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KRISLAI
Prieš dvidešimt metų

I Maskvos saliutai
• V-Day
4 F^>rtagina ir Berlynas

Kas toliau?
Wir M. Žukai

Rašo R. Mizara
»

, Prieš dvidešimt metų virš 
Maskvos skaisčiai nušvito pa
dange saliutų šviesa. Tai bu
vo paskutinis toks reikšmin
gas saliutas.

Ar atsimenate, kas buvo 
Maskvos saliutai?

Jie prasidėjo 1942 metais 
— po Stalingrado pergalių. 
Išlaisvinus kiekvieną didesnį 
tarybinį miestą, tą vakarą 
Maskvoje sveikindavo laisvin- 
tojus saliutais. Poetas Liudas 
Gira rašė:

Vakar, užvakar ir šiandien 
bus saliutų salvės.

Sauna tūkstančiais j dangų 
žvaigždės daugiaspalvės...

t Nekantriai laukėme, kada 
Maskva saliutuos Vilniaus iš
laisvinimą. Sulaukėme! Tai 
buvo 1944 m. liepos 13 dieną. 
Kiek buvo džiaugsmo!..

Bet dar didesnį džiaugsmą 
/ mums, lietuviams, ir visai 

žmonijai Maskvos’ saliutai su
teikė, kai Tarybinė armija 
kirto galutiną smūgį fašistams 
jų pačių tvirtovėje — Berly
ne !

Atėjo pergalės diena — V- 
Day! Kiekvienam buvo aišku, 
kad paklupdžius fašistinę Vo
kietiją, Japonijos plėšikus su
mušti bus vienas juokas.

Taip ir buvo!

x Visa laisvę ir taiką mylin
čioji žmonija šiandien, minė
dama dvidešimtmetį nuo An- 

» trojo pasaulinio karo Europo
je* pabaigos, pirmiausia ten
isą galvą prieš tuos, kurie ko
vojami fašistinį priešą, pa
guldė savo galvas.

Tarybinėms tautoms, ypa
tingai didvyriškai rusų tautai, 
teko panešti didžiausius nuo
stolius.

Ir tarybinės respublikoj, jų 
tarpe ir mūsų gimtoji žemė 
Lietuva, per dvidešimt metų 
gyveno be karo. Tai savaime 
milžiniškas laimėjimas!

' ši labai svarbi sukaktis ver
čia kiekvieną žmogų giliau pa
galvoti apie tai, kas buvo 
prieš apie 20 metų.

Hitleris savo viršžmogiams 
buvo padirbęs vagonus meda
lių už paėmimą Maskvos, Le
ningrado, Stalingrado.

Praėjus ketveriems metams 
milijonai tų jo “didvyrių” bu
vo negyi arba talkininkų ne
laisvėje. O Berlyne, viršuje 
apgriauto reichstago pastato 

' ' ^ev®savo ^arybinė vėliava!

Pačioje karo pradžioje vie
nas tarybinis istorikas rašė:

—Mes turime Berlyno rak
tą; mes ateisime ir karo kal
tininkus nubausime! . .

Ne visi žmonės tuo tikėjo; 
z tūli istoriką net išjuokė.

—Kaip tai,—sakė jie:—hi
tlerinės armijos prie pat Mas
kvos vartų; tik žmogus su ne
sveika fantazija gali tokius 
niekus šnekėti. ..

1945 m. balandžio mėnesio 
gale Tarybinė armija buvo 
Berlyne, apsuptame iš visų 
pusių.

Miestas skendėjo griuvė
siuose, o juose voliojosi fašisti
nių “viršžmogių” lavonai.

Pusgalviai juokėsi ir iš po
eto L. Giros 1941 metais pa- 
skelbtų žodžių:
v Nuo Uralo gaudžia vėjai, 

Ryt smarkiau dar gaus! 
KerBto valandos atėjo, 
Kergto jnūa rūstausiu

Pasaulis išstc 
intervenciją

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjungai reikalau
jant gegužės 3 dieną buvo 
sušauktas Saugumo Tary
bos posėdis. Nikalojus Fe- 
derenko, TSRS atstovas, 
reikalavo imtis žygių apgy
nimui Dominikos respubli
kos, į kurią Jungtinių Vals
tijų militarinės jėgos įsiver
žė.

Jis sakė, kad pradžioje 
JAV valdžia sakė, kad siun
čia ten marininkus “apsau
gojimui JAV piliečių,” pas
kui jau pridėjo ir “kitų ša
lių piliečius,” o ant galo pa
sisakė, jog marininkai, pa
rašiutininkai, karo orlaivy- 
nas ir laivynas pasiųsta nu
slopinimui Dominikos liau
dies sukilimo. Jis sakė, kad 
tai yra intervencija, sulau
žymas Jungtinių Tautų tai
syklių ir paneigimas tarp
tautinių teisių. JAV pozi
ciją teisino A. Stevensonas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sakė, kad 
Dominikos sukilimo “prieš
akyje stovi komuni štai,” 
kad Jungtinės Valstijos ne
leis,, jokią valdžią, > kuri yra 
prielanki JAV, pakeisti jė
ga. J t

San Juan. — Buvęs Domi
nikos prezidentas Juan 
Bosch sako, kad Dominiko
je yra liaudies revoliucija 
prieš diktatūrą, kuri liau
džiai buvo nepakenčiama.

Santo Domingo. — Domi
nikos sukilėliai išleido pa
reiškimą, kad jiems daromi 
Jungtinių Valstijų prie
kaištai, būk jie yra “Kast
ro agentai ir komunistai,” 
neturi nieko su tikrove. Re
voliucija yra liaudies prieš 
fašistinį režimą.

Reikalauja JAV 
pasitraukti

Lotynų Amerikos respub
likose kilo pasipiktinimas 
prieš Jungtinių Valstijų in
tervenciją Dominikoje.

Peru respublika, per Už
sienio ministrą Fernando 
Lopez Aldaną, reikalauja, 
kad JAV tuojau ištrauktų 
savo militarinės jėgas iš 
Dominikos.

Atvyko JAV politinis vei
kėjas W. Averell Harrima- 
nas paveikimui Lotynų A- 
merikos šalių.

Santiago.—Čilės respub
lika reikalauja, kad JAV 
ištrauktų militarinės jėgas 
iš Dominikos. Dienraštis

Kur žygiuosim—priefią. piktą 
Nalkinslm kely,
Kad jie sėklos jo neliktų
Mūs visoj šaly.
Už kiekvieną nužudytą
Brangų širdžiai mūs,— 
Šimtas Hitlerio banditų 
Ras ten sau kapus...

Nepamirškime, kad pats po
etas nešiojo raudonarmiečių 
uniformą, buvo fronte, kovo
jo! ..

Visokie fašistiniai driežai, 
karo kriminalistai—vieni ban-

ITjsinya 6-me x>sl.X

jo prieš JAV 
Dominikoje

“La Nation” rašė: “Laiky
mas JAV militarinių jėgų 
Dominikoje yra intervenci
ja.”

Montevideo. — Urugva
jaus vyriausybė reikalauja, 
kad JAV tuojau pasitrauk
tu iš Dominikos, c

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro ragino Lotynų 
Amerikos valstybes veikti 
prieš JAV invaziją Domi
nikoje. Jis sakė: “Jeigu 
Lotynų Amerikos valstybės 
neišstos ir nesuvaldys JAV 
imperialistų, tai bile kuri 
gali laukti ir savo teritori
joje JAV marininkų.”

San Domingo. — Domini
kos Kongresas išrinko ša
lies prezidentu pulkininką 
Francisco Caamano Deno. 
Jis tuojau buvo prisaikin- 
tas. Deno reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos tuojau 
ištrauktų savo militarinės 
jėgas.

Mieste eina susirėmimai. 
Nors JAV tau turi Domi
nikoje daugiau kaip 14,000 
marininkų ir parašiutinin
kų, bet miesto dar nevaldo.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos, susidūrusios 
su protestais, bando įtrauk
ti Amerikos valstybes, kad 
jos prisidėtų su savo mili
tarinių jėgų pasiuntimu į 
Dominiką.

Jungtinių Valstijų inter
vencija skaudžiai atsiliepė 
New Yorke finansinėje 
biržoje. Kiekvieną dieną 
daugiau kaip 5,000,000 šėrų 
vertė krito po kelis punk
tus. z

Havana. — Kubos vyriau
sybė pareiškė, kad ji nieko 
bendro neturi su Dominikos 
sukilimu, kad Jungtinėse 
Valstijose skleidžiama pro
paganda, būk kubiečiai su
kurstė sukilimą, nieko ne
turi su teisybe.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Carlos Maria Velazquez, 
Urugvajaus atstovas, kriti
kavo Johnsono doktriną, tai 
yra intervenciją į Domini
kos respubliką. Jis reika
lavo, kad JAV tuojau at
šauktų savo jėgas iš Do
minikos.

Svarbi Kinijos ir 
TSRS sutartis

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ir Kinija pasirašė svar
bią sutartį prekybos reika
lais.

Pagal sutartį, Kinija gaus 
iš TSRS: įvairiausios maši
nerijos, lėktuvų, m a 1 ū n- 
sparnių, automobiliams mo
torų, automobilių, trakto
rių, medžio, chemikališkų 
gaminių ir kitokių indusri 
rinių įrengimų.

TSRS iš Kinijos gaus: 
tekstilės gaminių, šilko, 
avalynės, kiaušinių, nerūdi
jančių •' metalų ir citrinių 
vaisių. '

JAV parašiutininkai
jau Piety
Saigonas. — Jungtinių 

Valstijų Parašiutininkų 173 
divizijos daliniai jau pribu
vo į Pietų Vietnamą. Nu
matoma, kad greitai jų čia 
bus 4,000, tai bendrai JAV 
militarinių jėgų Pietų Viet
name bus apie 40,000 vyrų. 
Su parašiutininkais kartu 
buvo iškellta ir tankų bri
gada.

JAV milittriniai vadai 
sako, kad “parašiutininkai 
reikalingi apsaugai JAV 
militarinių bazįų,” bet tam 
mažai kas tilįi, nes parašiu
tininkai yra ne tam paruoš
ti. Jie yra paruošti nulei
dimui į priešo užnugarį. Pa
našu, kad ruošiamas sausu
mos armijos įsiveržimas į 
Šiaurės Vietnamą, ko rei
kalauja Pietų Vietnamo mi- 
litaristai. Iškėlimas tankų 
brigados vargiai taikomas 
prieš Pietų Vietnamo liau- 
diečius.

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kores
pondentas J^ck Raymond 
rašo, kad JAV militarinių 
jėgų centras — Pentagonas 
Vietnamą vaitoja, kaip paj 
siruošimo laboratoriją di
deliam karui. Vietname yra 
išbandomi karo lėktuvai, 
įvairiausi ginklai ir net du-

Kosyginas dalyvaus 
Berlyno apeigose

Berlynas. — Gegužės 8 
dieną Berlyne bus minėji
mas 20-ties metų sukakties 
nuo vokiečių išlaisvinimo 
iš hitlerininkų jungo.

'• Kaip žinia, 1945 m. gegu
žės 8 dieną, Berlyne, besą
lyginiai kapituliavo hitleriš
ka Vokietija.

' Į apeigas atvyks TSRS 
premjeras Kosyginas, du 
maršalai, kurie dalyvavo 
Berlyno paėmime, ir dauge
lis kitų karininkų.

džiaugėsi nušovę 
VIOLĄ LIUZZO

Hayneville, Ala. — Teis
me liudijo FBI agentas Ga
ry Thomas Rowe, kuris bu
vo kartu su klaniečiais au
tomobilyje, kad jie po nušo
vimo Liuzzos džiaugėsi.

E. Thomas sušuko: “Da
bar važiuokime prie vado 
namo ir pasakykime jam, 
kokį gerą ,darbą atlikome.”

------------------------ ;------ 1-------------------------

BALTŲJŲ “JURY” 
TEIS KLANIETĮ

Hayneville, Ala.'— Išrin
ko tik iš baltųjų 12-os vyrų 
“jury” teisti klanietį Cillie 
Leroy Wilkinsą, kuris suim
tas už nušovimą kovotojos 
už civilines teises Violos 
Liuzzo.

Havana. —Kuba ir Ki
nija pasirašė prekybos su
tartį. Pagal ją, Kuba su
teiks Kinijai 700,000 tonų 
cukraus, o iš Kinijos ji gaus 
250,000 tonų ryžių.

Vietname
jos. Panašiai prieš 50 me
tų Vokietijos ir Italijos mi- 
litaristai ginklų išbandymą 
ir taktikos pritaikymą atli
ko Ispanijoje 1936-1939 me
tais, kas jiems Antrajame 
pasauliniame kare suteikė 
pirmenybę.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pareika
lavo iš Kongreso, kad dar 
paskirtų $700,000,000 karo 
plėtimui Vietname.

Pentagonas praneša, kad 
vėl 1,200 JAV parašiutinin
kų atvyko į Pietų Vietna
mą.

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų bombonešiai nu
skandino tris Šiaurės Viet
namo laivelius. Apie 100 
bombonešių bombardavo 
pamario geležinkelį i ir su
naikino kelis tiltus, Danan- 
go srityje jau yra 14,000 
Jungtinių Valstijų parašiu
tininkų ir marininkų, kurie 
pradės liaudiečių puolimą.

Tokio. — Kinijos radijas 
sakė, kad Jungtinės Vals
tijos vis daugiau siunčia jė
gų į Pietų Vietnamą, nes 
joms nesiseka karas prieš 
liaudiečius. Nepaisant, kaip 
Pietų Vietnamo liaudžiai 
yra sunkus karas, bet ji 
karą laimės.

Susitarė TSRS ir 
Prancūzija

, Paryžius. — Prancūzija 
ir Tarybų Sąjunga pilnai 
susitarė ir reikalauja, kad 
Jungtines Valstijos baigtų 
militarinę intervenciją Viet
name ir pietryčių Azijoje.

Jos reikalauja, kad JAV 
laikytųsi 1954 metų Ženevo
je padarytų nutarimų, nes 
jų dabartinė politika stumia 
pasaulį į karą.

Abidvi šalys , reikalauja, 
xkad tuojau JAV susilaikytų 
nuo šiaurės Vietnamo bom
bardavimų.

STREIKAS NUKELTAS
Washingtonas. — Įsimai

šius Jąv vyriausybei, plieno 
gaminimo darbininkų strei
kas nukeltas nuo gegužės 
1 dienos iki rugpiūčio 1 
dienos.

Per tą laiką, plieno darbi
ninkai gaus po 11 ir pusę 
cento per valandą daugiau 
algos, negu gavo iki šiolei.'

“IZVESTIJOS” APIE 
JOHNSONĄ

Maskva. — TSRS vyriau
sybės organas “Iz vesti jos” 
kritikavo prezidentą John- 
soną už Šiaurės . Vietnamo 
bombardavimus ir pareiški
mą, kad “dabar dar nėra 
reikalo vartoti branduoli
nius ginklus”. Dienraštis 
rašo, kad Johnsonas, kaipir 
McNamara ruošiasi vartoti 
tuos ginklus.

Maskva. — TSRS statys 
žemesnius gyvenamu o s i u s 
namus, kaip 16-os aukštų.

Senatorius reikalauja Ruską 
ir McNamarą pasitraukti

Washingtonas. — Orego
no valstijos senatorius, de
mokratas, Wayne Morse 
reikalauja Valstybės sekre
torių D. Ruską ir Gynybos 
sekretorių R. McNamarą 
tuojau pasitraukti.

Senatorius sako, kad jų 
politika yra pavojinga 
Jungtinių Valstijų ir viso 
pasaulio žmonėms, nes ji 
gali privesti prie pasaulinio 
karo.

Morse sakė, kad neteisin
gai jie informuoja žmones 
tvirtindami, būk Jungtinės 
Valstijos Vietname “gina 
Azijos žmonių laisvę”. Jis 
sakė, kad Indonezijoje 20,- 
000 žmonių demonstravo 
prieš JAV. kur buvo nu
traukta vėliava nuo JAV 
ambasados, Tokio mieste 
30,000 demonstravo, Kam
bodžoje irgi 20,000 žmonių 
demonstravo. 'Tai aiškiai ro
do, kad Azijos žmonės yra' 
prieš tą “pagalbą”.

Gegužės Pirmosios minė
jimuose visame pasaulyje 
milijonai žmonių griežtai 
išstojo prieš Jungtinių Vals
tijų poliFikąVTas aiškiausiai 
patvirtino teisingumą sena
toriaus Morse reikalavimo.

Washingtonas. — Čionai 
daug demokratų susirūpi
no, kad būsimuose kongres- 
manų rinkimuose respubli
konai pasinaudos dabartine Į 
Johnsono politika. Kaip vi-1
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Pranešimas dėl A. Bimbos
_ v- •

ir Joseph Sherman bylų
Šiuo tarpu prieš svetur- 

gimius amerikiečius yra 
valdžios užvestos dvi labai 
svarbios bylos. Viena byla, 
kaip žinia, yra prieš A. 
Bimba. Valdžia siekia iš 
jo atimti pilietybę. Kita by
la yra prieš seną, įžymų 
veikėją Joseph Shermaną. 
Jį nori, kaip nepilietį sve- 
turgimį, deportuoti.

Amerikinis Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas, ku
ris tomis bylomis rūpinasi, 
dabar praneša:

Ar jau išnaikins 
ir banginius?

Londonas. — Dabar ban
ginių medžiokle užsiima ke
turiolika valstybių, jų tar
pe : Anglija, Jungtinės 
Valstijos, Japonija, Tarybų 
Sąjunga, Australija, Skan
dinavijos ir eilė Pietų Ame
rikos šalių.

1964 metais jos sume
džiojo apie 20,000, kurių vi
so jūroje buvo tik apie 47,- 
000, “fin” rūšies sumedžiojo 
7,000 iš apie 36.000 esamų.

Mėlynieji banginiai jau la
bai išnaikinti. Jeigu nebus 
susitarta ir sumažinta me
džioklė, tai greitai jų jau 
nebeliks. z

siems žinoma, Johnsonas 
rinkimų metu kalbėjo prieš 
karą, o dabar jį Vietname t 
plečia.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjungos delegatas 
Nikalojus Fedorenko Sau
gumo Taryboje kritikavo 
anglų imperialistus.

Jis sakė, kad anglai, “su
teikdami laisvę” savo kolo
nijoms, tik pakeičia kolonia
lizmo formą, nes jas pririša 
prie Britanijos imperijos.

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybė nutraukė 
diplomatinius ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Tarp abiejų šalių santy
kiai buvo blogi jau per dve
jus metus, o vėlesniu metu 
dar labiau pablogėjo, nes iš 
Pietų Vietnamo dažnai puo
la JAV ir Pietų Vietnamo 
bombonešiai.

Washingtonas. — U.‘ S. 
News & World Report žur
nalas iš balandžio 26 d. ra
šo, kad prezidentas Johnso- 
hfas kiekvieną rytą klausia 
Pentagono militarisetų, kas 
įvyko Pietų Vietname.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad nuo pradžios 
JAV bombardavimų Šiau
rės Vietnamo gynyba nušo
vė 293 bombonešius. ,

“Jungtinių Valstijų Ape
liacijų Teisinas dar nėra pa
skyręs dienos išklausymui 
apeliacijos prieš J. Sherma- 
no deportavimą. Taip pat 
dar nėra paskirta diena A. 
Bimbos nupilietinimo teis
mui.”

Advokatai, kurie Bimbą 
gina, mano, kad jo teismas 
įvyks tik kada nors rudenį, 
kai, po vasarinių atostogų, 
teismai pradeda naujas se
sijas.

Bulgarija įspėja 
J Valstijas

Sofija. — Bulgarijos Už
sienio ministerijos pareigū
nas P. Černevas įspėjo JAV 
ambasados narius, kad jie 
liautųsi kurstyti bulgarus 
prieš Tarybų Sąjungą, nes 
savo tikslo nepasieks, o tik 
susilauks nesmagumo.

Jis sakė: “Bulgarijos liau
dis už tamprius ryšius sū 
TSRS ir ji per 24 valandas 
nuverstų bile valdžią, kuri 
būtų prieš Tarybų Sąjun- 
gą.” ____________

Detroitas. — Balandžio 
mėnesį buvo parduota 770,- 
000 naujų automobilių.
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Po dvidešimt metij
- GEGUŽĖS 7-8 dienos yra istorinės, šiomis dieno

mis lygiai prieš dvidešimt metų hitlerinė Vokietija ka
pituliavo ir tuo baigėsi baisus Antrasis pasaulinis karas. 
Tą naujieną visas išvargintas pasaulis priėmė su neapsa
komu džiaugsmu. Pagaliau ilga kruvina kova laimėta! 
Pagaliau hitlerizm’ui-fašizmui sprandas nusuktas! Tie, 
kurie buvo pasimoję visam pasauliui savo valią užkarti, 
besąlyginiai pasidavė!

Su pabaiga karo prasidėjo nauja žmonijos gyvenime 
epocha. Viena po kitos šalys Rytų Europoje perėjo iš 
kapitalistinės į socialistinę santvarką. Visoje eilėje kraš
tų' susikūrė su komunistais priešakyje liaudies valdžios. 
Kapitalizmas buvo atsakingas už baisiąją tragediją. Ka
pitalizmas pralaimėjo. Prieš karo aplamdytą vokiečių, 
anglų bei prancūzų imperializmą pradėjo kelti galvą 
Afrikos ir Azijos žmonės. Tauta po tautos pasiryžo nu
sikratyti svetimu, jungu ir iškovojo tautinę nepriklau- 
sčftiybę. .. ,

’Taikos išlaikymui susikūrė Jungtinės Tautos. Vi
sa* žmonija pasiryžo nebeprisileisti prie naujos panašios 
kąUstrofos. Nuo dabar valstybės ir tautos spręs visus 
reikalus ir visas problemas taikiais būdais—pasitarimais 
ir susitarimais. Nuo dabar brutališka ginklo jėga nebe- 
trjų^kins žmonių ir tautų, siekiančių laisvės ir šviesesnio 
rytojaus..

'’•.Tokios buvo aukštos viltys, tokie buvo visų geros 
valios žmonių troškimai. Ar tos viltys, ar tie troškimai 
išsipildė? Kaip šiandien tarptautiniai reikalai atrodo? 
Kas lamėta, o kas pralaimėta? Kur link šiandien tautos 
ir valstybės žygiuoja? Kaip šiaridien atrodo reikalai 
Jungtinių Tautų, į kurias tiek daug vilčių ir pasitikėji
mo buvo sudėta? j
m;. Tai klausimai,, į kuriuos; atsakyti reikėtų daug vie

tos* jr į .kuriuos atsakyti nelengva. Tūli,mano,, kad visos 
viltys, /visi troškimai nuėjo vėjais, ;kad pleko nelaimėta, 
rijęko nepasiekta,; kadangi ;žiponiją ttų (pafių žiaurių 
imperialistinių; jėgų,, ti^dąbąr, su į Jungtinėmis Valstijo
ms^ priešakyje, vedama prię dar didesnes' katastrofos, 
■d* Tiesa, gyvename pavojingus laikus, tiesa, kad naujos 
pasaulinės katastrofos grėsmė labai didelė ir pavojinga.

i Bet daug, labai daug kas per šiuos dvidešimt metų 
h*’ laimėta:' Juk socialistinis pasaulis stovi ant tvirtų 
kdj'ų ir drąsiai žygiuoja pirmyn višose gyvenimo ir dar- 
bd'šritysė. Juk beveik visos Azijos ir Afrikos tautos ir 
f&rtelės laimėjo savo nepriklausomybę. Jau tas vienas 
fąk’tas, kad iki šiol buvo išvengta pasaulinio konflikto, 
Kali šimtai klausimų ir problemų tarptautiniuose san
tykiuose buvo išspręsta taikiu būdu, parodo didelį lai
mėjimą. Tas, kuris šiandien nuleidžia rankas ir tik pra
laimėjimus ir nelaimę visur mato, kuris nebetenka pa
sitikėjimo pasaulinėmis taikos jėgomis, patarnauja kaip 
tik tiems, kurie, numatydami kapitalizmo-imperializmo 
sutemas, iš dėpsėrikcijos švaistosi ir sušilę darbuojasi 
mažus susirėmimus išplėsti į didelius, pasaulinius kon
fliktus.

Kas liečia mus, pažangius Amerikos ir viso pasau
lio žmones, tai ines, minėdami Antrojo pasaulinio karo 

' $ą]baigos sukaktį, nė Valandėlei nenuleidžiame rankų, 
n? valandėlei hepasiduodame desperacijai ir beviltišku
mui. Tos naujos grėsmės, tie nauji pavojai tik sustiprina 
mūsų i-yžtą Jkovoti prieš juos, tik uždeda ant mūsų 
n&ij^s, didesnes atsakomybes užstoti kelią naujo karo 
Kurstytojams. Mes tikime, kad tiek Amerikos Žmonių, 
tiek viso pasaulio žmonių valia ir blaivus protas laimės.
Iii.4 '**'' ♦ < ’ ........... . ... ............ . ....■■■

*

Nau j a avantiūra, iiauj as pavojus!
PRIEŠ pusantrų metų mažytėje Dominikos Respub

likoje (ji teturi tik truputį daugiau kaip 3 milijonus gy
ventojų) įvyko visuotini rinkimai ir senas’ profesorius 
Dosch buvo išrinktas prezidentu. Mūsų komercinį spau- 
dM'rinkimus labai gyrė, laikė juos tikrai demokratiškais, 
laisvais rinkimais. Sveikino išrinktąjį prezidentą. * 
*4/''A • ‘ ’ i, . ’ ' • 1
*2; , Bet rinkimai ir pradėtos nors ir labai nedrąsios pp- 
jąjajinės reformos nepatiko militarinei klikai, kuri val
džią nuvertė ir įvedė militarinę diktatūrą. Prezidentas 
Bosch pabėgo ir tapo ištremtas į Puerto Rico, Mūsų 
Sriausybė militaristų kliką greitai pripažino ir pra- 

jo jai teikti visokeriopą paramą.
a .*“ Aišku, kad Dominikos žmonės militarinę diktatūra 
Buvo nepasitenkinę. Aišku, kad jie ruošėsi ją anksčiau 

vėliau nuversti. x
Ir štai šiomis dienomis Dominikos žmonės sukyla 

prieš militaristus. Jų tikslas — sugrąžinti prezidentą 
fl&fech į jam priklausomą postą.

Staigiai išgirstame, kad ten mūsų Jungtinių Valsti- 
% piliečiams ir kitiems svetimšaliams yra pavojus, nors 
Nevienas amerikietis dar nebuvo užmuštas. Juos reikią 
^. Dominikos iškraustyti. Prezidentas Johnšonas, ne- 

”4tsiklausęs Kongreso, “tam tikslui” pasiunčia y keturis

Kas ką rašo ir sako 
“PRAŠYKITE 
IR GAUSITE...”
Pranciškonų “Darbininkas” 

ragina “veiksnius,” o ypač 
parapijomis atsiminti aną 
Kristaus patarimą. Reikią 
per ištisus metus, per visas 
365 dienas, o ne tik vieną 
kartą metuose,-“melstis va
davimui.”

Į ką, girdi, panašu, štai 
“Tautos Fondas yra at
spausdinęs pasus ir ženkle 
liūs, bet jie guli dėžėse. Nie
kas jų neplatina.”

Vadinasi, žmonės susipra
to, ALTo ir VLIKo raketįe- 
riais nebetiki ir dolerių ne
beduoda. Patarimas “mels
tis ir melstis” yra geras tuo, 
kad gal kai melsis, tai netu
rės laiko liežuviais 
melus apie Lietuvą.

malti

APIE TARYBŲ 
SĄJUNGOS VADOVYBĘ

Dienraštis “Vilnis” (bal.
27 d.) vedamajame sako:

Henry Shapiro, UPI kores- 
ęondentas Maskvoje, rašo, jog 

arybų Sąjunga yra gerose 
rankose.

Dabartinė jos vyriausybė su
sideda daugiausia iš inžinie
rių ir kitų konstrukcijos speci
alistų, žinovų. Jis išvardija 
inžinierius. Ir piramsis Komu
nistų partijos sekretorius Le-t 
onidas Brežnevas yra meta
lurgijos inžinierius.

Kai kas gali pamąstyti, kad 
naujoji TSRS vyriausybė gali 
labiau susikoncentruoti ant 
ekonomijos ir nutolti nuo ide
ologijos . Tai klaida. Shapi
ro sako:

“jie yra ne vien inžinieriai. 
Jie taip jau yra ir komunis
tai ir jų pažiūras nulemia 
marksizmo ideologija.”

Jis taipgi sako:
“Nė viena kita valdžia visa

me pasauly nevedama tiek 
daug išlavintų 5 inžinierių ir 
ekonomistų, kaip tarybinė 
valdžia.”

JAV Kongrese ir vyriausy
bėje yra daugiausia advoka
tų - politikierių, nieko nenusi
manančių apie šalies ūkį.

Tarybų Sąjungoj kitaip. Jie’ 
deda daug svarbos ne ant re
voliucijos, bet ant ekonominių 
laimėjimų.

BUS DAUG SKANIŲ 
UNGURIŲ

Ungurys tapo Lietuvos 
gėlųjų vandenų gyventoju. 
Į mūsų respublikos ežerus 
per šį septynmetį buvo su
leisti milijonai unguriukų. 
Jie atkeliavo iš Prancūzi
jos ir Italijos pačia grei
čiausia transporto priemo
ne — keleiviniais lėktuvais.

Ši žuvis subręsta per 5—6 
metus. Todėl jau dabąr eže
ruose nemažai ungurių. Ta
čiau jų žūklė gėluose vande
nyse he tokia paprasta. Tik 
tamsiausiomis naktimis, kai 
nėra mėnesienos, ungurys 
išplaukia į medžioklę ir gali 
tapti žvejo laimikiu.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Imperializmo dvyniai

Maskovs dienraštis “Prav- ■ 
da” patalpino karikatūrą, 
kurioje parodoma, kaip A- 
merikos imperializmui tar
nauja dvyniai : rasizmas 
Alabamoje ir karas Vietna
me.

Kita įspūdinga karikatū
ra, tilpusi užsienio spaudo
je, parodo respublikonų ly
derį Goldwaterį, ginkluota 
mašina skubiai karan va
žiuojantį; taipgi šalimais 
tokia pat mašina važiuo
jantį prez. Johnsoną. Gold- 
wateris patenkintai prime
na Johnsonui: “Maniau, 
jūs važiuosite visai priešin
gu keliu.”

Laikraštis taipgi pastebė
jo, kad prez. Johnsonas pa
dovanojo auksinę kaklairaš- 
čiui sagutę su “LBJ” inici
alais respublikonų lyderiui 
senatoriui Dirksenui, kuris 
tuo pačiu metu suteikė 
Johnsonui daugiau patari
mų, kaip praplėsti Vietna
me karą.

Ku Klux Klanas irgi pa
reiškė, kad jis remia John- 
sono vedamą karą Vietna
me ir pataria jį smarkiai 
plėsti, o apie kovą prieš ra
sinę diskrimi naciją visai 
pamiršti.

Ultradešinioji amerikinė 
Konservatyvė sąjunga, re
mianti visur rasinę diskri
minaciją, irgi patenkinta 
prez. Johnsono politika 
Vietname. Visi pasižada 
teikti jam paramą; visi pa
taria ten karą dar daugiau 
plėsti.

Kai Johnsonas padavė de
šinę imperializmui, tai jo 
kairioji ranka, pasidaro 
daug silpnesne .kovoti prieš 
rasinę diskriminaciją. Kai 
visos svarbiausios jėgos 
Johnsono administracijoje 
panaudojamos kariniams 
veiksmams, tai civilinių tei
sių gynimas pietinėse vals
tijose paliekamas ramybėje.

Dabar svarbiausias daly
kas, kaip užgniaužti liau
dies balsą, reika 1 a u j a n t į 
tuoj baigti karą Vietname. 
Johnsonas gerai žino, kad 
apie 80 procentų amerikie
čių priešingi tokiam karui I 
Vietname.

Respublikonai ir kiti re
akcionieriai tuo klausimu 
planuoja, ką nors iškepti. 
Kongresinis neameri k i n ė s 
veiklos komitetas norėtų 
pravesti plačius tyrinėjimus 
tarp taikos šalininkų judėji
mo ir civilinių teisių gynė
jų. Ragangaudžiai visur 
nori ieškoti komunistų, 
taip sakant, iš lauko ir 
daus demoralizuoti tuos 
svarbius judėjimus.

Gyventoju sueigos
Trakai. — Kiekvieną ket

virtį Aukštadvario apylin
kės Taryboje vyksta gyven
tojų sueigos. Jų metu nagri
nėjami žemes ūkio, kultūros 
ir buities klausimai, skaito
mos paskaitos tarptautinė
mis, ateistinėmis ir kitomis' 
temomis. v

gos vadovybę. Profsąjun
gos sekretorius J. J. Mc
Namara ir jo brolis areš
tuoti ir kaltinti išdinamita- 
vimu namo ir užmušimu 21 
darbininko.

Baisi isterija pakilo. Ko
mercinė spauda, ypač 
“Times,” šaukia-rėkia, kad 
McNamaros ir kiti profsą
jungos vadovai turi būti 
mirtimi nubausti. Aiškina, 
kad profsąjungos vadovybė, 
negalėdama tame name dir
bančiųjų įtraukti p r o f s ą - 
jungon, tai “dinamitu 
pamokė.”

Garsusis advokatas 
rence Darrow teisme 
gynė. Pradžioje jie sakėsi 
esą nekalti, nieko bendra 
neturį su eksplozija. E.

juos

Cla- 
juos

Sauja Žiežirbų
Na, tai jau ir po Velykų, 

ir po to didelio misticizmo, 
kuriuo didžiausios masės 
žmonių apglūšintos per viso
kius dvasios tėvelius” apie 
pasakiškojo Kristaus nu
kryžiavimą ir jo iš numiru
sių prisikėlimą. O kada vi
sokie “tėveliai” :

Lietuvos nusipelnusi 
gydytoja

Kai pažvelgi į vieną se
niausių mūsų respublikos 
stomatologų-pedagogų, do
centę Oną Mikuckaitę, ne
atrodo, kad šis — aštuo
niasdešimtasis jos gyveni- 

ima paša- mo pavasaris. Moteris dar 
koti apie Kristaus prisikė- gan energinga, nepaisant 
Įima, tai ir biznieriai neat- metų naštos, nepalūžusi 
silieka; jiems gera rugia- nuo patirtų sunkumų. O jų 
piūtė pasišienauti dolerių. |buvo nemažai.

Betgi daug pirmiau grai
ku dievai su Dzeusu ir ki
tais nemirtingais dievais pri
darė ne mažiau “stebuklų,” 
kaip ir pasakiškas Kristus. 
Bet kur gi šiandien tie grai
kų dievąi? Ten, kur Kris
tus.

O štai d . i dešimto amžiaus 
kvailystė: Indianos valsti-

Debsas ir Wm. Haywoodas ’ žmogelis pasistatė savo 
pasileido kelionėn, kad su
kelti jų gynimui finansų. 
Viskas atrodė, kad jie galės 
teisme laimėti.

Bet reakcija dar labiau 
siuto. Reikalavo daugiau 
areštų, daugiau kaltinimų, 
daugiau aukų. Areštuota 
dar keletas profsąjungos 
narių.

Broliai McNamaros apsi
galvojo, gal būtų geriau vie
nam pasiimti kaltę ir tuo
met visi kiti būtų iš kalė
jimo paleisti. Taip J. B. 
McNamara ir .padarė. Tuo
met jis buvo nuteistas vi
są amžių išbūti kalėjime. Iš
buvęs 28 metus San Quen- 
tino kalėjime mirė 1939 me
tais. Jis mirė kaip kapita
listinės reakcijos auka.

Nepaisant to, kad jis pa
siėmė visą kaltę ant savęs 
ir nei vieno kito neįvėlė į 
tą bylą, vėliau buvo keletas 
tuo patim kaltinti ir gavo 
po keletą metų kalėjime sė
dėti.

Wm. Z. Fosteris apie J. B.

kiemę kryžių ir prižadėjo 
ponui dievui, kad jis tą kry
žių visados laikys ir gerai 
prižiūrės. Siautė viesulai - 
uraganai ir jo namelio ne
palietė, tik, girdi, dėl to, kad 
jis pasistatė kryžių savo 
kieme! Argi reikia dides
nės kvailystės? O betgi ka
talikiškas laikraštis “Scran
ton Times” matė reikalą net 
į laikraštį tą nesąmonę įdė
ti.

Nebūtų birčistų patronas, 
jei nebandytų kaip nors pa
teisinti pietinių valstijų ku- 
kluksinius teroristus, kad ir 
netiesioginiai, bet gana aiš
kiai ir suprantamai. Štai 
prieš keletą dienų buvęs 
viceprezidentas ponas Nix- 
onas, besilankydamas Euro
poje ir kitur, užsuko vienai 
dienai ir į Maskvą. Bet var
gu ar kas atspėtų, ką tasai 
ponas parsivežė bei “patyrė” 
per vieną dieną pabuvojęs 
Maskvoje. Jis “patyrė,” kad 
juodosios rasės žmonės yra 
blogiau traktuojami Mask-

Būdama aukštos kvalifi
kacijos, neišsenkančios en
ergijos, jubiliatė yra paruo
šusi gausų būrį gydytojų- 
stomatologų bei dantų tech
nikų. Todėl sunku rasti 
mūsų respublikos rajonąj* 
kuriame nedirbtų Onos Mįį 
kuckaitės auklėtiniai.

Būdama pensijoje, ji do
misi medicinos mokslo lai
mėjimais, yra miesto sto
matologų draugijos garbės 
narė.

Už aktyvų mokslinį-peda- 
goginį darbą jubiliatė yra 
gavusi Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Garbės raštą ir kito
kius apdovanojimus.

Garbingos sukakties pro
ga Oną Mikuckaitę miesto t 
stomatologų vardu pasvei
kino profesorius Stasys Če
pulis ir įteikė jai respublį 
kos Sveikatos apsaugos nlL 
nisterijos Garbės raštą. PM 
to — linkėjimai, gėlės, stip
rūs ir karšti rankų paspau
dimai. Ilgai nesibaigė tą 
dieną sveikinimai, kuriuos 
jubiliatei perdavė buvę jos 
mokiniai, atvykę jš Kapsu
ko, Alytaus, Kaišiadorių, 
Kauno į tarybinės kliniki
nės, II ir III, Respublikinės 
klinikinės ligoninių, Medi
cinos instituto ir kitų svei
katos apsaugos bei mokslo 
įstaigų.

S. Butkus

ki- 
vi- 
du

Broliai McNamaros
1910 metų spalio mėnesį 

įvyko eksplozija Los Ange
les laikraščio “Times” na
me. 21 darbininkas buvo 
užmuštas ir nemažai sužeis
ta.
Iš karto buvo manyta, kad 

tai gazo eksplozija, bet kiek 
vėliau pradėta kaltinti sta
tybos darbininkų profsąjun-

Šimtus marinų. Prasideda pilna invazija. Šiandien jau 
tūkstančiai Amerikos nuo galvos iki kojų ginkluotų 
kareivių viešpatauja Dominikoje., Niekas nė nebekalba 
apie amerikiečių bei kitų svetimšalių iškraus tymą. Da
bar jau tos invazijos ir okupacijos patėisinimui skelbia
ma, kad ten “komunistai sukilėliams vadovauja” ir todėl 
mūšų militarinė okupacija reikalinga.

Kai jau viskas padaryta, mūsų vyriausybė atsimi
nė ir “Amerikos Valstybių Organizaciją.” Reikalauja
ma, kad ši organizacia užgirių mūsų vyriausybės žygį.
. .. Tarybinei delegacijai pareikalavus, Dominikos klau
simas svarstomas ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybo-

' - A r-. ....

McNamarą yra sekamai iš- voje negU mūsų pietinėse 
. - TaLv!ena? dra- valstijose. Tur būt ponas 

šiaušių ir lojališkiausių ko- buvo per daug paragavęs
sireiškęs: Tu r but ponas

votojų, kokius Amerikos 
darbininkų juėdjimas yra 
iškėlęs.”

Werner Leo Schott
Nuo širdies smūgio mirė 

Werner Leo Schott balan
džio 17 d., turėdamas tik 43 
metus amžiaus.

Schott buvo gimęs Vokie
tijoje. 1933 metais su savo 
tėvais pasitraukė į Prancū
ziją nuo hitlerininkų perse
kiojimo. 1963 metais trum
pai buvo apsistojęs Angli
joje ir netrukus apsigyveno 
Kanadoje. 1944 metais ten 
baigė McGill universitete 
savo pasirinktą mokslą ir 
atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstijas, kur 1946 me
tais įsipilietino.

Velionis buvo aktyvus sa
vo unijoje — filmų redakto
rių lokale 771. Jis čia visą 
laiką dirbo kaip filmų re
daktorius. Jis taipgi akty
vus buvo kovoje prieš rasi
nę diskriminaciją, dalyvau
davo veikloje už taiką, prieš 
karą Vietname, dalyvauda
vo Kubos rėmėjų veikloje.

Balandžio 17 d. jis su savo 
šeima buvo nuvykę į pažan
giųjų kempę Midvale, N. J., 
ir ten netikėtai mirė.

Gaila netekus pažangaus 
veikėjo.

vodkos, tai jam juodi še
šėliai vaidenosi. Man teko 
pabuvoti net penkias dienas 
Maskvoje ir nemažai pasi
dairyti ir pamatyti, bet nie
ko panašaus nepastebėjau.

Jei mūsų Washingtone 
gerieji dėdės prieš kiek lai
ko bažijosi, kad nenaudos 
branduolinių ginklų prieš 
Šiaurės Vietnamą, tai šian
dien jau ir apie tai prade
da prisiminti; ir jei tik “bus 
reikalas,” tai nesidrovės pa
naudoti tuos ginklus. Tie
siog baisu darosi! Juk kal
bėti, “jei bus reikalas,” tai 
nesidrovės panaudoti ir ato
mines bombas prieš Šiaurės 
Vietnamą, gali kalbėti tik 
proto netekę. O mūsų “vi- 
sapasaulinės taikos troškė- 
jas” prezidentas nė neban
do tuos gaivalus sudrausti, 
ypatingai gynybos sekreto
rių McNamarą.

r

Dominikos respublika yra 
Karibų jūroje, Santo Do
mingo saloje, rytinėje daly
je. Ji užima 19,333 kvadra
tinių mylių plotą, turi 3,- 
500,00.0 gyventojų. Šalis tur
tinga tropiškais augmeni
mis ir iškasamais turtais.

Kažin, ar ne laikas mūsų 
šalies visuomenei griežtai 
pareikalauti prezidentą 
Johnsoną, kad jis išduotų 
“vilko bilietą” tam žmonių 
kraujo ištroškusiam gyny
bos sekretoriui ir uždėtų 
apynasrį ant Pentagono ne
nuoramų? O jis turi pilną 
galią tai padaryti. Mes, jį 
išrinkome į prezidento pos
tą, suteikėme jam tą galią.

I. Vienužis

Washingtonas. — Dabar 
Tarybų Sąjunga per metus 
pasigamina apie 10 bilijonų 
mastų audinių, o JAV apie 
10 ir pusę bilijonų.

Gydo ir daina
Respublikinės Kauno i 

nikinės ligoninės salė pil 
tėlė ligonių. Kur-ne-1
matyti ir medicinos darbuo
tojai. Visų žvilgsniai į- 
smeigti į sceną. Čia koncer
tuoja Mėsos kombinato vo
kalinis vyrų ansamblis, ku
riam akompanuoja jo vado
vas J. Duršliokas. Sodrūs 
vyrų balsai, turtingi dina
mikos spalvų, darniais a- 
kordais liejasi į salę ir nu
banguoja pro atdaras duris 
toli į koridorių, kuriame 
atidžiai klausosi salėn netil
pusių būrys. '

Koncertas baigiasi. Žiūri 
į iš salės išeinančius ligo
nius, ir atrodo, kad pro ta
ve praeina tartum jau kiti 
žmonės — pasikeitę, nebe 
tokie, kaip įėjusieji salėn. 
Jų akys linksmai žvilgį 
veiduose žydi šypsena.

O jeigu ir kitų įmonių 
meno saviveiklos entuzias-, 
tai dažniau aplankytų ligo
nines, pasekę Mėsos kombi
nato saviveiklininkų pavyz
džiu, kiek daug jie suteiktų 
džiaugsmo, geros nuotai
kos, kuri sergančiam reika
linga kaip ir vaistai.

J. Sipaitis

Automatas priima laiškus
Kaunas. — Dešimties ka

peikų moneta dingsta auto
mate. O po sekundės pro 
atsidariusią angą dingsta ir 
siuntėjo laiškas. Praėjus, 
akimirkai, automatas 
kia” kvitą. Tai ne fantazijų 
Naujasis automatas sėk
mingai. išbandytas.
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Krislai iš Lietuvos
Varšuvos teatro gastrolės [tykių tarp lietuvių ir len- 

| kų tautų. Tos draugystės 
ryškiu pavyzdžiu buvo ir 
žymaus lenkų teatro gastro

lės Vilniuje, kur visus, tiek
Šiomis dienomis Vilniuje 

svečiuojasi Varšuvos teat-; 
ras, vadinamas “Teatr Po- i 
wszechny.” < 
m. spalio mėnesį, kai Var
šuvoje dar vyko kovos. Hit
lerininkų šoviniui pataikius 
į sceną, teatro patalpos bu-1 
vo sugriautos ir vaidinti te
ko vieno fabriko patalpose. 
Varšuvą išvadavus ir karui' 
pasibaigus, teatras išaugo į 
vieną žymiausių Liaudies į 
Lenkijos teatrų.

vęs Lietuviškosios divizijos 
vadas generolas A. Urbšas.

Pergalės dienos išvakarė
se, gegužės 8 d., Vilniuje 

suruoštas iškilmingas 
minėjimas to istorinio įvy
kio, kuris išgelbėjo iš pa
vergimo ir išnaikinimo dau
gelį tautų, jų tarpe ir lietu
vių tautą, kuri hitlerininkų 
buvo pasmerkta sunaikinti.

K. Būgos ryšiai su JAV 
lietuviais

“Literatūros ir Meno” Nr. 
17 rašoma apie atrast u s 
naujus žymaus lietuvių kal
bininkų p r o f e s o riaus K. 
Būgos laiškus, kurie nušvie
čia jo ryšius su JAV lie
tuviais. Surasti keli laiškai 

j J. O. Sirvydui rašyti 1922- 
|1924 metais. “Vienybės” 
redaktorius J. O. Sirvydas 

kaip kal- 
ir tauto-

. bus

ji sukūrė 1944 lietuviu_s’..tiek lenkus jungė 
n /t i z t t * z v i x n 4- t» I 4- m -v-> « <•pasigėrėjimas talentingu 

broliškos tautos artistu vai
dinimu ir įdomiais veika-

Požėlos raštai 
politinės ir moks-

Karolio
Lietuvos 

linės literatūros leidykla 
“Mintis” užsibrėžė išleisti 

j 1966 m. įžymaus revoliuci
onieriaus Karolio Požėlos 

Atvykęs gastroliuoti j Ta- j rinktinius raštus, kurie su- ( 
rjbų Sąjungą, teatras “Po-1 a;ll.ys 20 spaudos lanku, 
wsteeelmy” pirmiausiai kele- Kitais metais sukanka 401 
tąKartų vaidino Maskvoje, metl} nuo K. Požėlos ir jo! 
o nuo balandžio 22 d. vai-;trjįu draugų sušaudymo, 
dino Vilniuje Profesinių są-;kuris buvo'biauriu Lietuvos 
jungų rūmų didžiojoje salė-1 fašistų nusikaltimu . 
je, kurioje telpa apie 1,200 
žiūrovų. Pirmiausiai buvo 
suvaidintas scenas S. Vys- ir 
pianskio veikalas - komedija, p)26 m. gruodžio 17 d. 
“Vestuvės,” kuri vaidinama i įvykdė karinį perversmą, 
jau 60 metu įvairiuose Len-1 kuriam vadovavo Plechavi- 
kijos teatruose ir laikoma čius, Skorupskis, Petruitis 
vienu lenkų dramaturgijos ir kRh ° perversmininkų 
šedevrų. Antrasis veikalas 
“Nusikaltimas ir bausme” 
pagal F. Dostojevskio žino
mąjį kūrinį, trečiasis—Ste
fano Žeromskio romano 
“Pavasario išvakarėse” in- 
sągųizacija.

Lenkų teatro gastrolės tu
ri* didelį pasisekimą, salė 
nuolat pilna žiūrovų, kurių. 
tarpe matyti nemažai Lietu-: paskelbė, i __ i _______ riinan cn

nugaros stovėjo Smetona, j 
Voldemaras, Krupavi č i u s, I 
Ambrozaitis ir kiti reakci
niai pakalikai. Jie smurtu 
pašalino tuometinę Griniaus 
ir Šleževičiaus vyriausybę 
ir užgrobė valdžią. Tam sa
vo smurtui pateisinti reak
ciniai sąmokslininkai grie
bėsi begėdiško melo. Jie 

, kad komunistai 
ruošę sukilimą, kuris esąs 
numalšintas, nors iš tikro 
komunistai jokio sukilimo 
neruošė, o perversmą su 
tikslu užgrobti valdžią su
ruošė fašistai — tautininkai 
ir krikdemai. x Bet savo pa
skelbtam melui įrodyti 
smurtininkai suėmė daugy
bę komunistų, kuriuos bu
vo amnestavusi buvusioji 
vyriausybė. Buvo suruošta 
karo lauko teismo komedi- 

Vilniuje, kai Tarybų Šąjun- ja, kurio sprendimu buvo 
ga atidavė Lietuvai jos sos- ■ sušaudyti keturi komunis
tinę. Ten nuolat vykdavo,tai — K. Požėla, K. Gied- 
tajutiniai susirėmimai, į vai-1 rys, J. Greifenbergeris ir 
Fįs incidentai, net kruvini R. Čarnas, nors jie niekuo 
pikiai. Lenkų šovinistai: nei prieš buvusią, tuo labiau 
įvairiais būdais demonstra-.! prieš naujai susidariusią vy- 
vo prieš lietuvius ir Lietu- riausybę nebuvo nusikaltę, 
vą, telkėsi į slaptas organi
zacijas, leido nelegalius laik
raščius, kuriuose ragino ne-1 
nusileisti lietuviams, nes pa
dėtis esanti laikina ir bus 
atkurta didžioji Lenkija, 
kuri atsiimsianti ne tik Vil
nių, bet paimsianti savo glo- 
bon visą Lietuvą.

vos artistų, atvykstančhi iš 
visų mūsų respublikos teat
rų. Atvyko artistų ekskur
sijos ir iš Rygos.

Kiti laikai, kiti vaizdai
Ryšium su lenkų teatro 

“Powszechny” gastrolėmis 
tenka prisiminti praeitį. 
Turbūt jūs ten, Amerikoje, 
nelabai ir žinote apie tai, 
kaip nenormalūs ir aštrūš 
buvo tautiniai santykiai

rūpėjo K. Būgai, 
bin i n kas-mėgė j as 

’sakos rinkėjas.
Kaip žinoma, tautininkai I K Bfl siekg 

krikscionys demokratai JAV lietuviuose kalbos 
mokslo veikalus, tikė
josi išpopuliarinti Ameri
koje lietuvių kalbos žodyną 
ir tuo būdu pagausinti jo ti
ražą. Viename laiške jis 
nurodė, kad “žodyno švieti
mo ministerija tespausdina 
tiktai du tūkstančius eg
zempliorių. Prie geros agi
tacijos tiek, man rodos, ga
lėtų išpirkti vieni amerikie
čiai.” Apie žodyno rašymo 
eigą, leidimo sąlygas, jo 
struktūrą plačiai kalbama 
kiekviename laiške. Šių laiš
kų dėka galima pasekti be
veik visą žodyno rašymo ei
gą dvidešimtųjų metų pra-

paskleisti

Gerinkime vietinių organizacijų veiklą
(1965 m. balandžio 21 die

ną skaityta LLD 75 kuopos 
susirinkime, Miami, Fla.)

šiais
LLD 50 metų sukakties ju
biliejų. Tad šia proga pa
kalbėkime, padiskusuokime

metais švenčiame

Karolis Požėla visą savo 
trumpą gyvenimą paskyrė 

I kovai dėl geresnės darbo 
žmonių ateities, jis paliko ir 
nemažą literatūrinį paliki
mą Knygoje bus spausdi
nama nelegalioje komunisti
nėje spaudoje pasirodę K. 

i Požėlos straipsniai, rank- 
Kai Vilniun privažiav o raščiuose likę pranešimai 

daugiau lietuvių, buvo per- bei laiškai. Beje, kitais me- 
keltas universitetas, smar
kauti pradėjo lietuviai šovi
nistai. Atsakydami į dviejų 
lenkų sušaudymą, lenkai nu
šovė vieną Lietuvos polici
ninką, o kitą sužeidė. Žu
vusio policininko laidotu-

1 yirt° didelėmis mušty
nėmis, kuriose lietuviai ap
mušė nemažai lenkų, išdau
žė daug lenkų įstaigų langų. 
O tiek lenkų, tiek lietuvių 
šovinistai kartais užpuldavo 

p žydus, kurie tada sudarė 
daugumą Vilniaus gyvento- j darbai. Prisiminimų vaka- 
I jų. Nuolatinės peš tynęs ! r— —----

tijose už žmonių pilietines 
laisves. Tas kovas vadovau
ja ne tik pažangūs pasau
liečiai, o ir kunigai. Kuni
gai tose kovose atlieka la
bai svarbų vaidmenį vado
vybėje ir organizavime ei
senų, demonstracijų. Kele
tas kunigų jau žuvo už lai
svę. Tokius kovotojus ku
nigus mes gerbiame. Juos 
gerbia viso pasaulio pažan
giečiai.

Jhs ir aš, taip pat skaitė
me spaudoje, kad mūs ša- • 
lies 2,500 įvairių tikybų ku
nigų pasirašė prašymą (pe
ticiją) Prezidentui, kad 
baigtų karą Pietiniame: 
Vietname, O ką mes, tie; 
kairieji, darome, kad karo 
pavojus būtų pašalintas?

Prieš kraštutinybes /
Perdidelis “ka i r u m as ” 

taip pat gali pakenkti pa
žangiam judėjimui kaip ir 
dešinumas. Sutikus “sveti
mą” asmenį netinka šaky-

Inuo mus. Pažangiečių vei
kla turi rodyti kiekvienam 
kelią į pažangą. Žmonės, 
kaip ir viskas, keičiasi. Mūs . 
judėjime buvo tokių, kurie 
labai keikė kunigus, bažny
čias, o vėliau tapo bažnyti-

negerą nuotaiką į mūs or- rimo. Kartais geri draugai 
ganizacijų narius.

i ii

' Prie ko privestų?
O • / ; * • i r
Padiskusuokime, ' kur 

da toks “patriotizmas”? 
Daleiskime, tegul iš salės

ar draugės pasako: “Nei-
— į siu į choro ar kitos'organi- 

[zacijos parengimą, _n.es pro
gramoje dalyvauja svetimos 
idėjos artistas”. Ir dar pri
duria, — “nenoriu šūvo pi
nigais remti fašistus”. Pa
viršiniai išrodo, kad tie 
draugai palaiko \ kaikurias 
idėjas, bet toks “kairumas” 
nėra sveikas. O mums pa
stato klausimą padiskusuo- 
ti: Ar pažangios organiza
cijos, kaip Aido choras, L. 
L.D. kuopa, Socialis klubas, 
gali kviesti, ar samdyti, ar
tistą pildymui meninės pro
gramos, kuris yra mums 
svetimos idėjos žmogus? 
Rodos turėtų pakakti atsa
kymo: Taip, galima, neštai 
buvo ir 
visame 
me.,

Bet
kad mes gyvename ir dirbti: Jei ne su mumis, tai ėik 
bame svetimų idėjų pašau-1 
lyje. Kai mes išeiname tik 
nusipirkti kasdieninės duo
nos kepaliuką, mes jau su
tinkame priešiškos idėjos 
žmones ir juos remiame sa
vo pinigais. Juk visus mūs
gyvenimui reikmenis gami- niai. Ir priešingai — buvę 
na didelio kąpitalo korpora
cijos, kurios yra didžiausi 
priešai pažangiųjų idėjų. O 
mes perkame jų produktus, 
vadinasi, savo pinigais re
miame priešus. Tai kokia 
čia jau logika boikotuoti 
artistą, kuris ateina mums 
padainuoti? Juk tai boiko
tas ne prieš fašizmą, bet 
prieš savąją organizaciją.

Pažangiųjų organizacijų 
parengimuose ; dainavo Ra
moškaitė, dūinavo Mikužie- 
nė (gęrai‘apmokamos). Ar 
mėS; galime šakyti, kad tos 
artistės yra umūs idėjų“? s1 « a w

ve

vietinės LLD kuopos ir ki-įsu kultūrine veikla > išeina-
LLD kuopa. Išeina ir Aido 
choras su menine veikla. 
Tai kas tada? Socialio klu
bo salėje pasiliks tik valgy
kla ir baras. Tai ar tada 
nekils klausimas: Kam 
mums, pažangiečiams, rei
kalingas klubas ir salė iš
laikyti? Juk pavalgyti ir į 
barą užeiti galima bile kur. 
Tai ar negeriau būti visų 
mūs organizacijų patrio
tais? Šios organizacijos vie
na kitai taikau ja. Yra žmo
nių, kurie čia renkasi' to
dėl, kad yra LLD kuopa, 
yra Aido choras.

Išsamiau padiskusuokime

tų organizacijų kultūrinę 
veiklą. Bet diskusuokime 
taip, kad iš susirinkimo mes 
galėtume išeiti su draugiš
ka, vieninga nuotaika.

Lokaliniai kalbant, mes 
turime Lietuvių Socialį Klu
bą, turime salę mūs kultū
rinei veiklai. Mes žinome, 
kad mūs tarpe yra žmonių, 
kurie labai gausiai prisidė
jo prie šio pastato. Jie pri
sidėjo todėl, kad pažangus 
judėjimas kiltų, kad lietu
vių tarpe būtų pažangi kul
tūrinė veikla. Todėl šioje 
salėje jau veikia LLD kuo
pa, kurios dauguma narių 
yra klubo nariais . ir šeri-! LLD veiklą/ kuri yra mūs 
ninkais. Čia veikia. Aido nacionalė organizacija ir jau 
choras, kurio nariai taip, mjnį 50 metų gyvavimo su- 
pat yra klubo nariai ir šeri-1 kaktį. Žinoma, yra žmonių,, 
ninkai. Vadinasi, mes visi kurie sako: 
savi žmonės, ;
Skirtingos organizacijos at- j nu ir "be jos”. Tiesa, ~ kad

“Man ši o.rga- 
pažangiečiaiJnizacija nereikalinga, gyve-

lieka tik skirtingas kultūri-' daug kas gyvena nepriklau- 
nes pareigas. Ginčams tar- sydami jokiai organizacijai.
pe šių organizacijų narių, 
rodos, dera pagrindo.

Gal būt kai kurie draugai 
ar draugės, daug dirbanti 
vienoje organizacijoje, pa
sidaro tos organizacijos pa- prisidedame, kad žmonija 
triotu, veikėju,— yra labai eitų pirmyn, kad mūs ir ki- 
gera. Bet nesveika judėji
mui, kai apie kitą organiza
ciją pasakoma: “Kam čia 
reikalinga LLD kuopa” ? 
Arba vėl girdime: “Aido 
choras mums nereikalin
gas”. Sakysime, kad toki

Bet pagalvokime plačiau, 
ar nekyla mums, kaipo žmo
nėms ir piliečiams, morali
nės atsakomybės klausi
mas? Sakysime, kuomi mes

tų gyvenimas gerėtų? Mes 
žinome, kad tik organizuo
ta ir kovojanti visuomenė 
materialiniai ir dvasiniai 
gali eiti pirmyn.

Kova už pažangą

yra praktikuojama 
pažangiam jucįeji-

draugai pamiršta,

JAV lietuvių pagalba išsi
aiškinti kai kuriuos žodžius, 
ypač vietovardžius. Naujie
ji laiškai patvirtina, kad 
K. Būgai teko gyventi ir 
dirbti sunkiomis sąlygomis, visuomet tikslūs. Bet ge- dėl prieš 50- metų, ar anks- 

riau, kad jų visai nebūtų, čiau, mes vykome į šią “aū- 
Jie randa sekėjų ir įnešatkso” šalį laimės ieškoti? Atsakymas^-ne; O ar'kiek-

išsireiškimai yra reti ir ne į Klauskime patys save, ko

J. Paliukonis
Vilnius, 1965-IV-25

tais sukanka ir 70 metų nuo 
K. Požėlos gimimo.
Didžios pergalės 20-mečiui 

artėjant
Ryšium su artėjančiomis

pergalės prieš hitlerizmą 20 kuo j ančių skaičius dar pa
metu sukaktuvėmis jau se
niai Lietuvos spauda skiria 
daug vietos Tėvynės karo 
žygiams nušviesti. Prisime- 
n a m o s k autynės, vykusios 
vaduojant Tarybų Lietuvą 
ir atskirų karių didvyriški

Įvykiai prieš 100 mėty
o Paryžiuje, “Prekybos šiaurį. Amerikos inžinieriai, 

ir pramonės vystymosi” sa- kurie vykdė pasiruošimo 
Įėję įvyko Halibero išrasto darbus, tikėjosi, kad tuo pa- 
respiratoriaus bandymai, čiu metu bus nutiesta tele- 
Šio aparato dėka žmogus 
laisvai gali kvėpuoti patal
poje, kurioje pilna tirštų 
dūmų. Bandymo metu dak
taras Heraras ten išbuvęs 
tol, kol prirašė visą puslapį.

® “Vilenskij Vestnik” Nr. 
49 rašo*, kad Anglijoje pra
sidėjo smarki kova tarp ge
ležies bei mašinų gamyklų 
savininkų ir darbininkų. 
Kovos priežastis — užmo
kesčio darbininkams suma
žinimas . Vien tik Staford- 
širo pietinėje dalyje sustrei
kavo apie 40,000 darbinin
kų, nustojo dirbti 3,000 lie
jyklų. Jeigu savininkai ne
darys nuolaidų, tai strei-

didės, rašo laikraštis.
• Olandijos vyriausybės 

komandiruotas fotografas, 
nuvykęs fotografuoti Javos 
salos gamtovaizdžių, ten at
rado visą miestą, kurį užpy
lė lava iš vulkano, užgesu
sio prieš keletą šimtų metų, 

'i • Charkove daktaras Gru- 
niausiai į tokius vakarus be padarė sudėtingą opera- 
atsilanko buvę kariai, paša- ciją, kurios metu pašalino 
koja savo atsiminimus. Pla- auglį iš gimdos. Pagal turi- 

kalbomis, bet dažnai paleis- čiai pažymimos 16-osios mas žinias, iš 100 atvejų to- 
davo į darbą ir kumščius.

I

jų. .Nuolatines p e s t y n e s' rus ruošia jvainos orgam- 
vykdavo Vilniaus bažnyčio- zacijos bei mokyklos. Daž-1 i i i • • i • . ,■ se, kur lenkai ir lietuviai 
ne tik stengdavosi vieni ki
tus užrėkti giesmėmis savo

grafo linija nuo Irkutsko 
iki Amūro. Be to, buvo pro
jektas sujungti Amūrą 
Japonijos salomis.

• Atidaryta telegrafo 
nija, jungianti Angliją 
Indiją.

• Nauji pabūklų veikimo 
po vandeniu bandymai įro
do, kokią didelę reikšmę tu
ri Bauerio povandeniniai 
laivai. Anglijoje atlikti ban
dymai parodė, kad šaudant 
po vandeniu iš 52 svarų pa
trankos, užtaisytos 2. V2 sva
ro parako užtaisytu, iš 30 pė
dų atstumo pramušama 8 
colių storio ąžuolinė lenta. 
Gerus rezultatus parodė A- 
merikoje atlikti bandymai, 
panaudojant 110 svarų 
Amstrongo patranką. Ame
rikietis Batas išrado pa
tranką, kuri gali smarkiai 
apgadinti laivą žemiau va- 
terlinijos.

sti

ir

Kai kurie, ir surado laimę, vienas žmogus, kuris nesu- 
Tai kas sukūrė. sąlygas, kad tinka su mūs idėja, yra fa- 
Amerikoje mes radome ge- šistas? Ir'vėl reikia atsa- 
resnę santvarką ir gyveni
mą, negu buvo tuo laiku 
Europos šalyse, iš kurių bė- 
gome? Atsakymas yra A- 
merikos istorijos lapuose. 
Tai ir buvo organizuota ir 
kovojanti visuomenė, kuri

kyti •— ne. Tad mėtymas 
fašistinių būdvardžių, kur 
jų nfereikia,— ne naudą, bet 
žalą neša pažangiam judė
jimui. . •

Tie patys geri draugai 
kartais nuo artistų ateina

sukūrė ir paliko mums j prįe kunigų. Jie pasako, tai

bažnytiniai, fašistai tampa 
pažangiečiais. Žmonės atei
na į klubus, paskiau į cho
rus, LLD kuopas ir tampą 
tikrais pažangiečiais. <Juk 
ir iš mūs tokiais keliais 
daugelis atėjome į pažangų
jį judėjimą.
mą.

Mes jau ne jaunuoliai. 
Turime patyrimų organiza
cinėje veikloje. Žinome, kad 
organizacijų veikloje rei
kia geros narių sutarties, 
drąugiškumo. Privatinėse 
įstaigose tarimus gali da
ryti vienas ar grupė asme
nų. Kitaip yrą organizaci
jose. čia tarimus daro dau
guma . narių, mažumą turi 
priimti daugumos tarimus. 
Turi vyrauti draugiškas de
mokratizmas. LLD kuopos 
susirinkimai, kuriuose ap
tariami bėgami reikalai; pei
kia žymiai trumpinti. .Po 
susirinkimo turi vykti kul
tūrines programos;

V. Bovinas
geresnę Ameriką, negu ji 
rado.

Mes žinome, kad Jurgis 
Vašingtonas organizavo ir 
vedė ręvoliucinę kovą už 
šios šalies nepriklausomy
bę. Buvo organizuoti pirm- 
takūnai, kurie parašė ir pa
skelbė Amerikos nepriklau
somybės deklaraciją. Tie 
pirmūnai parašė ir paskel
bė tuo laiku demokratiš
kiausią ir pažangiausią J.A. 
Vt konstituciją pasaulyje. 
Šiais metais sukanka 100 
metų, kai žuvo' Abraomas 
Linkolnas kovoje už žmonių 
pilietines teises, prieš ver
giją. O darbo žmonių uni
jos, kurios savo krauju įra-Įnigus poetus Strazdelį, Vie
šė į Amerikos istoriją kovą nažindį, Maironį ir kitus, 
už 8 valandų darbo dieną ir į Todėl, kad tie poetai kuni- 
kitus gyvenimo pagerini-; gai, atlikę bažnyčios mal- 
muss, galėjo tai atlikti tik.das, rašė Lietuvos liaudžiai 
organizuotu darbu. naudingas poemas, dainas.

Man rodos, kad šių istori- *** kalbėjo už var-

jau ir “kunigą kvieskite — 
tegul pašventina”. Pagalvo
kime, ar kiekvienas kuni
gas pažangiečiams yra “bai
dyklė”, kaip kad katalikui 
žodis “velnias”? Žinoma, 
pažangiečiai materialiniai 
galvoja. Religija yra pa
žangos priešas. Bažnyčia 
yra geriausias ramstis re
akcijos. Bet kitokią kalbą 
reikia rasti apie kunigus. 
Yra kunigų, kurių darbus 
mes gerbiame, yra kunigų 
pažangiečių.

Pereitais metais Tarybų 
Lietuvoje, ir Amerikoje mes 
pagerbėme kunigą poetą 
Donelaitį. Mes gerbėme ku-

Pagerbtas kovotojo 
atminimas

Kauno politinio švietimo 
kabinete į įvyko hitlerinių 
okupantų nužudyto įžy
maus revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvio, Liaudies 
Seimo pirmininko Liudo A- 
domausko 85—ųjų gimimo 
metinių minėjimas.

Trumpu įžanginiu žodžiu 
atidaręs minėjimą, LKP 
miesto komiteto sekreto
rius A. Umbrasas suteikia 
žodį personaliniam pensi- 
nihkui G. Abramavičiui. !*

Susirinkę revoliucinio ju
dėjimo veteranai, visuome
nės atstovai su įdomumu iš
klausė išsamų apie L. Aro- 
mausko — ištikimo kovoto
jo už liaudies laimę, švie
saus ir tauraus žmogaus— 
gyvenimo kelią. •<

Atsiminimus apie revoliu
cionierių papasakojo gerai 
L. Adomauską pažinoję seni 
revoliucionieriai, dabar per
sonaliniai pensininkai V. 
Banaitis, M. Kerbelis.

Politechnikos instituto 
TSKP istorijos katedros ve
dėjas P. Aksamitas nušvietė 
L. Adomausko kaip ateisto 
veiklą, jo nuopelnus plati
nant friaterialistines pažiū
ras* “KuTi” .f

VORAI PRIEŠ NIKOTINĄ
Vašingtone tarptautinėje 

(parodoje buvo demonstruo
jami cigaretėms filtrai, pa
gaminti iš... voratinklių. 
Juos prisiuntė į parodą pu- 
ertorikietis E. Karlo. Jis 
atkreipė (Jėmesį į nepa
prastą voratinklių sandaru
mą (tankumą) ir nutarė 
juos panaudoti cigaretėse. 
Pasirodė, kad naujieji1 filt
rai' beveik pilnai sulaįko 
nikotiną! Kai kurie moks
lininkai mano, kad vertėtų 
tam reikalui įsteigti specia
lias vorų plantacijas.

nių faktų priminimas gali baudžiavą,
mus įtikinti, kaip svarbu iTok11* kun^ rastai leidzia- 
priklausyti ir veikti organi- P11 skai^mi Tarybų Lie- 
zacijose, kurios veikia už ^uY°Je ir Amerikoje.
visu žmonin crerpsni crvvp- dainos gali suskambėti irirLietuviškosios divizijos ko- kių operacijų metu pavyks

ta išgelbėti tik 5 ligonius. 
Rusijoje ši operacija antra. 
Pirmą operaciją atliko dak
taras ■ Krasovskis Peterbur
ge.

• Laikraščiuose spausdi
nami pranešimai apie pasi
ruošimą įrengti telegrafo li
niją, kuri jungtų Ameriką 
ir Rusiją per Beringo są-

Kaip tolima ir netikėtina Y0ST OrioJu- Baltarusijos.
- - - , Į ir Latvijos zemeje ir Lietu-

faktai dabar. Pašalinus fa- V0Je’. 0 tal? Pa? tarybmių
pasaka atrodo tie praeities'ir Latvijos žemėje ir Lietu

i šistinį režimą, valdžią pa
ėmus Liaudies vyriausybei,

partizanų žygiai.
Kauno istorijos muziejus

paskui įsikūrus Tarybinei: bei kiti muziejai suruošė 
lUetuvos valdžiai, visi tau- nemažai paskaitų prie eks- 
tiniai nesusipratimai baigė- ponatų. Šiomis dienomis to- 
si. Šiandien esame liūdihin- kią paskaitą apie kovas 
kais gražių ir broliškų san- skaitė Kauno muziejuje bu-

i

visų žmonių geresnį gyve
nimą. Juk ir mes norime, 
kad ateinančios gentkartės 
rastų geresnę Ameriką, ne
gu mes Yadome. Tarpe lie
tuvių tokia organizacija' 
yra LLD.

Klaidingi pasakymai
Iškyla ir daugiau klausi

mų, kurie reikalauja apta-

šioje salėje.
Plačiose kovose

O kaip pas mus, kurie gy
vename segregacijos valsti
jose? Jūs, draugės ir drau
gai, skaitote spaudoje ir 
matote televizoriuje, kokios 
istorinės kovos šiandien ei
na Alabama ir kitose vais
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Lietuvos žemes ūkio akademijos 
garbingas kelias ir laimėjimai

sis jos rektorius prof. P. 
Matulionis ir ilgametis dir
vožemio katedros vedėjas 
prof. V. Ruokis. Nepritarė 
akademijos mokslo skaldy
mui ir pažangioji Lietuvos 
visuomenė, Žemės ūkio rū
mų valdyba.

Miškininkai nereikalingi
Tik po ilgų debatų, įrodi

nėjimų nuo 1927-1928 moks
lo metų vėl buvo grąžinta 
sena tvarka. • Tačiau tame 
pačiame ministrų kabineto 
posėdyje buržuaziniai va
deivos nusprendi, kad miš
kininkai su aukštuoju moks
lu Lietuvai nereikalingi, ir 
įsakė likviduoti miškinin
kystės skyrių.

Nepaisant akademijos pro
fesorių tarybos argumentų, 
kad miškininkystės Skyrių 
reikia dar palikti kelėtai 
metų, fašistai pareikalavo 
jį likviduoti tuojau pat. 
Net neleido į antrą kursą 
priimti ir tų studentų, ku
rie 1926 metų rudenį įstojo 
į universitetą, pareikšdami 
norą studijuoti miškinin
kystę. Paskutinioji miški
ninkų laida išleista 1928 m. 
rudenį. 1929 metais akade
mijoje mokėsi tik agrono
mai. Po metų leido steigti 
namų ūkio sekciją, kuri ruo
šė agronomes-šeimininkes.

Tais laikais akademijoje 
galėjo studijuoti nedidelis 
skaičius, nes darbininkų ir 

I smulkiųjų valstiečių vai
kams aukštasis mokslas bu
vo neprieinamas. Todėl ne
stebėtina, kad per penkio
lika metų (1924-1939 m.) į 
Žemes ūkio akademiją buvo 
priimta tik truputį daugiau 
kaip 1,000 studentų. Dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų 
daugelis jų jau po metų ki
tų turėjo mesti studijas ar-

Aukštojo žemės ūkio moks
lo pradmenys Lietuvoje at
sirado palyginti anksti, bū
tent devynioliktojo amžiaus 
pradžioje, įsteigus Vilniaus 
universitete agro n o m i j o s 
mokslų katedrą. Tačiau dėl 
nepalankių mūsij liaudžiai 
aplinkybių pirmoji Lietuvo
je aukštoji žemės ūkio mo
kykla buvo įkurta tik 1924 
m. rudenį, vadinasi, maž
daug po šimto metų.

Kitų mokyklų sąskaita
Žemės ūkis mūsų šalyje 

buvo apleistas, atsilikęs. Pa
grindinė atsilikimo priežas
tis — beveik nebuvo specia
listų, kurie galėtų žemės 
ūkio gamybai vad o v a u t i. 
Reikėjo žūt-būt išspręsti šį 
klausimą. Pažangieji visuo
menės veikėjai iškėlė atski
ros aukštosios žemės ūkio 
mokyklos įkūrimo idėją. 
Bet ne tas rūpėjo ką tik 
kraujuje paskandinus i e m s 
jauną Tarybų valdžią bur
žuazinės Lietuvos vadei
voms. Jie piestu stojo prieš 
tokią mintį. Tuometinė vy
riausybė oficialiai pareiškė, 
kad “išlaikyti dvi aukštą
sias mokyklas Lietuvoj e 
(universitetą ir akademiją 
—V. J.) būtu per sunki naš
ta” (!).

Vis dėl to po ilgų ginčų 
ir samprotavimų tikrai be
sirūpinančių Lietuvos atei
timi ir švietimu paprastųjų 
žmonių idėjai buvo lemtai 
virsti realybe. Tiesa, vy-1 
riausybė ryžosi tai padaryti 
tik kitų mokyklų sąskaita. 
Nutarė uždaryti Dotnuvos 
ūkio technikumą ir jo bazę 
perduoti akademijai. Be to, 
akademijai bvtio perduotas 
ir Kauno universiteto agro
nomijos - miškininkystės 
skyrius, kurį 1923 metų 
birželio ir vėliau pakartoti-j---- -----------. -y—-
nai gruodžio mėnesį Lietu-^a> nespėję apginti diplomi- 
vos ministrų kabinetas bu-;n^P .darbo, pradėti dirbti, 
vo nutaręs1 likviduoti. Iš Būdingas faktas: iš visų 
universiteto į akademiją priimtųjų tik apie 500 stu
pe rsikėlė 24 studentai ir i dentų išklausė. akademijos 
laisvieji klausytojai, į pirmą [kursą, o per visus penkioli- 
kursą akademija priėmė 36 ka buržuazinės akademijos 
asmenis.

Pagaliau 1924 m
gyvavimo metų ir puse to 

spalio! skaičiaus neapgynė diplomi- 
15 d. Dotnuvos technikumo
salėje įvyko iškilmingas Že
mės ūkio akademijos atida
rymo aktas. Ši data ir lai
koma akademijos įkūrimo 
diena.

Pirmuosius kursus— 
į universitetą

Nepraėjus nė dvejiems 
metams, vėl buvo iškilęs 
projektas sujungti Žemės 
ūkio akademiją su universi
tetu. Nors akademijos va
dovybė tam prieštaravo, 
motyvuotu memorandumu 
įrodinėjo, kad tas neigiamai 
atsilieptų mokslui, brangiau 
atsieitų studentams, bet į 
tai nebuvo atsižvelgta: aka
demijos reformos klausimas 
pateko į ministrų kabinetą, 
kuris nutarė einamas aka
demijoje bendras disciplinas 
nukelti į universitetą.

Akademija, vadovaudama
si ministrų kabineto nutari
mu, 1926-1927 mokslo,, me
tais į pirmą kursą studen- zaminų išlaikymo yra labai 
tų negalėjo priimti. Tačiau 
pažangūs dėstytojai su tuo 
vyriauąybės sprendimu ne-

šorių taryba ir toliau prieš
taravo tokiam aukštosios 

iokyklos skaldymui, įrodi- 
o, kad pagal akademijos 
tūtą visos disciplinos tu- 
būti dėstomos akademi- 

Yįpač aktyviai gynė 
*emijos reikalus pirma-

griuvėsių ir išaugo į stam
biausią respublikoje aukštą
ją žemės ūkio rūokyklą. Dar 
respublikoje ėjo mūšiai dėl 
kiekvienos žemes pėdos, o 
1944 metų rudenį, galima 
sakyti tiesiog griuvėsiuose, 
akademija vėl pradėjo veik
ti. Į atgaivintus agrnomi- 
jos ir namų ūkio fakulte
tus susirinko 227 studentai. 
Nesant galimybės per trum
pą laiką atstatyti griuvėsių, 
vyriausybė nutarė akademi
ją kelti į Kauną, 1945 me
tais ji pradėjo kurtis buvu
siuose Žemės ūkio ministe
rijos rūmuose, o visiškai iš 
Dotnuvos į Kauną persikė
lė 1947 metų rudenį.

Socialistinė valstybė vien 
agronomais ir agronomėm- 
šeimininkėm pasite n k i n t i 
negalėjo. Jai reikalingi 
įvairių sričių žemės ūkio 
specialistai. Todėl nutarta 
nuo 1946 metų rudens or
ganizuoti trip naujus fakul
tetus, būtent žemės ūkio 
m e c h anizacijos, žemėtvar
kos ir hidromelio racijos. 
Kadangi pirmiau tokie spe
cialistai Lietuvoje iš viso 
nebuvo ruošiami, tai neleng
va buvo $ukompl e k t u o t i 
šiems fakūltetams moksli
nius kadrus. Teko pagalbos 
prašyti iš broliškų respub
likų. Į tą kvietimą mielai 
atsiliepė Maskvos ir Lenin
grado aukštųjų mokyklų 
žymūs pedagogai ir specia
listai prof. B. Šprinkas, doc. 
F. Gusincevas ir kiti. Į aka
demiją atvažiuodavo paskai
tas skaityti akadepiikas B. 
Svirščevskis, doc. į G. Belo
vas.

Akademijos vadovybė pa
dėjo daug pastangų, kol

mai šiuo metu yra dar be
teisiai agronomai. Jie iš 
akademijos yra gavę tik lai
kiną liudijimą apie atliktus 
darbus ir išlaikytus egzami
nus. Tokios būklės laikyti 
normalia negalima.”

Toliau doc. V. Gaigalaitis 
pažymi, kad Lietuvoje agro
nomų labai maž^ — vienam 
tenka vidutiniškai 635 ūkiai, 
tačiau ir tie ne! visi dirba 
pagal specialybę.

Siūlo akademiją uždaryti
Tuo tąrpu valdžios atsto

vai net pradėjo nuogąstau
ti, kad per daug paruošia 
agronomų. Buvo tokių “iš
radingų” taūtininkėlių, ku
rie siūlė akademiją uždary
ti. Atsakydama į buiįžua- 
ziinės valdžios “susirūpini
mą,” komunistinė pogrin
džio spauda, straipsnyje 
“Agronomams neduoda dar
bo,” rašė:

“... Štai, pora metų atgal 
žemės ūkio ministeris Alek
są sakė, kad Lietuvos agro
nomams por 30 metų darbo 
nepritrūksią. Šiandien gi 
jau visu smarkumu kalba
ma apie agronomus bedar
bius. Pasigirsta balsų, jog 
reikia kuriam laikui net Že
mės ūkio akademiją užda
ryti. Agronominiam darbui 
aptarti praėjusią žiemą 
“Agronomų sąjunga” Že
mės ūkio akademijoje su
ruošė “pasikalbėjimą.” Že
mės ūkio rūmų atstovas 
konstatavo, kad agronomų 
nedarbas nuo šiol bus nuo
latinis. Ekonominis krizis! ant karo griuvėsių sukūrė 
nedarbą didinąs, bet nesąs naujus fakultetus, nes trū- 
nedarbo priežastis. Tikroji, ko tinkamų patalpų, įrengi- 
priežastis—agronomų “per- j mų ir patyrimo. Partijos ir

tai yra beveik dvidešimt du, 
kartu tiek, kiek mokėsi 
prieš tarybinės santvarkos 
atkūrimą.

Kasmet respublikos žemės 
ūkio specialistų šeimą pa
pildo nauji kadrai. Vien 
pokario metais akademija 
paruošė 2,269 agronomus, 
1,027 inžinierius - mechani
kus, 598 inžinierius - miško 
ūkio, 470 agronomų-ekono- 
mistų, 398 inžinierius- 
hidrotechnikus, 380 inžinie- 
rių-žemėtvarkininkų ir d a ų g 
kitų žemės ūkio specialistų. 
Iš viso pokario metais aka
demijoje aukštojo mokslo 
diplomus įsigijo 5,359 asme
nys. Iš jų daugiau kaip 700 
žmonių auokštąjį mokslą 
baigė neakivaizdiniu būdu.

Šia skaičiai kalba apie tai, 
kad akademija respublikos 
žemės ūkiui davė daug spe
cialistų. Jos auklėtiniai va-

Rochester, N. Y.
Širdinga padėka

Mes tariame širdingą 
dėkos žodį visiems ir 
soms, kurie asmeniškai lan
kė ai’ per

pa 
vi

Philadelphia, Pa. j
Valdininkai sako, kad pa

didinus 1,000 policmanų, 
• taksai nebus keliami, bet 
bus atleista tūkstantis ki

kė ar per laiškus išreiškė tų miesto darbininkų bei 
užuojautą mano ligos metu tainaut0JU- /
ir suramino mano žmoną.
Didelis visiems ačiū! Policija su šunimis saugo
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George ir Anelytė Pozen’lnn! traukimų stotis.
švedai 1964 metais nuo gaisrų 

Nuo redakcijos: Vardus miesto nuostoliai'Sumažėjo, 
praleidžiame. Tokiais atsi- 1963 metais nuostoliai bu- 
tikimais geriausiai . asm'e- vo $6,018,453, 1964 metais— 
niškai padėkoti lankyto- • $5,899,247. 1963 m. Philadel- 
jams. Spaudoje, tik vietą ‘phijoje sudegė 5,811 namų, 
užima, o kitų kolonijų skai
tytojams tai nėra svarbu.

o 1964 m. — 5,696. Dau
giausia gaisrų — lūšnynuo- 

į se.

Prakalbos pavyko
Balandžio 25 dieną, Lie-

dovauja kolūkiams, tarybi- tuvių Tautiško Namo kaili
niams ūkiams, gamybinėms bariuose, LLD 6 kuopa buvo 
valdyboms, susivi e n i j i m o surengus prakalbas. Kalbė- 
“Lietuvos žemės ūkio tech- .1° LLD CK pirmininke Kat- 
nika” skyriams melioraci
jos statybos valdyboms, niai grįžo iš Lietuvos, 
miškų ūkiams, girininki- \ -
joms, dirba agronomais, in-! aPle Lietuvos

Italijos ministerių piri
ninkas Aldo Moro lankėsi 
Phi'ladelphijoje, susitiko su 
miesto viršininkais.

<

rina Petrikienė, kuri nese-

Armėnų bažnyčios Phila- 
delphijoje balandžio 24 d. 
Universiteto muziejaus sa
lėje suruošė masinį sąskry
dį atžymėti armėnų skerdy
nes, kurias atliko turkai 
prieš 50 metų.

I

teklius.” Tą patį sako ir J. 
Krikščiūnas “Žemės ūkyje” 
ir taip visa eilė kitų. Iš čia

vyriausybės nuolatinio rū
pesčio dėka, mokslo perso
nalui nuoširdžiai dirbant,

Ji daug įdomaus pasakė 
; atsiekimus, 

žinieriais, brigadini n k a i s, i moterų veiklą, kaip Lietu- 
darbų vykdytojais. Nema- i voje, tai]) ir kitose šalyse. ■ 
ža akademijos auklėtiniųIJ°s kalbos turinio nekarto-' 
žinomi, kaip darbo pirmu- Į sm, nes viso vis tiek negali
nai, puikūs gamybos orga-1 ma aprašyti, o jau ir is kitų 
nizatoriai, jiem s suteikti, kolonijų buvo rašyta, 
garbingi respublikos nusi-Į Plačiai kalbėjo apie I ie- 
pelniusių specialistų vardai. į tuvių Literatūros Draugi- 

v v , , .i jos suvaidinta role per 50Musų sahes stambus socį-.,^ Pvvilv;mo. Atžymėjo, 
ahstmis žemes ūkis pradėjo ; k , •,'bal. į t ruo?i!įsi, 
naują etapą - gamybos m-1 ,.eta fetnviu kalb ifi)eisti 
tensyymimą. Juo siekiama p h kalba k ie,
padidintiliaukų derlingumą. Tam <kia V. Draugai mainieriai iš Ma-

\ 1 • J • • į nigu. Susirinkę anglu kalba hnnoy City praneša, kad jų
Gamybos intensyvinimas išieistfaXjo seka. piknikas jvyks hepos 18 d. 
pasireikia visų pirma ūkio i U7 J Philade Iph iečių piknikas
specialiavimu, plačiu chemi-1 c • i • tz ivyks liepos 3 d. E as to ne, 
.rodniii TnMnaimwvn Annina | Al. 1U ^KU maniai .>5, IV. y 

Kalvelienė ir F. ir, K. Čereš
kai po $2.

Po $1: J. Ustupas, An. j • 
Chestnut, ‘J. Neverauskas, I

Dirbę dirbtuvėje, sulaukę 
65 metų, draugai Rama
nauskai pasitraukė į senat
vės pensiją. Jie turi far- 
ma. Ramanauskas arti 75 
metų, bet dirba kaip j|p- 
nuolis. Dažni philadelphie- 
čių sustojimo vieta pas Ra
manauskus. Malonūs žmo
nės, LLD nariai.

žavimu., Intensyviam žemės 
ūkiui jau nebeužtenka ag
ronomo, inžinieriaus-mecha- 
niko, jam reikalingi įvai
resnių bei siauresnių sričių

pas Ratinius. Kitos infor- 
.macijos bus pranešta vėliau.

Vienas agronomas 
—635 ūkiams

Tuometiniai “šeimininkai” 
maža žemės ūkio specialistų 
ruošė, bet ir tuos nesuge
bėjo aprūpinti darbu. Ar
chyvinėse bylose yra de
šimtys akademiją baigusių 
agronomų pareiškimų, ku
riuose jie prašo darbo bet 
kurioje Lietuvos vietoje. Ta
čiau visi jie su rezoliucija 
“vietų nėra,” “atsakyti, kad 
palauktų” pateko į archyvą.

Argi iš tikrųjų “bet ku
rioje ' Lietuvos vietoje” ag
ronomų buvo užtektinai?

1937 m. “Žemės ūkio aka
demijos metraštyje” buvo 
atspausdintas doc. V. Gai
galaičio straipsnis, pava
dintas “Agronomo ruošimo 
ir jo darbuotės klausimu.” 
Jame tarp kitko rašoma:

“... Tarpas tarp kurso iš
klausymo ir diplominių eg-

didelis ir paskiruose kur
suose jis siekdavo viduti
niškai net iki 25-28 mėnesių 
arba 2-272 metų... Per 12 
akademijos gyvavimo metų 
iš 390 klausytojų tik 79 sa
vo. studijas galutinai užbai-1 
gė, t. y. tik 20.3 % arba 
29.1%* diplominius egzami
nus išlaikiusių. Likusieji, 
kurie išlaikė/. diplominius 
egzaminus, t. y. 193 agromu

jie daro išvadą, jei neužda- fakultetų baze nuolat augo, mažą indėlį į žemes ūkio 
ryti akademiją, tai bent su- v ’ ’_ 1 '
mažinti įstojančiųjų /skai- mija gavo iši broliškų res-i 
čių, kąs jau ir padaryta.”

Laikraštis kritikuoja to
kią buržuazinių šeimininkų 
politiką, pažymi, kad agro
nomai neturės darbo tol, 
kol žemės ūkis bus smulkus, 
priklausys vargingiems 
valstiečiams. Tik socialisti
nė santvarka gali visus ag
ronomus aprūpinti darbu.

Autoriaus žodžiai pasi
tvirtino. Atkūrus Lietuvo
je tarybinę santvarką, jau 
niekas nekalba apie agro
nomų perteklių. Nors da
bar akademija kasmet išlei
džia daugiau žemes ūkio 
specialištų,negu buvo išleis
ta per visą buržuazinio val
dymo laiką, bet jų trūksta.

Per keturiasdešimt savo 
gyvavimo metų Lietuvos 
Žemės ūkio akademija per
gyveno tai, ką pergyveno ir 

žmonės. Tačiau iš akademi
jos visada sklido pažangaus 
žemės ūkio mokslo šviesa į 
mūsų kaim^, ar tai buvo 
niūrūs buržuazinės santvar
kos metai, ar žiaurus hitle
rinės okupacijos laikotarpis.

Prisikėlė iš griuvėsių
Daug akademija pergyve

no išbandymų, patyrė sun
kumų, bet visų labiausiai ji 
nukentėjo hitlerinės okupa
cijos metais. 1943 metų ko
vė mėnesį “nenugalimieji” 
budeliai ją uždarė, o sekan
čių metų vasarą, Tarybinės 
Armijos Vejamų visiškai su
naikino jos materialinę ba
zę pastatus, laboratorijas, 
kabinetus, biblioteką • iš
sklaidė pedagoginius kad
rus bei studentus .
; Bet akademija pakilo iš

ryti akademiją, tai bent su- Ypač didelę paramą akade- intensyvinimą įnešs akade
mijoje ruošiami agrochemi-j 
kai, agronomai-ekonomistai, 
agronomai - sodininkai, bu- 
halteriai-ekonomistai.

Darbuojasi visose žemės 
ūkio srityse

Didelius darbus akademi
jos paruošti specialistai at
lieka ir kitose srityse. Že-

publikų. Tas davė galimybę 
steigti katedras, laborato
rijas, dirbtuves. Dabar šie 
fakultetai aprūpinti moder- 
niškiausiais įrengimais, ma
šinomis, turi puikią bazę 
p e d a g o g iniam ir moksli
niam tiriamajam darbui ves
ti.

Kiek -vėliau akademijoje mėtvarkininkai ir dirvože- 
įsteigtas žemės ūkio ekono- mininkai jau ištyrinėjo 
mikos fakultetas, iš Vii- kiekvieną respublikos žemes 
niaus universiteto perkel
tas miškų ūkio fakultetas, 
įkurtas ųeakivaizdinis fa
kultetas, Dabar Žęmės ūkio 
akademija rengia, net 12 
specialybių aukštos kvalifi
kacijos specialistu^.

Studentų skaičius 
padidėjo 22 kartus

Ypač išaugo .studentų 
skaičius pastaraisiais me
tais. Jei senosios santvar-;

Mirusią Oną Vertelienę 
(Point Pleasant, N. J.) ge
rai pažinojau. Man teko sužemės ūkio specialistai. Ne-11 • !An. Elkevich, J. Vahitke- -—.r—---------

vich, K. W.,'F. Kaulakis, Ua dirbti kelis metus LDS 
!A. Markevich, F. Markevich, trečiojoje apskrityje. Buvo

— — . veikli musų judėjime. Ji
Draugė, J. StoČkus, suruošė kelias vakarienes, 

... ...... U.lj, ‘ Draugas, M.1 piknikus. Gyvendama W 
Gutauskienė, A. Svirskiene, paklystu, b
G. Shimaitis, A Kukaitienė, 
E. Zaleckaitė ir E. Stepa-

P. Sinkevičienė, K. Valentu- 
kevičia, ' 
A. Sikorskis,

veikli musų judėjime. Ji

►wo
LDS vietinės kuopos ilgh- 

finansų sekretorė, pa- 
nauskienė. V. Stočkicnė 50 engimų ir konfeiencijų 

Viso $31. lankytoja.
Ji su savo gyvenimo 

i draugu Verteliu, prieš kelis

c. Smulkių 50c.
Išlaidi] buvo $2, K. Petrikie- 
nci perduota.$29. . «

Didelis ačiū J. Petruške-: metus mirusiu, daug dirbo 
vičiui, kuris gerai pasitar- palaikymui svetainės Linde- l 
nąvo K. Petrikienės prakal- ne, kurioje daug parengimų 
bose savo automobiliumi ją į1’ musų organizacijos ture- 
nuveždamas ir jai suteikda-J°- . . -
mas nakvyne. Jis ja iš Bos- i Pajutus sveikatos pašhji- 
tono nuvežė ir į Norwoodą [ velionė nusipirko na-t 
prakalbą sakyti? |Point Pleasant, many-

Sveikinome ^^Yrilni,, i dama sveikatą pataisyti.
Mūsų kolonijos pažangie-j vėžys nepagydomas...

čiai lietuviai pasvei kino; Drg. Petriškė gražiai jos 
“Vilnies” suvažiavimą jos i gyvenimą ir veiklą aprašė. 
45 metų sukakties proga. ILDS trečiosios apskrities 
Aukojo sekami: j komitetas nieko apie buvu- 1

įikio hektarą, sudarė Lie
tuvos TSR dirvožemio že
mėlapį, kuriuo naudojasi 
respublikos mokslininkai ir 
žemės ūkio specialistai, bai
gia ruošti kartogramą 
“Mikroelementų kiekis Lie
tuvos- TSR dirvožemiuose.” 
Ši kartograma padės mūsų 
respublikos žemd i r b i a m s 
efektingai panaudoti įvai
rius mikroelementus.

,___ Visiems aišku, kad tiki Konstancija K a 1 ve 1 i e- šią darbščią draugę neprisį
mūsųrespublikos darbo kos metais į pirmą kursą sukultūrintuose laukuose i 45 metų sukakties proga, minė. . J

Ao Tn nimi i o o Lrn rlnmi _ 1 1 . ___ ••___ ' ---------- f .. ... ... . . — rT» r— r'l _______ - cn •___buvo priimama nuo 50 iki 
.75 studentų, tai šiemet į 
stacionarinius fakultetus ir 
neakivaizdinį skyrių priim
ta daugiau kaip 1,200 žmo
nių. Akademijoje šiuo me
tu mokosi 4,488 studentai,

galima išauginti aukštus 
derlius, Todėl šiandien pla
čiu mastu respublikoje ka
sami .stambūs kanalai, klo
jami drenažo vamzdžiai, 
raunami krūmai, įsisavina- 

(Bus daugiau)

Taip atrodo naujosios kaskadinės maudyklės Druskininką x 
kurorte ant Ratnyčėlės upelio.

nė $50. George Shimaitis 
K. Čereškai $4, John Grigas I 
$2.50.

Po $1: Mar. Gutauskie- 
nė, Anna Chestnut, Agota 
Kukaitienė Frank Marke
vich, Charles Ustupas.

Pasiųsta viso $91.50
George Shimaitis

AFL-CIO rengia foru
mus. Kviečia mokytojus 
šimtu ar mažiau žodžių pa
sakyti, kas yra blogo su 
Philadelphijos mokyklomis. 
Už geriausią pasakymą ski
riama $250.

Pilietis

APIE NAUJŲ LAIVŲ 
STATYBĄ Roma. — Italijos komu- 

; nistų dienraštis “L’Unita” 
Londonas. — Dabar kapi-' rašo, kad JAV marininkai 

'salistinėse šalyse yra stato-' iškelti pasmaugti žmonių 
ma 1,664 nauji prekybos revoliuciją ir gelbėti fašisti- 
laivai, bendrai 11,000,000 to- nianis elementams valdyti 
nu įtalpos šalį. Dienraštis rašo, kad 

Pirmoje vietoje yra Ja- šiandien JAV daro inter- 
ponija, kuri stato virš trijų venciją į Dominiką,

tą patį darys Panamoje, Nr- 
kūraguoje ar kitoje šalyje,

milijonų tonų įtalpos laivus. 
Antroj ę yra Anglija, trečio
je—Švedija, o JAV dešini- jeigu žmonės sieks pakeisti
toje vietoje. valdžią.
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Miami, Fla.
Minėjimas Gegužės Pirmo

sios ir išleistuvės .
Sekmadienį, gegužės 2 d., 

L. S. Klubo bankete, sve
čiam susėdus prie stalų, pir
mininkas Chas. Tamošiūnas 
trumpai paaiškino, kad mes 
šiandien, kartu su viso pa
saulio darbo klase, minime 
darbininkų šventę, kuri yra 
gimusi šioj šaly, Chicagos 
mieste.

A. P. Gabrėnas trumpoje 
sutraukoje kalbėjo apie pir
mą šios šventės gimimo die
ną, ir tos dienos įvykius. 
Nors šios šalies kapitalas ir 
stengiasi užtemdyti šios 
šventės dieną, bet ji plačiai 
yra 'minima visame pasau
ly. 4

Apie šio menesio 12 ar 13
d. mūsų geri klubo darbuo- Pereita mėnesį K. Deren- 
tojai, Jonas ir Mary Kočiai I čiui buvo jau dvyliktą kar- 
ir Z. Zeivis su žmona, pa-; tą daryta galvos operacija, 
lieka mus keletui mėnesių.
Išvažiuoja laivu atostogoms 
po vakarinę Europą. Atlan
kys ir savo gimtinę žemelę 
Lietuvą. Klubiečiai vėlina{ 
jiems laimingos kelionės, Į 
laimingai sugrįšt ir parvesti 
kelionės įspūdžių.

Šioj sueigoj teko patėmy- 
ti svečių ir iš tolimesnių 
apylinkių. Bet nesimato jau ' 
daug šiauriečių, nuolatinių] 
čia žiemavotojų. Visiems ] 
grįžiisiems į šiaurines vals
tija?’— į savo namelius, 
vartle L. S. Klubo, linkime 
geros sveikatos, o ateinan
tį žiemos sezoną ir vėl mus 
aplankyti. Mes jūsų lauksi
me.

Tą pačią dieną choras lai- į S. ir G. Stasiukaičiai au- 
kė trumpą susirinkimą, ku-, Rojo $25, A. ir J. Bakūnai— 
riame nusitarė, neatsižyel- į $2, K. Derencius — $1. Už 
giant, kad keletas choristų “V.” kalendorius sukelta
apleidžia Miamį keletui mė
nesių, visvien laikyti pamo- ] 
kas kas šeštadienį popiet 
taip, kad sulaukus ateinan
čio žiemos sezono, kada ir 
vėl šiauriečiai pradės atsi
lankyti pas mus, kad mes 
galėtume kur kas geriau 
sudainuoti negu kada pir
miau.

J. šukaitis 
tr_________

Worcester, Mass.
Gegužės 2 d. įvyko LSD 

Moterų komiteto surengti 
pietūs. Tai jau buvo aštun
ti eiliniai pietūs, išskiriant 
LSD metinį parengimą ir 
Literatūros draugijos pa
rengimą. Visi parengimai 
buvo pasekmingi. Daug vei
dų pasirodė laike tų paren
gimų, kuriuos tik retkar
čiais matydavome. Bet mū
sų gaspadinių ir šiaip pa
tarnautojų prie stalų — vi
si tie patys veidai. Tie as
menys nuolatos dirba nau
dingą kultūrinį darbą.

Manau, kad dabartinė 
Draugijos sistema gaminti 
pietus kas sekmadienį, 1-ą 
W^anc^, gera. Tik di- 
™lė bėda, kad dabartiniu 
laiku visokių prekių kainos 

’aukštai pakilo, tai mažai 
uždirbantiems darbinin
kams sunku pra gyventi. 
Taipgi, kad padaryti gerus 
pietus, mūsų geros gas- 

‘ padinės ir keletas gerų 
simpatikų pagamina namie 

’ visokių skanėsių ir už dy- 
• ką. Tai didelė auka ir parė

mimas mūsų pažangių drau
gijų-

Vardan LSD didelė pa
garba LSD Moterų komite
tui, aukotojams ir mūsų ge
riems simpatikams už daly- 

| vavimą mūsų parengimuo
se. K. K.

Maskva. — Sulaukus 62 
?tų amžiaus mirė solistė 
►ja Gaidai.

Cliffside, N. J.
Studentų nelaimė

Balandžio mėnesį parva
žiavo studentas Gregory 
Agderian iš Kansas univer
siteto. Čia jis suėjo savo 
draugą, abu jauni, vienas 
18, o kitas 19 metų amžiaus. 
Išvyko automobiliu pasiva
žinėti. Buvo lietinga diena, 
jų automobilis paslydo, įva
žiavo į priešingą pusę, su
sidūrė su sunkvežimiu. Ne
laimėje Agderianas buvo 
sunnkiai sužeistas, o jo 
draugas užmuštas. Dabar 
Gregory pasveiko ir vėl iš
vyko Į universitetą. Jo mo
tina yra lietuvė, o tėvas — 
armėnas. Abu pažangūs 
žmonės. v

Serga

Kiek tai daug skausmo, 
kiek rūpesčio! Tikrai drau
gas yra tvirtas.

Dabar grįžo į namus pas 
J. A. Bakūnus ir yra jų 
priežiūroje. K. Derencius 
yra mūsų kuopos sekreto
rius ir gerai darbą atlieka.

Yra dar du kuopos nariai, 
sergantys, tai W. Stasiukai- 
tis ir S. Ruzgi s. Abudu 
“Laisvės” skaitytojai. Lin
kiu greitai jiems pasveikti.

Parama “Vilniai”
Ir mūsų kolonijos pažan- 

i gūs lietuviai parėmė “Vil- 
|nį” jos 45 metų gyvavimo 
l ir suvažiavimo proga. Vi- 
1 so mes sukėlėme $45.

$7, už prenumeratą $10.
G. S.

Norwood, Mass.
Balandžio 25 d. LLD 9 

kuopa buvo surengusi K. 
Petrikienei prakalbas. Jos 
atsibuvo pas M. Uždavinį. 
LLD Centro pirmininke, tik 
ką grįžusi iš Tarybų Lie
tuvos, kurioje ji viešėjo 
daugiau kaip porą mėnesių. 
Ji pasakė gražią kalbą apie 
Lietuvos žmonių naują gy
venimą. Kalbėtoja aiškiai 
nušvietė, kokią didelę pa
žangą padarė Tarybų Lietu
va nuo 1959 m. moksle, in
dustrijoje, namų statyboje, 
vaikų auklėjime ir kolū
kiuose. Taipgi kalbėjo apie 
Literatūros Draugijos at
liktus svarbius darbus.

Po prakalbų turėjome už
kandžių. Užkandžius pa
ruošė M. Trakimavičienė ir 
B. Sarapienė, M. Uždavinis 
išvirė kavos, N. Grybienė 
aukojo skanų sūrį.

Užkandžių ruošėjoms ten
ka didelis ačių.

X • •
Balandžio 3 d. mirė Vero

nika Vitartienč, išgyvenusi 
daugiau kaip 70 metų. Ve
lionė buvo “Laisvės” skaity
toja ir LLD 9 kuopos narė.

Buvo pašarvota Paul H, 
K raw Funeral Home, 1248 
Washington St., Norwoode. 
Palaidota balandžio 5 dieną 
Norwoodo Highland kapi
nėse.

Paliko liūdinčius du sū
nus, Charlį Ir Benį, seserį 
Čirvinskienę ir daug gimi
nių.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į Lietuvių bendrovės 
klubą ir tinkamai pavaišin
ti.

Lai būna velionei amžina 
ramybė, o sūnums — užuo
jauta liūdesio valandoje.

• • _

“Laisvės” skaitytojas V. 

Navickas, gyvenęs 38 Aus
tin St., Norwoode, balan
džio 29 d. tapo išvežtas į 
Norwoodo ligoninę ir ten 
jam nupiauta dešinė koja.

Toje pačioje ligoninėje 
prieš mėnesį laiko jam buvo 
padaryta rimta operacija 
ant ausies.

Gaila, gero draugo. Jis 
daug skausmo pergyveno.

M. Uždavinis

Hudson, Mass.
Balandžio mėnesį mirė T. 

Vaitulevičius. Palai d o t a s 
parapijos kapinėse.

Balandžio 26 d. buvo pa
laidota Sapitaucienė, &pie 
70 metų amžiaus. Mirė li
goninėje. Liūdinčius paliko 
vyrą, sūnų, dukrą ir dau
giau giminių.

Sunkiai susirgo C. Zula- 
nienė, LDS 66 kuoops narė. 
Ji tapo išvežta į Marlboro 
ligoninę.

Policija areštavo tris jau
nuolius po 17 metų. Mat, 
jie naktį .įsigavo į High 
Schoolę ir išvogė apie $10,- 
000 vertės mokslinių in
strumentų.

Jie nusivežė juos į Bos
toną, nusisamdę kambarį ir 
ten susikraustė tuos instru
mentus. Namo savininkas 
nužiūrėjo, pranešė policijai 
ir buvo areštuoti. Dabar 
kiekvienas paleistas po $15,- 
000 užstatu iki teismo.

P. Vaitekūnas

Chester, Pa.
Mirė J. Bezmėnas

Mirė sunkaus darbo dar
bininkas Juozas Bezmėnas. 
Jis buvo gimęs 1883 metais, 
į Ameriką atvažiavo 1905 
m. ir beveik visą laiką gy
veno Chesteryje. Iš Lietu
vos buvo paseiturinčios šei
mos sūnus, pamokytas.

Atvykęs čionai dirbo Bald
win Locomotive Works fab
rike, išmoko kalvio darbo. 
Anais laikais užėjus nedar
bui buvo atleistas iš darbo, 
pinigai išsibaigė, neteko gy
venamo kambario, neturėjo 
pinigų ir maistui.

Tada jis nuvyko į Bucks 
rajoną pas lietuvius ūkinin
kus, kur dirbo už gyveni
mui vietą ir maistą per pen
kerius metus.

Vėliau vėl grįžo į Cheste- 
rį ir gavo Sun laivų sta
tykloje darbą. Sulaukęs se
natvės buvo iš darbo atleis
tas. Iš senatvės pensijos, 
tik $80 per mėnesį, negalėjo 

PUIKUS BANKETAS
Rengia L. D. P. Klubas 

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

šeštadienį

Gegužes 8 May
Pradžia 6 vai. vak.

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

i

Bus graži dairių programa 

ir malonių pokalbių
Įžanga $3.50

4” 

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. '

pragyventi, tai pasidavė į 
Delaware rajono senelių na
mą, kur gyveno- per ketve
rius metus. Ten ir mirė.

Kadangi Juozas priklausė 
prie Lietuvių pašalpinio klu
bo, tai klubas jį ir palai
dojo.

Juozas buvo pavienis. Se
niau skaitė “Laisvę,” prita
rė darbininkų judėjimui. 
Visą gyvenimą dirbo, var
go, kol atsigulė į žemę. Lai 
jam būna amžina ramybė.

A. Lipčius

Lawrence, Mass.
Motinos diena

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
yra Motinos diena. Žinoma, 
biznieriai ir JAV valdovai 
tą dieną bando paversti tik 
pasidarymui daugiau pelno 
ir plėtimui šovinizmo.

Darbininkės motinos tu
rėtų ją paversti kovai prieš 
karus, prieš militarizmą. 
Visi žinome, kiek darbinin
kė motina turi vargo, kol 
savo sūnų užaugina, o kadą 
užaugina, tai imperialistai 
šaukia jį į militarinę tar
nybą ir siunčia kariauti už 
kapitalistų reikalus.

Motinos turėtų daugiau 
jungtis aplinkui' Women’s 
Strike for Peace organiza
ciją ir kovoti už; taiką.

S. Penkauskas
............— ' 1A

Massachusetts valstijos 
apskričių piknikas įvyks 
sekmadienį, biržėlio 20 die
ną, Maple Parkej Methuen. 
Tai metinis apskričių pikni
kas. Reikia, akd visos ko
lonijos energingai ruoštųsi 
ir skaitlingai dalyvautų.

V. Kralikauskas
Nuo Redakcijos. Apie 

įvykusias K. Petrikienės 
prakalbas praleidome, nes ] 
apie jas jau įįųvo S. Pen- 
kausko korespondencija.

Baltimore, Md.
Du piknikai

Gegužės 1 dieną piknikų 
rengimo komitetas laikė su
sirinkimą ir svarstė, kaip 
padaryti pasekmingus du 
ruošiamus piknikus.

Pirmas bus Motinų pa
gerbimo piknikas sekmadie- 
nįenį, gegužės 16 dieną, 
Petro Kupriūno gražiame 
ūkyje, prie ošiančio miško.

Pas Kupriūnųs per vasa
rą yra surengiama du pik
nikai, ir jie skiriasi nuo ki
tų piknikų. Piknikuose 
skamba lietuviškos kaimiš
kos dainos iki vėlumos va-

karo. Kas moka žemaitiš
kų, dzūkiškų dainų, tai at
važiavę būsite pasitenkinę, 
o kas moka ir angliškų, vis 
tie kartu padainuosime.

Antras piknikas įvyks bir
želio 20 dieną, Slovak Na
tional Parke, 6526 Holabird 
Avė., “Laisvės” paramai.

Turiu pažymėti, kad mes 
ruošiamės iš visų spėkų, 
kad šį pikniką padarius kuo 
sėkmingiausią. Turėsime ir 
meninę programą. Dainuos 
finų moterų sekstetas. Tu
rėsime ir svečią iš Lietuvos, 
kuris yra susipažinęs su 
Lietuva. Prašome kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Piknikų komitetas 

ŽlNIOSlTŪEfllVOS 
lietuviai tik trečioje 
vietoje tepasirodė

Tarybų Latvijos sostinėje 
Rygoj ė įvyko tradicines Pa
baltijo pramoginių šokių 
konkursas, kuriame dalyva
vo ir mūsų respublikos at
stovai. Kauno miestui at
stovavo Profsąjungų kultū
ros rūmų ir Politechnikos 
instituto šokėjai, o Vilniui 
— V. Kapsuko vardo uni
versiteto pramoginių šokių 
kolektyvas.

Pirmąją vietą iškovojo 
Rygos Stučkos vardo uni
versiteto šokėjai, antrąją— 
Talino Politechnikos insti
tuto atstovai. Trečioji veita 
buvo pripažinta Kauno 
Profsąjungų kultūros rūmų 
pramoginių šokių kolekty
vui.

Konkurso pabaigoje mū
sų respublikos šokėjai pa
demonstravo naujus pramo- 
moginius lietuviškus šokius 
“Rid-Rido” ir “Banga”, o 
Kauno Politechnikos insti
tuto atstovai. Trečioji vieta 
pramoginį vokiečių šokį 
“Hali-Hali”,

Gegužės menesį ir Kaune 
įvyks pirmosios pramoginių 
šokių varžybos Kauno tau
rei laimėti. Į jas bus pa
kviesti dalyvauti ir kitų re
spublikų atstovai, o taip pat 
svečiai iš Lenkijos.

B. Žilvinas

Pas studentus artistus
KAUNAS.— Profesorius 

J. Kairūkštis — vienas se
niausių Lietuvos ateistų. 
Pranešimą apie jo gyveni
mą ir veiklą buvusiame 
Kauno, o vėliau Vilniaus 
universitetuose padarė me
dicinos fakulteto ateistinio 
būrelio narys St. Sakaraus- 
kas Vilniaus universiteto 
ateistinėje konferencijoje. 
Jos dalyviai išklausė Kauno 
Medicinos instituto studen
tės J. Rimkutės pasakojimą 
apie šios aukštosios mokyk
los ateistų tarybos veiklą.

Vilniaus universiteto do
centas J. Mankutis demas
kavo tuos, kurie, pabėgę į 
Vakarus, šiandien, dang
stydamiesi religijos skrais
te, drabsto šmeižto ir melo 
purvais mūsų] respublikoš 
darbo žmonių pasiekimus 
ir laimėjimus.

miškų dovanos
VILNIUS. — Lietuva, pa

garsėjusi tarptautinėje rin
koje kaip pramonės prekių 
tiekėja, pradeda- eksportuo
ti savo miškų dovanas. Į 
Švediją išgabenta pirma su
medžiotų stirnų siunta.

Šiemet respublįka ketina 
išsiųsti į užsienį nemažą gy
vų kiškių, kurapkų, o taip 
pat šernienos, stirnienos.

Kartu Lietuva numa t o 
eksportuoti miško uogų 
džemus ir .uogienes. Dau^- 
giau bus išvežama grybų. \

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.'

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, Gegužės-May 14 dieną, 
toj pačioj svetainėj, 7:30 vai. va
kare. Turėsime rimtai pasitarti 
apie būsimus piknikus ir kitus 
svarbius reikalus.

Tą patį vakarų, gegužės 14 d., 
ir toj pačioj vietoj įvyks ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5-os kuo
pos susirinkimas. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Valdyba (36-37)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, geužės 9-tą, yra skir

ta Motinų pagerbimui. Pagerbiamos 
motinos įvairiais būdais: mažom bei 
didelėm dovanom. O Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugijos moterų komi
sija nusprendė pagerbti motinas, pa- 
liuosuodamos jas nuo darbo. Gegu
žės 9-tą rengiama dviejų rūšių pie
tūs motinų pagarbai. 1-mą valandą 
— 29 Endicott Street.

Kviečiam visus atsilankyti. Bus 
ir meninė programa. — Rengėjos

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

įvyks Gegužės-May 16 d., 1 vai. 
Vieta ta pati—1622 Fillihore Street. 
Visi kuopos nariai malonėkite da
lyvauti. Visi gausite labai gerą I 
knygą. A. J. P. (36-37)

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Lietuvių Literatūros 

Draugija, Motinų Dienos švenčių 
proga, ruošia Banketą subatos va
kare, gegužės-May 8, su programa 
ii’ šokiais. Banketo pradžia 5 vai. j 
Ant rytojaus, geg. 9 d., sekmadienį, . 
2-rų vai. popiet,bus rodomos vė- . 
liausios filmos iš Lietuvos. Filminin I 
kas Misevičia viešėjosi Lietuvoj pe- j 
reitą vasarą ir rudenį, filmuodamas 
daugiau įvairesnes tėvynės vietas ir ' 
ten besidarbuojančius mūsų tautie- Į 
čius.

Liet. Literatūros Draugija kviečia 
visus narius, draugus, rėmėjus ir 
pažįstamus dalyvauti mūsų parengi
muose, — visi būsite gražiai priimti 
ir patenkinti, kad atsilankėt. Abu 
parengimai įvyks LDS Kliubo sve
tainėje, 9305 St. Clair Ave., Cleve- > 
land, Ohio.

Visus kviečia rengimo komitetas.

WORCESTER, MASS.
LLD. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks geužės 10 d., 2:30 vai. po
piet.

Kviečiame visus narius dalyvauti, 
turime svarbių reikalų apkalbėti. 
Žieminiai parengimai baigėsi, reikia 
prisiruošti prie vasarinių parengimų.

Jaskevičius, sekr.t

' NEW HAVEN, CONN.

Pietūs—dainos
Sekmadienį ]|

Gegužės 23 May
Pietūs 1 valandą ' I;

Rengia
LDS 16 ir LLD 32 kuopos
L. S. KLUBO SALĖJE ?

243 Front Street
Dainų programą atliks | 

Hartfordo • I;
LAISVĖS CHORAS 
Vad. Wilma Hollis

I žema įžanga

Mexico City. — JAV ma- 
rininkų iškėlimas į Domini
kos respubliką buvo vienas 
iš didelių politinių }sukrėti- 

mų. Tai atviras kišimasis į 
rašo, kad tai nepateisina
mas kišimasis į respublikos 
vidaus reikalus.
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Svarbus Pranešimas!
Plačiai buvo rašyta “Laisvėj” ir “Vilnyj” apie 

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

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

Lithuanian National Committee
To Combat Nazism, Inc.
3116 S. Halsted Street ’
Chicago, Illinois, 60608

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Male

SHEET METAL TRAINEES
Palmyra New Jersey

Sign Shop
Call 609-829-1137

(36-37)

FURNITURE FINISHING & 
TOUCH-UP. Steady work. Must be 
experienced. Must have driver’s 
license. GL. 5-5000.

(36-37)

SUPERINTENDENT. For North
east Phila. Apartment Bldg. Salary 
plus apartment to qualified man and 
wife. Call Mr. Gardner, 609-386-4900, 
N. J. (36-37)

CHEF. Expd. working Chef. Re
liable. Non-drinker. Simple Amer
ican cooking. Knowl. of some Italian 
cooking. Menu planning and percent
age. Good steady work for right 
person. No Sun. Apply in person 
only. Blue Kay Restaurant, 24 W. 
Main St., Norristown, Pa.

BARTENDER 
Family man. 

Long experience 
over 40 

Call VI. 3-7842 
or 

VI. 4-9359
(36-37)

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

Will also consider small 
motor repair expert.

PO. 5-8664.
(34-38)

Help Wanted—Female

NURSES. Immediate openings for 
4 registered nurses in research cent 
ter of large CC Hospital, 7-3 & 11-7 
shifts W/Min rotation. Excellent sa
lary and benefits. Call WA. 3-1100, 
Ext. 588 or 6762. (36-37).

HOUSEWORK. Woman, must be 
good ironer and dependable with re
ferences. 5 days. 9 to 5. Excellent 

I salary. Steady work. Cinnaminson 
area. 829-4413. (36-38)

HOUSEKEEPER. Live in. To care 
for home and three boys. Room and 
board and salary. Call WI. 3-4100. 
Ext. 57, for appt. Sun. WI. 3-5746.

(36-37)

INDIJA SIUNČIA Į
Į PASIENĮ ARMIJĄ
New Delhi. — Indijos Gy

nybos ministras Y. B. Ča- 
vanas jau pasiuntė kelis 
tūkstančius kareivių į Pa
kistano pasienį.

Čavanas yra agresyvus, 
jis nuolatos reikalaudavo 
kariauti prieš Kiniją, tai 
dabar grasina jėga suvaldyt 
ti Pakistaną.
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6 pusi. Pehkt, gegužes (May) 7, 1965

(Tęsinys iš 1-mo psl.)
dė kaip nors pasprukti iš ap
supimo, kiti slapstėsi griuvė
sių laužuose, dar kiti žudėsi, 
nes jau matė, jog “keršto va
landos atėjo. . .”

Hitleris
šas žmonijos istorijoje,—taip 
pat pasidarė galą!

O dori vokiečiai džiaugėsi, 
sulaukę išlaisvinimo valandos, 
ir garbino pergalingąją Tary
binę armiją.

Atsižymėjo Aido choras
. V • 1

Mieste pasidairius

baisiausias niek-

Washington Irving savo 
veikale Rip Van Winkle sa
ko, kad vienatinis įrankis, 
kuris aštrėja per ilgą var
tojimą, tai moteries liežu
vis. Bet dabar mes, brook- 
lyniečiai, turime sutikti, 
kad mūsų Aido choro balsai 
gerėja ir gerėja — taipgi’ 
per ilgą vartojimą. Šį fak
tą patvirtina jie gegužės 2 
d. savo koncerte Brooklyne. 
Jų balsai skambėjo taip 
gražiai muzikališkai, kaip 
bendrai dainuojant viso 
choro, taip ir jo atskirų so-

i susidėjo iš dainų solistų ir 
paties choro. Pirmiausia 
pasirodė Aido choro moterų ir unijos pasirašė naują 2 
kvartetas, tos_ keturios lak-! metų sutartį. Tuo būdu 

spaustuvių darbininkai per 
dvejus metus nebestatys 
savininkams naujų reika
lavimų.

Pagaliau didžiųjų kapita
listinių dienraščių leidėjai

ruošiama. “Išdykėli am s” 
žmones traukiniuose užka
binėti darosi vis sunkiau.

Po Lidičės, po Pirčiupio, po 
Osvencimo,— po to kai naciai 
nužudė milijonus nekaltų ta
rybinių piliečių, rodosi, kerš
tas galėjo išsilieti prieš naciš
ką sostinę.

Paklubdę hitlerinį Berlyną, 
tarybiniai pergalėtojai neda
rė to, ką senovės romėnai pa
darė su Kartagina.

Kai 146 metais prieš mūsų operos. Chorisčių bu-

Pirmiausia choristės su
vaidino sceną iš Miko Pet
rausko “Eglė Žalčių Kara-

erą romėnai užkariavo klestė- 
jantį miestą Kartaginą šiau
rės Afrikoje. 1

vo apie dvidešimt. Apsiren- 
“tautiškais” kos-rėš' Afrikoje, vadovas Publi- VISOS

Ju* Kornelijus Scipijonas įsa- tiumais, nešinos krepšelius 
kė jį sudeginti. Ir apie 600,- rinkti gėles, kurių 
000 gyventojų miestas—Hani- buvo pilna. Rinko gėles ir 
balo numylėtasis miestas, — c]ajnav0 gražiai, muzikališ- 
tapo paverstas j pelenus. Tai 
buvo ilgai puoselėto romėnų 
keršto rezultatas.

Kitaip elgėsi Berlyno užka
riautojai, generolai Konevas ir 
Žukovas, pergalingosios armi
jos vadovai. Jie įsakė kuo

“žemė”

kai skambančias daineles 
savo gražiais balsais.

Sekantis aktas buvo iš 
operetės “Kaminkrėtis ir 
Malūnininkas”. Čia net sep- 

greičiausiai įvesti mieste tvar-. tyni lošė. Tadas Kaškiau- 
ką, pavalgydinti žmones, ap- čius ir Augustas Iešmantą 
valyti miestą nuo fašistinio 
brudo. Jie vadovavosi ne ker
štu, o socialistiniu humaniz
mu, gerai žinodami, jog vo
kiečių tauta turi gyventi.

Ir už tai vokiečių liaudis vi
suomet bus dėkinga tarybi
niams žmonėms.

Kaip pati Vokietija, taip ir 
Berlynas šiuo metu perskeltas 
į'dvi dalis: buržuazinį ir so
cialistinį. Vakarų Berlyne Hi
tlerio palikonys iš naujo suo- 
kalbiauja prieš socialistines 
šalis; Vakarų Berlynas tebe
kelia naujo' pasaulinio karo 
pavojų. Rytinė Berlyno • dalis 
—socialistinė, čia kovojama 
už tai, kad nebūtų trečiojo pa- 
ąaųlinio karo.

Praėjo dvidešimt metų, kai 
fašistinė Vokietija buvo nuga
lėtą; kai hitleriniai generolai 
pasitašė jiems padiktuotą do
kumentą, kad jie besąlyginiai 
pasiduodą.

’•' Dvidešimt metų — ilgokas 
tarpas, tačiau buvusieji talki- 
ninkai-p ergai etoj ai dar nei su 
viena Vokietijų nepasirašė tai
kos sutarties! Ar gi tai nor
malu ?
U Taip, nūnai yra dvi Vokie
tijos, ir atrodo, kad jos ilgai 
dar bus. Net ir Francūzija, 
sakoma, už tai stoja.

Norint sutvirtinti pasaulinę 
taiką, reikia abi Vokietijas ly
giai pripažinti, su abiem su
daryti taikos sutartis; reikia 
suvienyti Berlyną, paliekant 
jį Vokietijos* Demokratinės 
Respublikos sostine.

štutės — N. Buknienė, .N. 
Ventienė, O. Čepulienė ir 
K. Rušinskienė. Jos sučiul
bėjo kelias meilias, muzika
liškai jausmingas daineles.

Victor Becker sudainavo 
apie penkias dainas. Visos 
pas jį gražiai išėjo. Tačiau 
iš visų gražiausiai ir jaus-.' 
mingiausiai jis dainavo, tai 
“Granadą”. Kaip gražiai...

Elena Brazauskienė labai, 
labai gražiai šį sykį pasiro
dė. Ji dainavo apie ketu
rias dainas. Jos balsas įžy
miai paaugęs, sumuzikališ- 
kėjęs. Gražiai jai išėjo 
“Mamytė” ir “Aguonėlė”, 
“Mother India”, išėjo ištik
tųjų gerai. Dar ji padėjo 
vieną anglišką savo sesu-, 
tei, kuri tik neseniai iš Len
kijos atvyko. Ta irgi gerai 
• v — • 
išėjo.

Paskutinis punktas buvo 
pats visas Aido choras. Tai 
pasirodė, iš tikrųjų, Brook
lyno lietuvių pažiba. Apie 
keturiasdešimt balsų. Visi 
taip aiškiai ir muzikališkai 
skamba. Rodosi, Mildred 
Stensler tik pirštu mostelė
jo link to ar ano, ir kaip 
kokią stygą palietė — 
suvirpėjo malonus, muzika- 
liškas balsas. Gražu!

Pates choras sudainavo 
apie pustuzinį dainų. Įžy
miai gražiai skambėjo

Tebestreikuoja Konverte 
krautuvių darbininkai. Pi- 
kietas stiprus, mažai kas į 
tas krautuves eina. Darbi
ninkai tikisi streiką laimėti.

Pirmadienį dvidešimt 
barzdotų rusų ortodoksų 
bažnyčios popų lankėsi Pa
saulinėje parodoje. Jie bu
vo iš Čhicagos ir Bostono. 
Žmonėms buvo nemaža at
rakcija.

Majoras Wagneris užgy- 
rė planą pastatyti keturias 
naujas policijos stotis — dvi’ 
Manhattane, vieną Brookly- 
ne ir vieną Queens. Pasta
tymas atsieis daugiau kaip 
$5,000,000.

Įžymioji Amerikos šokikė 
Martha Graham laimėjo 
Aspen Award premiją. Gaus 
$30,000.

Ir mums gerai pažįstamas 
chorų vadovas Valteris Žukas 
dalyvavo kare prieš fašistinę 
Vokietiją.
J Ir štai, istorinę dieną, kai 

hitlerinė' armija buvo paklup- 
dyta,— gegužės 8 d., — Eli- 
zabethe ruašiama Valteriui ir 
jo žmonai Myldai pagerbti 
Vakaras — atžymėti 35 metų 
jų vedybinio gyvenimo sukak
tį.

Valteris ir fronte būdamas 
patašė keliom dainom muziką. 
Praėjusį sekmadieni Brookly- 
rie Aido choro koncerte buvo 
dainuotos dvi V. 
pozicijos dainos.

Kuriems laikas 
lyyaukime V. ir 
pagerbti vakare,

Žuko kom-

leidžia, da- 
M. Žukams 
kartu atžy

mėsime dvidešimtmetinę su- 
kąktį nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Europoje.

Pramogą rengia Lietuvių 
Darbininkų klubas (žiūrėkite 
skelbimą).

PRANEŠIMAI
< OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
gegužės 11 d., 2 vai. popiet., 

salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Parke.

visi ateiti. Bus vaišių. 
‘ Valdyba (35-36)

turėjo ilgiausią dialogą — 
kaminkrėčio su malūninin
ku. Nors visi čia pažymė
tinai gerai lošė — J. Gry
bas, V. Bunkienė, V. Be
cker, N. Ventienė, N. Buk
nienė ir L. Kavaliauskaitė, 
tačiau Tadas su Augustu 
stačiai atgyveno dialogą. 
Kiek čia jiedu išsikoliojo, 
išsibarė ir dainų pridaina- ( “Plauklaiveli,” iš “Tales of 
vo. Tačiau jiedviem taip ” nn " 1 ’*

; natūraliai sekėsi, kad net 
reikia stebėtis, kaip jiedu 
galėjo tiek daug išmokti at
mintinai. Čia jiedu viršijo 
kitus.

Bet jeigu praeitume nie
ko nesakę apie Lilijos Ka- 
valiauskaitėš lošį, tai irgi 
būt negerai.' Jos rolė buvo 
gal mažiausiai žymi, lošiant 
malūnininko darbininkę. 
Tačiau ji taip jau tipiškai 
tiko ir veikė tame akte, kad

Hoffman.” Bet ir kitos ne
mažiau gražiai jiems skam
bėjo . Tačiau man patiko 
specialiai gerai sulietuvinta 
daina — “Oh, Susana, don’t 
you cry forme...” Labai gra
žiai^

Solistams akompanavo pi
anu gabioji Ann Salyk. Bet 
ir pati direktorė - mokytoja 
Mildred daug to atliko.

Publikos buvo daug. Ki
ti matėsi net iš labai toli— 
iš Naujosios Anglijos. Vi-

negalėjai jos specialiai ne- si kalbeio pasitenkinę kon- 
pastebėti. Naturalė lošėja... certu. Tai Aido pasiseki-

Nelė Ventienė tikra pri- 1 mas ’ ’ ‘ 
ma dona čia pasirodė 
solo dainuodama. Taip gra
žiai jai čia išėjo. Bet ji ir 
Victor Becker duetą čia 
dainavo. Pageidavau, kad 
jiedu kelis sykius atkarto-

Viktoras kaip ir nelošė, 
tačiau ko jis neatliko loši
me, tai dapildė dainomis 
daugiau, negu kas iš jo no-

Kas važiuos, kas neva
žiuos
Dainų šventei, bet iš Ame
rikos pirmiausia turėtų bū
ti pats Brooklyno Aido cho
ras.

Einu ir aš patenkintais 
jausmais iš koncerto. Gi 
sutinku mūsų poetą Joną 
Jušką, aidietį, nešantis ne- 
šinį. Klausiu juoku, ar pie
tus buvo atsinešęs. Nusi-

j Lietuvą dainuoti

Pasaulinės aprodos kor
poracijos prezidentas Moses 
žada įėjimą į parodą nupi
ginti, jeigu už mėnesio laiko 
pasirodytų, kad toks žygis 
padidintų lankytojų skaičių. 
Pernai įėjimas buvo $2, šie
met jau $2.50. Kol kas lan
kytojų skaičius, palyginti 
su pereitais metais pirmo
siomis parodos savaitėmis, 
yra nekoks.

Jau kelinta diena ener
gingai streikuoja urminių 
drapanų krautuvių patar
nautojai. Streikas apima 
10,000 darbininkų. Jiėrtis 
pritaria siuvėjų ir “tymste- 
rių ’’unijos. Darbininkai pri
klauso Wholesale and De
partment Store Workers 
unijai, Skebų atsirahda la
bai mažai.

Miesto prekybos komisio- 
nierius Louis Broido rapor
tuoja, kad praėjusiais me
tais mūsų didmiestyje dar- 

skaičius paaugo 30,400.

Pranešama, kad buvęs Si
erra Leone paviljonas bus 
paverstas Jungtinių Tautų 
paviljonu. Tikimasi, kad 
tas smarkiai pakels parodos 
prestižą.

Beje, parodoje daugiausia 
lankytojų matosi Meksikos 
paviljone. Ypač daug žmo
nių ateina pamatyti nepa
prastų Papantijos skrajo
jančių erelių. Juos galima 
matyti tris kartus — 2, 5 ir 
7 vai.

Džiugu,1 kad Aido choro 
parengimas praėjusį sek
madienį gražiai pavyko. Ai- 
diečiai linksmai nusiteikę^ 
ypač jų mokytoja Mildred 
Stensler. Visi jie. pasišovę 
vykti į WorČesterį gegužės 
23 d. Su jaiš vyks busu ir 
kiti niujorkiečiai. T

50

Iš laiškų
m. ((auksinė) vedybų 

sukaktis
“Laisvės” kolektyvui—
Mieli Draugai:

Gegužės mėnęsį, Š. m., su
eina mūsų auksinė vedybų 
sukaktis. Ta proga sveiki
name “Laisvės” darbuoto
jus, linkime dar daug hietų 
skleisti apšvįetą tarp pla
čiosios visuomenės. •>;. 
■. čia rasite. ; čekį sumoje 
$50 lai k r aš č i u i '“Laisvai” 
sustiprinti. ;
-! Su pagarba; •')

Felix ir Amelia Skteriš
St. Petersburg; Fla.L

Aidiečių išleistuvės
Kaip žinoma, šią vasarą

Tapo apiplėšta nedidelė, l važiuos į Tarybų Liėtttvą 
bet gana turtinga katalikų dainininkų dalyvauti tep 
bažnyčia Kent Avenėje. Dainų šventėje, kųt buž 
Kunigas sako, kad plėšikai 
paėmė $500. Manoma, kad 
tai bus darbas vieno iš pa- 

j rapijonų, kurie gerai žino 
kunigo ir bažnyčios “ap
saugą.” :

Pats aktas-komedija su
darytas taip, kad čia bent 
keli prižada vesti, “kai tas 
bokštas sugrius”. Niekas 
nesitiki, kad jis kada grius, 
tai supranta įžeidimu, su
vedžiojimu... Pyksta! Betgi 
tas bokštas ima ir sugriūva. 
Ot, ir išpildyk žodį...

Tarpeliui pasitaikius, P. 
ir N. Ventų sūnukas gavo, 
progą pademonstruoti savo 
išsilavinimą trumpete gro
ti. Jis atliko du gabalėlius. 
Gerai jau išsilavinęs. Tai 
seka motinos pėdomis; bus 
muzikas.

Turėjome sveęią iš Wa- 
shingtono, V. Zenkevičių iš 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos. Jis pasveikino brookly- 
niečius už tokį kultūringą 
darbą dailėje.

Publika priėmė rezoliuci
ją, raginančią Prezidentą 
dėti visas pastangas mažin
ti karo pavojų Amerikos 
Jungtinių Valstijų veikla 
svetur.

Antra dalis programos

“Tu neatspėtum per mi
lijoną metų, ką čia nešu!”

“Tai 
klausiu

“Ogi 
mentai 
atsako.

Pasirodo, Jonas esąs gri- 
mavimo artistas, ėmęs kur-

Praėjusį sekmadienį Cent
ral parke buvo atžymėta 17- 
oji Izraelio valstybės sukak
tis. Apeigose dalyvavo 20,- 
000 žmonių.

Pirmadienį buvo “Aš esu 
miesto parkų draugas” die
na. Daugelyje parkų vai
kai “pagerbė” medžius. 
Miestas nori, kad mūsų me
džiai nebūtų skriaudžiami. 
Nereikia < jų žaloti. Tegu 

toi šakoi immv^tėi Tok miesto Parkai skendl Sra" 
J J Y L į žiuose žalumynuose!

Keturi šimtai naujų poli- 
cistų pristatyti prie saugo
jimo traukinių. Kita tiek

kas gi jau tokio?” 
j°.
grimavimo instru- 

ir preparatai,” jis

gu dabar, arba net per pa
staruosius penkia s d e š i m t 
metų, reikia ką grimuoti, 
tai jo darbas tą atlikti. O 
jo gabumai įžymūs. Kai jis 
nugrimavo aną metą repre
zentuoti buvusiu Aido cho
ro vedėju L. Ereminą, tai 
aš net krūptelėjau pamatęs. 
Maniau, kad pats Ereminas 
iš numirusių prisikėlė! Taip 
realu...

Prie teatrų ir kitur, to
kiems artistams moka net 
po $75 į dieną. Jonas tą at
lieka veltui, už ačiū! Daž
niausia ir to negauna... 
Taip jau visuomenėje pasi
taiko ... 
S ■ A

A. Gilman

paminėta 25 metų Tarybiį 
Lietuvos sukaktis, SiDŠią 
grupe važiuos ir neifiažą^ 
skaičius aidie^ių; :' ■

Aido choras rengia savo 
nariams išleistuves ateinam 
čios savaitės šeštadienio va
kare, gegužės 15 dieną. Iš
leistuvės įvyks “Laisvės” 
salėje, 7-tą valandą vakaro;

Bilietus galima įsigyti pas 
aidiečius arba galima pa
skambinti telefonu Lilijai 
Kavaliauskaitei ML 1-6887,

Aido choras lauks kiek
vieno atsilankant. • ■

<■•*>■ H. F. ■

Maskva. —■ Šimtai tūks
tančių žmonių parodavo už 
taiką, reikalavo, kad JAV 
susilaikytų nuo agresijų, 
kurios pastato pasaulinę 
taiką į pavojų.

ANNUAL .OUTING 
T ’ 

First Great Event of the Summer!.

Sunday, June 20th
CAMP MIDVALE-FELLOWSHIP 

WANAQUE, N. J.

American Committee for Protection of Foreign Born 
49 E. 21 St, Room 405, NYC 

. (Directions to Camp on Tickets)

Lietuvių namo
Lietuvių Namo Bendro- 

i ves šėrininkų dvimėtinis su
važiavimas įvyko balandžio 
24 d., savame name, 102-04 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N.Y. Dalyvavo 78 šėrinin- 
kai, atstovaudami savo 214 
serų, 1,553 proxes (kitų šė- 
rininkų įgaliojimus) viso 
1,767 serus.

Direktorių ir finansinis 
raportas rodo, kad namo 
reikalai tinkamai vedami. 
South Queens Boys Club 
baigia atmokėti morgičių, 
beliko tik $5,000. Per pasta
ruosius metus name ' pada
ryta daug pataisymų. Salė
je pastatyta puiki estrada, 
kūrioš; statybą atliko Vin
cas Venckūnas ir Petras 
Babarskas. Prieš: pat suva
žiavimą salė naujai išdažy
ta ir naujos puikios šviesos 
suvestos. Tą darbą atliko 
Alekas ir Juozas Nevins. 
Suvažiavimas išreiškė jiems 
padėką.. j

Nutarta įdėti sallėje vasa
rai tris vėdintuvus (fenus). 
Tuomet ir vasaros metu bus 
vėsiau susirinkimus ir pa
rengimus turėti.

Buvo raportuota, kad 
Bendrovės finansinis stovis 
gana geras. Nuo 1960 metų, 
kai pradėta atmokėti už Še
rus tiems, kurie reikalavo 
atmokėti, viso atpirkta 761 
šėras. Tuo pačių metu ne
mažas šėrininkų skaičius 
savo > šėrus id°YanoJ° Mk’ 
rašęiui “Laisvei”, kai kurie 
dovanojo dienraščiui “Vil
niai”, , taipgi Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros įjraugijai. Tai šėrinin
kų skaičius sųmąžėjo. Da- 
bąr ; Bendrovę turį apie 9,00 
šerinjųkų. A(._> y. -į , , 
i į Pąr j ,pa3tarūQ^ps porą 
metų,, aišku, š^jpjįikų skai
čius buvo sumažėjęs, bet su- 
yįliąyįpą 
šėrininkų, kaip ir prieš po- 
rą^męt^š.Hf 'pn '-V. - /- 

guyažiavipiąįjšHnko. se
kamus Bendrovė ^direktp- 
riaisi Walterį peršulį, Kazį 
Nečiųnską, Petrą Višniays- 
ką, Jurgį Bėrno^f Waltęrį 
Brazauską, Praną Vąrašką, 
Vincą Vėhėkūną, /Įr. Stepą 
Vetchkį.;,“..J:

SŪyažiąvimąs, apgailėsta
vo, kad ‘dėl.sunkios; tifeos ne
begali dalyvauti Stasys Ti
tams,' buvęs 'Behdfdvėš vice
prezidentas ir labai daug 
prisidėjus prie įvairių dar
bų, prie visokių namo taisy
mų. Suvažiavimas pareiškė, 
jam padėką.

Suvažiavimui baigiantis, 
buvo visi suvažiavimo daly
viai nemokamai pavaišinti. 
Po vaišių visi galėjo drau
giškai pasįkalbėti ir gražiai 
laiką praleisti. • ;

Suvažiavimo išrinkti di
rektoriai laikė pirmąjį su-

b-vės reikalais
sirinkimą gegužės 2 d. Išsi
rinko . viršininkus. Walteris 
Keršulis vėl išrinktas prezi
dentu. Jis tame poste tar
nauja jau daugelį metų. 
Kazys Nečiunskąs ir vėl iš
rinktas Bendrovės sekreto- 
rium-iždininku. Jis irgi 
daug metų tame poste tar
nauja. Viceprezidentu iš
rinktas Jurgis Bernotas. 
Aptarta abelnieji Bendro
vės reikalai.

Visais Lietuvių Namo 
Bendrovės reikalais patar
tina rašyti sekamu adresu: 
Lithuanian Building Corp. 

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. lų/i.

J. Gasnąnas

NEPAMIRŠKITE BAN
KETO ELIZABETHE
Tai bus pagerbimas Vol

terio ir Myldos Žukų. Bus 
šauni dainų programa ir 
skani vakarienė. Tai įvyks 
LDP klubo salėje, 408 Court 
st.

, . Ignas

PADĖKA
Išbuvęs trejetą savaičių 

ligoninėj, sugrįžau namo 
balandžio 7-tą. Kaip ligoni
nėje esantį, taip ir namie 
didžiai pradžiugino drangų 
ir pažįstamų užuojauta, lin
kėjimai- pasveikti. Nuošir
džiai esu dėkingas visiems 
lankiusiems mane laiškais, 
asmeniškai ir telefonu. Nie
kuomet neužmiršiu jūsų 
draugiškumo.

Zįgmas Kavoliūnas 
Jamaica, N.Y.

f t i •

Baltarusijoje rado 
naftos versmes

Maskva. — “Izvestijos” 
rašo, kącĮ Baltarusijoje nuo 
Polocko iki fcečicos, Daugu
vos, Berezinos ir Dniepro 
upių srityse surado naftos 
versmių.,

. -Rečicos apylinkėje jau 
įrengtos pumpavimo svir
tys ir per parą duoda po 
600 tonų naftos.

Svirčių jau įrengta Vi
tebsko ir. Polocko rajonuose. 
Kada nafta bus eksploatuo
jama;. tai tas daug pasitar
naus Lietuvai ir kitoms Pa
baltijo respublikoms.

DAR SVEIKINIMAS 
VILNIEČIAMS

Brocktonietis d. Raila, 
lankydamasis Aido Choro 
koncerte, įteikė d. M. Gu- 
tauskienės “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimui sveiki
nimą su $10 auka,

Aido choras $25.00.
Labai ačiū.

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Aido choras rengia išleistuves tiem aidieČiam, ku

rie važiuos šią vasarą į Tarybų Lietuvą. t 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų. Turėsime dainų 

programą ir kitų įvairumų.

Aidiečiij Išleistuves
C

įvyks šeštadienį,

Gegužes (May) 15 dieną
LAISVES SALEJE

102-02 Liberty Avė,, Ozone Park

Pradžia 7 vai vakaro Auka
■ i. * * > ■■ _ .ii . i ; .




