Birželio-June 20 d., Lawrence - 
Methuen, Mass., “Laisvės” piknikas 
Liepos-July 4-5 dienomis, Montello, 
Mass.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks gegužės 7, toj pačioj 
vietoj, kaip ir visada. Nariai pra
šomi dalyvauti susiriųkime ir pa- 
simokėti savo narines duokles.

Geo. Shimaitis

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės 4 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” saloje, .102-02 
Liberty Avė., Ozone Palike. Visi 
nariai kviečiami -dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (34-35)

WORCESTER, MASS. '
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos Moterų komitetas rengia di- 
<i.'lius pietus sekmadienį, gegužės 
2 d., 29 Endicott St. Pietūs 1 vai. 
Visi esate kviečiami. Būsite pa
vaišinti skaniais valgiais ir drau
giška nuotaika. Rengėjos

NEW HAVEN, CONN. 
Pietūs — Dainos!

Rengia LDS 16-ta ir LLD 32-ra 
kuopos Gcgužės-May 23 d., 1 vai. 
L. S. Klubo svetainėje, 343 Front St. 
Programą atliks Hartfordo Laisves 
choras vadovybėje Wilma Hollis.

įėjimas mažas.
(34-35)

PUIKUS BANKETAS
Rengia L. D. P. Klubas 

VOLTERIUI IR MILDAI ŽUKAMS PAGERBTI 
Jų 35-ųjų metinių vedybinio gyvenimo proga

4’

šeštadienį
Gegužės 8 May

Pradžia 6 vai. vak. •

EDP KLUBO SALĖJE
408 Court St., Elizabeth, N. J.

V

Bus graži dainų programa 
ir malonių pokalbių.

Įžanga $3.50

0& cjL

Šiame bankete bus pagerbti buvusių veiklių tėvų 
vaikai—Volteris ir Milda Žukai jų 35 metų vedybinio 

gyvenimo sukakties proga. Jaunose dienose jie da
lyvavo meno veikloje, o Volteris labai pasekmingai 
vadovavo šios apylinkės lietuvių choras. Kviečiame 
dalyvauti.

Svarbus Pranešimas!
!

Plačiai buvo rašyta “Laisvėj” ir “Vilnyj” apie 
brošiūrą DO Y0U KNOW THEM? šioji bro
šiūra demaskuoja lietuviškus karo prasikaltėlius, 
kufie gyvena tarp mūs. Komitetas prašo pla
tinti tą dokumentuotą literatūrą Amerikos pilie
čiams, kad jie žinotų jų darbus Lietuvoj laike 
ąntrojo karo. Šioji brošiūra turėtų būti siun
čiama ar duota tik rimtiems ir pasižymėjusiems 
Atnerikos piliečiams.

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

Lithuanian National Committee 
To Combat Nazism, Inc.

• ; 3116 S. Halsted Street
? z Chicago, Illinois, 60608

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.

COOK
5 day week. Experience.

Small institution. Live in.
GL. 5-8986

(33-34)

PART TIME JANITORS

6-11 P. M. Monday-Friday 
Apply

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

(32- 34)

DRY WALL

TAPERS & FINISHERS
STEADY WORK

CALL DE. 8-5212
(33-34)

WOMAN
Mature. Care of 2 school age 

children for working mother. 
Live in or out. References.

Call after 6 P. M.
FI. 2-5038

(34-35)

HOUSEKEEPER
Live in. To care for home and 

three boys. Room, Board and Salary. 
Call WI. 3-4100. Ext. 57 for ap
pointment. Sunday. WI. 3-5746.

(34-35)

HOUSEWORK
General. Monday, Wednesday and
Friday. 9>5. Recent references.
Must be dependable. Jenkintown. 

$27 week.
TW. 6-6204. Call after 4 P. M.

HOUSEKEEPER
Young executive with 2 motherless 
children. Main Line home needs 

sleep in housekeeper. Friendly 
reliable person wanted.

Call MU. 8-1952.
(34-35)

STENOGRAPHER
Shorthand. Electric typwriter. 

Accurate. Answer phone.
Excellent working conditions.

5 day week. EV. 2-7766.
(34-35)

COOKS

1st and 2nd. Penna. Children's camp.
July and August.

Excellent salary Experienced only. 
References required.

PE. 5-9312.
(34-35)

Ankara. — Turkija išva
ro 7,000 graikų, kurie yra 
Graikijos piliečiai.

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 Montellos Vyrų 

dailės grupė nusamdė busą važiuoti 
i į LMS Antrosios apskrities kon- 
■ certą Worpesteryj, gegužės 2 d. .
I Dabar pranešu, kad koncertas ^riu- 
keltas į gegužės 23 dieną.

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

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadieni, Gegužės-May 2 d., 2 vai. 
popiet. Visi nariai dalyvaukite, nes 
knygos yra prisiųstos ir tame su
sirinkime kiekvienas narys gaus 
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

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

541 h & City Line. See Mr. Morris.
GR. 3-1331.

. (33-35)

SERVICE STATION ATFENDANT. 
1st class.

If not 1st class, do not apply.
FRANK MA1SE

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. .
j - (33-34)

WINDER
For electric motor repair shop.

• Fractional horse power and 
poly-phase winding.

Call SH. 7-7290.
(33-34)

DRAFTSMAN

Layout & Detail

Immediate openings for applicants 
with 2-3 years mechanical drafting 
experience or who are graduates 
cf trade school. Good salary, liberal 
benefits program including tuition 

| refund plan. Temporary assign
ment in Philadelphia for 6 months, 
then permanent relocation to new 
Valley Forge facility.

Call or send resume to 
Mr. Te<l Hi ven.

Ev. 6-2700.
CONTROL DATA CORP.

Philadelphia Division 
738 So. 42nd St.

Philadelphia, Pa. 19104
An Equal Opportunity Employer

IŠNUOMOJIMAI
• ATLANTIC CITY, N. J.
Išnuomojama mažai šeimai kam

bariai ant pirmų lubų. Visi patogu
mai. Galite atvykti atostogoms vą- 
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., Atlaintc 
City, N. J. ' (31-35)

1 SPRAY PAINTER 
Experienced with compressed 

air spray guns. 
BARKER & WILLIAMSON, INC. 

Bristol, Pa.
Stillwell 8-5581.

(34-35)

ELECTRICAL STATOR WINDER 
Must be experienced in all phases 
of A. C. work. Oldei’ man pref. 

Will also consider small 
motor repair expert.

PO. 5-8664.
(34-38)

Washingtonas. —Genero
lai iš Pentagono jau grasina 
atominėmis bombomis Kini
jai.
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Į Gegužes Pirmosios minėjimą 
Niujorko mieste!

| Sveikina su 
Gegužes Pirmąja

Raginame lietuvius darbo Gavome iš Tarybų Lietu-Šių metų Gegužės Pirmą
ją Niujorko miesto ir apy- žmones skaitlingai dalyvau-Įvos visą eilę sveikinimų su 
linkės darbo žmonės atžy- ti savo šventės — Tarptau- Gegužės Pirmąja.
mes didžiuliu mitingu Union tinęs Darbo dienos — atžy-
Square, tradicinėje vietoje,! mėjime!
Manhattane.

Mitingas su menine pro-
AA.________O ____ I

Laisviečius sveikina Jus
tas Paleckis, VI. Niunka, 

[knygų leidyklos “Vaga” di- 
Mitingas su menine pro- Tegyvuoja Tarptautinė rektorius J. čekys.

grama praseidės 3 vai. po- Darbo žmonių šventė—Ge- 
piet ir tęsis iki 7 vai. vak.

Tai bus šeštadienį, gegu
žes mėn. 1 d.

Iš Telšių sveikina K. Ru- 
velis, Eugenija Skersonaitė, 

[taipgi Leonas Kryževičius. 
Tegyvuoja taika žemėje!; —:—

gūžės Pirmoji!

Amerikos lankančios slauges 
ir jų žmonėms patarnavimas

Iš Amerikos visų tarnybų fabriko darbininkui. Ji 
mažai yra daugiau padedan
čių, kaip viešosios sveika
tos lankančios slaugės. Jei
gu esi vienas ir sergi, ar 
jauna motina, laukianti pir
mo kūdikio, lankanti slau
gė1 gali tikrai būti draugu neturinčių kitos pagalbos, 
įflaimėje. . . , Papildyti vis did ė j a n t į ’

Tipiška viešosios sveika- i reikalin g u m ą, daugiau ir1 tą atėjo pavasaris, prikėlė 
tos slaugė gali padaryti nuo'daugiau jaunų moterų pasi-' gamtą gyvenimui, džiaugs- 
trijų ligi astuonių namų renka lankančios slaugės mui. Jis sutampa su didele 
aplankymų. Šalia slaugymo 1 gyvenimą sau už karjerą.' švente — Tarptautine dar- 
ligonių namie ji taip pat Daugelis jų pacientų, ypač bo žmonių solidarumo die-
dažnaį, veikia kaip sveika- senų ir vienišų, labai prisi- na, Gegužės Pirmąja. Tai
tos patarėjas ir vadovas, riša prie jų, o tikrai pasi-simboliška. Darbo žmonių

’i šventusi slaugė lygiai tiek; rankos puošia, gražina, ku-
pat prisiriša prie savo pači- ria. Nejaugi jis leis, kad 
entų. Kaip viena entuziaz- žmogus žudytų žmogų, kad 
mo pilna jauna slaugė pa- jo darbas virstų dūmais ir 

Aš gaunu užmo- pelenais?! Ne!
Šios šventės proga linkiu

Specialiams gydymams ji 
gauna nurodymus nuo paci
ento gydytojo. Ji taip pat 
daro injekcijas po oda ir 
kai kuriuose atvejuose to 
moko kitus šeimos narius; 
ji keičia bandažus poopera
ciniams ?. pacientams; ji pa
rodo dukteriai tikslią pozi
ciją lovoje tėvui, kuris buvo 
apoplekcijos ištiktas; ji pa
taria dietą kūdikio laukian
čiai motinai; ji gali šeimą 
surišti su kitomis bendruo
menės tarnybomis.

Dauguma miestų turi lan
kančių slaugių tarnybas. 
Kad jas surasti, reikia pa
sižiūrėti į telefono' knygą 
pagal antraštę “Visiting 
Nurse Association” ; arba 
“Public Health Nursing 
Service,” arba “Community 
Nursing Service” — vardai 
yra kiek vi e ri am e mieste 
įvairūs. Jeigu patys negali
te paskambinti, paprašyki
te savo gydytoją ar kaimy
ną paskambinti už jus. Bet 
kuriuo atveju slaugė atvyks 
pasiruošusi ne tik suteikti 
būtiną fizinį slaugymą, bet 
ir padrąsinti ir patarti dau
gelio problemų rišime.
...Per pirmą vizitą, lankan
ti jslaUge paprastai patikri
na ligonio temperatūrą, pul
są, kvėpavimą ir kraujo 
spaudimą. Tada ji turi pa
šaukti, gydytoją, jeigu ligo
mis, dar jo neturi. Kiekvie
na viešosios sveikatos slau
gė'turi atlikti savo parei
gas po pripažinto daktaro 
priežiūra. Po nustatymo di
agnozės ir gydymo, slaugė 
gali apsilankyti kelis kartus 
per dieną, jeigu ligonis yra 
kritiškame stovyje. Tačiau 
jeigu liga yra chroniška, ji 
gali apsilankyti tik vieną ar 
du kartus per savaitę.

Už lankančios slaugės pa
tarnavimus yra tamx tikras 
mokestis. Paprastai tai su
daro keletą dolerių už vi
zitą. Suma gali būti nevie
noda įvairiuose miestuose 
ir gali dalinai priklausyt 
huo ligonio finansinių išga
lių. Tiems, kurie neturi iš 
ko mokėti, ši pagalba daž
nai yra nemokama.

Šiandien lankančios slau
gės kelias gali vesti į var
gingas miesto gyvenvietes 
ir į patogias ir puikiausias 
tezidenęines vietoves. Tą 
pačią dieną ji gali pagelbėti 
turtingam žmogui kaip 
vaikščioti ant ramsčių, pa
rodyti jaunai motinai, kaip 
prižiūrėti vaiką ar pakeisti 
rankos bandažus sužeistam 

ga
li praleisti rytą mokydama 
vyrą su artritu, kaip nau
doti peilį, šakutę, ar laikyti 
pieštuką. Dažnai ji yra vie
nas asmuo, kuris pildo gy
vybinius būtinumus žmonių,

stebėjo:
kesnį už slaugymą, o tai aš
beveik veltui daryčiau, nes' sėkmės kovoje už taiką, už 
labai mėgstu šį darbą!”

ACNS
i pažangą, už tautų draugys-
i te! K. Kėdaitis

Iš Lietuvių Moterų klubo 
mėnesinio susirinkimo

BaĮandžio 21-os vakarą 
pažangios moterys susirin
ko “Laisvės” salėn į moterų 
klubo mitingą, kurį atidarė 
pirmininkė Ieva Mizarienė, 
o vakarė vedėja išrinkta N. 
Buknienė. Ji susirinkimą 
pravedė nuosekliai.

j
Valdyba pateikė raportą. 

Viskas tvarkoma gerai. Su
sirinkimas raportą užgyrė.

LLD 50 m. sukakties at- 
žymėjimo mitinge moterų 
klubą atstovavo I. Mizarie
nė. Pranešė, kad parengi
mas buvo sėkmingas.

Susirinkime plačiai kalbė
ta apie Gegužės Pirmosios 
demonstraciją. I. Mizarienė 
ir Sasna plačiai aiškino Ge
gužės Pirmosios reikšmę 
darbo žmonėms.

Svarbu visoms dalyvauti 
šioje demonstracijoje — ge
gužės 1 d. Union Square, 
Manhattane, tarp 3 ir 7 vai. 
— ir pasisakyti prieš karą. 
Nuo moterų klubo duota 
auka $10 darbininkų reika
lams.

Urugvajaus laikraščio 
“Darbo” administracija prL 
siuntė klubui padėkos laiš
ką už finansinę paramą 
laikraščiui.

“Vilnies” paramai pasi
darbavo dvi klubietės — 
Magdalena Juškienė surin
ko aukų $31, Ana Kazlaus
kienė parinko daiktų. Vis
kas pasiųsta “Vilniai.”

Per S. Petkienę įteikta 
auka $10 nuo moterų klu
bo ateivių gynimui.

Lietuvių Namo bendrovės 
šėrininkų suvažiavime mo
terų klubą atstovavo Ona 
Cibulskienė.

Prieš kiek laiko moterys 
buvo nutarusios surengti 
išvyką šią vasarą, tačiau 
to įvykdyti negalėsime, nes 
nėra tinkamos progos. Pa
rengimas nukeltas iki ru
dens. Bet vis tiek moterys 
pageidauja šią vasarą kur 
nors išvykti.

Iškeltas klausimas apie

Rugienių laiškutis
Širdingai sveikiname visą 

“Laisvės” kolektyvą su Ge
gužės Pirmąja.

Linkime sveikatos, laimės 
ir daug kūrybinės energi
jos Jūsų sunkiame darbe, 
bet už tai galingame.

Justas ir Regina 
Rugieniai

Vilnius.

I Brangus laisviečiai!
Štai ir vėl į Nemuno kraš-

“Laisvės” ruošiamą pikniką 
Eastone. Moterys mielai 
sutinka vykti ir pasižadėjo 
suorganizuoti vieną autobu
są. Vėlesnės žinios apie pik
niką bus praneštos “Laisvė
je.” '

Susirinkime dalyvavo Ur
šulė Repšienė ir įsirašė , į 
mūsų klubą. Dvi moterys 
įsirašė per V. Bunkienę: 
Teklė Petrauskas ir Uršulė 
Kameitis.

z Nastė Kaulinienė aukojo 
klubui $5. Ačiū jai!

Irena Levanienė pranešė, 
kad jinai aplankė Kazoky- 
čių tėvelių kapus ir sergan
čią klubo narę V. Pranai
tienę.

Ona Kalvaitienė dėkoja 
klubui už užuojautos atvi
ruką, pasiųstą jai sergant.

Ateinantis moterų klubo 
msirinkimas įvyks gegužės 
19 d. “Laisvės” salėje. Jis 
bus svarbus: aptarsime mū- 
iu organizacijos reikalus, 
oaminėsime Motinos dieną 
r pagerbsime seniausias 
rmžiumi klubo nares. Aiš
ku, ir pasivaišinsime. Pra
šome nepamiršti—visos da
lyvaukite.

Kovo mėnesio korespon
dencijoje įvyko klaida dėl 
naujos narės pavardės — 
turėjo būti Denskevičienė, 
o ne “Venskevičienė.” Atsi
prašau už klaidą.

Verute B.

Monroe, N. Y.
Arrow Parko, Ine.

Atidarymui 
Pavasarinio Sezono

Banketas
Įvyks šeštadienį 

Gegužės 8 May 
Pradžia 7:30 P. M.

Įžanga $5.00 Asmeniui 
Iš anksto užsisakykite

Bilietus
Kviečiame vipus.

Tarnaitė ir gizelis
Kaip gėlė be lapų nepa

duoda pilno grožio, taip vei
kalas be mažesnių pagalbi
nių rolių nepriduoda pilno 
vaizdo.

Operetėje “Kaminkretis 
ir malūnininkas” matysime 
Verą Bunkienę vaidinant 
malūnininko tarnaitės rolę, 
o Jonas Grybas bus kamin
krėčio gizelis. Juodu vienas 
kitą myli ir slapta susitin
ka, nors juodviejų gaspa-

idoriai didžiausi priešai.

Vera Bunkienė
V. Bunkienė žinoma mūsų 

meno dirvoje kaip entuzias
tiška scenos mėgėja. Ji pil
na gyvumo, drąsos ir ener
gijos. ‘v# J

» Jonas Grybas
Kaminkrėčių gizelis — ap

sukrus vijurkas. J. Grybas 
turi gabumų . tokį tipą at
vaizduoti. s, '

Šios operetės antrasis 
veiksmas bus suvaidintas 
Aido choro koncerto antro
je programos? dalyje.

Trečioje dalyje visas cho
ras išstos su koncertu, pa
dainuodamas tris naujas 
dainas.

Taigi prašome atsilankyti 
į Aido choro metinį kon
certą, kuris į vyks šį sek
madienį, gegužės 2 dieną, 
Schwaben Hall, Brooklyne. 
Bilieto kaina $1.75. Pradžia 
3 vai. popiet. Bilietus ga
lima įsigyti iš anksto pas 
aidiečius. H. F.

Trijų valstijų 
koncertas

Įvyks sekmadienį, gegu
žės 23 d. Vieta: 29 Endicott 
St., Worcester, Mass. Pra
džia 1:30 vai;

Programą pildys: Vyrų 
choras, AL Potsus vadovy
bėje, iš Brocktono; Aidas, J. 
Dirvelių vadį iš Worceste- 
rio; Laisvės choras, vad. 
Wilma Hollis, iš Hartford, 
Conn.; ir New Yorko Aidas 
su savo solistais ir kvarte
tu, Mildred Stensler vad..

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai, kurie norėtumėt 
kartu su Aido choru važiuo
ti į tą didįjį koncertą, tai 
greitai užsisakykite vietą 
autobuse, paskambindami: 
835-1032. Važiavimas kai
nuos tik $5 asmeniui.

; J. G.
( --- - i
I I

Washirigtonas. — Penta
gonas reikalauja organizuo
ti daugiau parašiutininkų 
divizijų^ / 5 . •

Mieste pasidairius
Praėjusį savaitgalį Man

hattane įvyko trijų dienų 
negrų rašytojų ir veikėjų 
sąskrydis. Kalbėta ir tarta
si apie negrų ršaytojų vaid
menį istorijoje ir šių dienų 
Amerikos gyvenime.

Konferenciją suruošė New 
School for Social Research 
ir Harlem Writers Guild. 
Kasdien salė buvo pilna 
publikos. Diskusijas atida
rė ir vadovavo rašytojai 
James Baldwin ir John Oli
ver Killens.

Šita negrų rašytojų kon
ferencija laikoma dideliu 
kultūriniame gyvenime įvy
kiu. Kova už civilines lais
ves iškėlė į vadovaujančias 
pozicijas daug negrų, apie 
kuriuos Amerika iki šiol 
mažai tegirdėjo. Diskusijoje 
išryškėjo visos eilės rašyto
jų didinga asmenybė.

Pasaulinės Parodos “gal
vos” labai nusimi n u s i o s. | 

(Lauktoji publika nepasiro- 
do. Praėjusį pirmadienį per 
visą dįeną parodą aplankė 
tik apie 28,000 žmonių. Tie
sa, oras buvo lietingas ir 
šaltas, bet ieškoma ir kito
kių priežasčių dėl publikos' 
“atšalimo.”

Puošniame Waldorf-Asto
ria viešbutyje įvyko Epis- 
kopalų bažnyčios suvažiavi
mas. Dalyvavo daugiau kaip 
1,000 dvasininkų. Kaip Ka
talikų bažnyčios galvos, 
taip episkopalai ieško nau
jų kelių priėjimui ir pririši
mui liaudies prie religinių 
prietaru ir bažnyčių. Jauni
mo atšalimas link bažnyčios 
ir tikėjimo gąsdina visų ti
kėjimų dvasininkus.

Suvažiavime plačiai kalbėt 
ta apie pataisymą liturgijos. 
Prieita išvados, kad norint 
žmones pririšti; prie bažny
čios, reikia ? dvasininkams 
mokytis kalbėti liaudžiai 
suprantama kalba, kuni
gas turi sužmogėti, jeigu 
jis nori prie žmonių prieiti!

Jau keliųta diena strei
kuoja 3,000 Korvette krau
tuvių darbininkų. Jie rei
kalauja algų pakėlimo ir 
penkių dienų darbo savai
mės. Iki šiol šios kompani
jos krautuvių darbininkai 
dirbo šešias dienas .savaitė-
* • ■' •: . yje.

Baigėsi mokyklinių auto
busų vairuotojų streikas. 
Vėl 80,000 vaikų gaus busų 
patarnavimą pasiekimui mo- 
kyklų.

Streikavo 700 vairuotojų. 
Miesto valdžia dalį jų rei
kalavimų išpildė, o kitus 
pažadėjo “ištyrinėti.”

Miesto majoras Wagne- 
ris ir policijos komisionie- 
rius Murphy sako esą pil
nai patenkinti karo prieš 
kriminalistus rezult a t a i s. 
C.’-r, 1)' ■' ■‘iVTffff,

RESERVE THIS DATE!
SUNDAY, MAY 23rd, 1965 - 2:00 P.M.

Celebration Jionoriųg JACK STACHEL 
on his 65th Birthday at the

i ' .

HOTEL WOODSTOCK
127 W. 43rd St., NYC .

Make reservations now — $2.50.
> \ Send checks to:

.Alexander Trachtenberg, Chairman Jack Stachel 65th.
Birthday Comjnittee Dept., Woodstock Hotel,

127 West 43rd St, NYC .
'ik

...... ...................................... .. .......................................... ■ -i    i i ii m   ....................
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Padidinta policijos armija, 
girdi, “pritrenkė” piktada
rius. Ypač policininkų įve
dimas į požeminius trauki
nius sumažino užpuldinėji
mus ant žmonių ir išdyku
sių jaunuolių siautėjimą.

Gerai ir seniai veikianti 
New Yorko Civil Liberties 
Union išsirinko nauju di
rektoriumi Aryer Neiserį, 
energingą dar tik 28 metų 
advokatą. Laukiama orga
nizacijos veiklos pagyvėji
mo.

Mieste pasidairiuh
Kongresmanas P owe IĮ, 

negrų, vadas iš Harlemo, ne
abejoja, kad Robertas Wag- 
neris rudenį bus vėl išrink
tas majoru. Tačiau Powell 
mano, kad kitas žmogus to
je vietoje daugiau duotų 
miesto žmonėms.

Norite sustoti rūkę? Pui
ku. Miesto Sveikatos de
partamentas įsteigė “Stop 
Smoking Institute.” Jame 
bus mokoma, kaip tuo ne
lemtu įpročiu nusikratyti. 
Instituto adresas: 560 West 
169th St., Manhattane. Pa
mokos prasidės gegužės 11 
d.

Manhattane Royale teatre 
vaidinamas veikalas “And 
Things That Go Bump in 
the Night” sukelia publiko
je tokių karštų ginčų, kad 
turės užsidaryti. Kritikai jį 
smerkia taipgi. Užteks aš
tuonių vaidinimų. Užsidaro 
šeštadienį.

Prancūė.“kountes” Villard 
skundžiasi policijai, kad kas 
nors įsiveržė į. jos namus, ir 
apiplėšė. Jai nuostolių esą 
padaryta už Šimtą jtūkstan- 
čįų dpledų<^Jųf.- Į 

.— ■ _ tį
j Majoro, pagalbininkas Ecįį 

ward1 .Cavanagh sako, k a | 
skundai apie baisias sąlyga^ 
moterų , kalėjime Women’s 
House of Detention Man j 
hattane yrą neteisingi, praį 
simanyti. : Tiesa, kalėjime 
dažnai pasirodo žiurkių ar
mija ir. moteris išgąsdiną^ 
bet, girdi, jos buls pasalin
tos,- kalinėms uždraudžiarit 
maistą neštis į kameras. >
T . Į

Daugiausveikinimy 
“Vilnies” suvažiavimui
Dienraščio “Vilnies” dali

ninkų suvažiavimui sveiki
nimus pridavė dar sekami 
draugai:

Lillian Kavaliauskaitė $5 
Mikas Grigas ............. 5
Petras Gustaitis......... 2.
Labai ačiū. Prašome ir 

kitus prisidėti. Mūsų svei
kinimus čikagiečiams nuveš 
drg. Pranas Buknys.

A. B.

PADĖKA
Praėjusį sekmadienį visą 

popietę “Laisvės” salėj ezju- 
diečiai mokėsi dainų ir 
dybos. Jie rengiasi opemy- ( 
niam koncertui, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį Schwaben 
Hall, Brooklyne.

Vakare aidietis W. Keršu- 
lis, kuris yra Namo Bend
rovės direktorių pirminin- 
kaS) pakvietė visus prie vai
šių stalo; paaiškindamas, 
kad yra pasilikusio maisto 
nuo dalininkų suvažiavimo, 
ir Namo direktoriai mielai 
nori pavaišinti aidiečius. Jis 
pakvietė pakalbėti čia atsi
lankiusį Bendrovės direkto
rių Geo. Bernotą, kuris la
bai šiltai įvertino aidiečių 
darbus, jų pasiryžimą ir 
energiją choro veikloje, pa
žadėdamas kitą kartą ę£ar 
geriau pavaišinti.

Kalbėjo ir aidietė B. Ker- 
šulienė, kuri padėjo ruošti 
valgius dalininkų suvažiavi
me, ir dėka jos patarimo, ką 
daryti su maistu—aidiečiai 
po pamokų tuėjo progos at
sisėsti prie stalo ir biskelį 
atsikvėpti. • į

Aido choro vardu,-pirmi
ninkas J. Grybas padėkojo 
visai Namo Bendrovės tary
bai už vaišes. Dėkingi pa
silieka visi aidiečiai už to
kį gražų prisiminima.

’ / H. F.

PRANEŠIMAI i
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės di
rektorių susirinkimas jvyks sekma
dieni, gegužės 2 d., Schwaben Halt 
Pradžia 1 vak popiet. Turėsime 
trumpą posėdi prieš Aido choro 
koncertą. J. G. (33-34)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas {vyks 

trečiadieni, gegužės 5 d., 7:30 vai. 
vąk., 102-02 Liberty Avė. Kviečia- 
tnė visus narius dalyvauti Siame 
siisirinkinae. Finansų / sekretorė 
Annd,'Ta’kslis, gavusi iš Centro at
lyginimą ui prižiūrėjimą narių, no
ri' visus kuopos narius gerai pa
vaišinti. Bus skanių ' pyragaičių, 
lengvų ir stipresnių. Pasistenkime 
karštos gavbs ir kitokių gėrimų— 
gauti naujų narių. Prot. sekr.

(34-35)

Didieji Piknikai
Prašome įsitčmyti datas ir 
vietas piknikų Itjį|Kečiame 

atsilankyti į juos.

'■ LAWRENCE, MASS.
■ . s 1 J • I •

Naujosios Anglijos lietuvių 
piknikas įvyks sekmadienį, 
Birželio-June 20 d., Maple 

Parke, Methuen, Mass.

BALTIMORE, MD..
“Laisvės” naudai piknikas 
sekmadienį, Birželio - J u n e 
20 dieną, Slovak National 
Parke, 6526 Holabird Avė.

EASTON, PA.
Philadelphiečių L L D 10 

![ kuopos piknikas “Laisvės” 
[ paramai įvyks šeštadienį, 
[ Liepos-July 3 d. (prieš 4th 
; of July šventę)/K a t i n įaj 
[ Grove, Country Club , Roadfl 
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. / '

;[ MAHANOY CITY, PA.
“Laisvės” naudai pikni

kas įvyks sekmadienį, Lie- 
; pos-July 18 dieną, Martišin 
[Grove, rengia ALDLD ir 
LDS kuopos.

! Iš anksto reikia ruoštis 
vykti į minėtus piknikus, 
reikia samdytis busus ir or
ganizuoti pasažierius. Rwį 
pinkimės visi ir visur, kacrj 
tįe piknikai pavyktų. V I




