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KRISLAI
Galo nesimato
Žajndaro rolėje 
“Johnsono doktrina”

Apie Johnsono doktriną 
ir taikos reikalus

fiurčių pelnai
Nuolatos didėja

Paminėjo 20 metų karo 
pabaigos sukaktį

Pirmieji atsiliepimai 
“Kristaus švarkas” 
Suartėjimas 
Dideli pasiruošimai

Rašo A. Bimba

Prezidentas pareikalavo ir 
gavo iš Kongreso dar 700 mi
lijonų dolerių Karui Pietų 
Vietname.

Tą pačią dieną, kai prezi
dentas reikalavo daugiau pi
nigų, į Pietų Vietnamą dar 
pasiųsta 1,200 kareivių. O ten 
kaip žinia, mūsų marinai jau 
tiesioginiai dalyvauja mūšiuo
se — žudo vietnamiečius ir 
žųsta patys.

Net ir kalbos apie baigimą 
karo visiškai nutilo. Vadinasi, 
ruošiamasi didžiuliam karui.

Įįjt ne tik visą šalį, o ir visą 
pasaulį vėl pritrenkė vyriau- 
syl*ės žygis Dominikos Res
publikoje. Neatsiklausus nuo
monės kitų Lotynų Amerikos 
valstybių, ji viena ėmė ir tą 
trijų milijonų gyventojų šale
lę okupavo. Atvirai triuški
namas liaudies sukilimas prieš 
militarinę kliką, ‘kuri prieš 
pusantrų metų nuvertė konsti
tuciniai išrinktą ir sudarytą 
valdžią.

Pasak kolumnisto James 
Reston, dabar mes jau turime 
naują doktriną — “Johnsono 
doktriną”. O ji reiškia, kad 
mes visur eisime pasaulinio 
žandaro pareigas. Atvirai, 
nieko nesiklausę, su niekuo 
nepasitarę, su niekuo nesiskai
tydami, triuškiname žmonių 
sukilimus, paskelbdami juos 
“komunistų darbu”. Taip da
bar Dominikoje susidorojamo 
SU" “komunistų revoliucija”, 
nors sukilėliai bažijasi, kad 
jieyFhieko su komunistais netu
ri.

Bet šita “doktrina” labai 
pavojinga. Reston pastebi, kad 
šiandien pasaulyje tiek daug 
vietų, kur liaudis prieš mili- 
tarines-fašistines diktatūras 
ruošiasi sukilti, jog mūsų pre
zidentui nebeužteks marinų jų 
nuslopinimui!

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kolum- 
nistas James Reston rašo, 
kad prezidentas Johnsonas 
pasirinko kelią greitam var
tojimui Jungtinių Valstijų 
militarinių jėgų, nepaisyda
mas pasaulinių atsiliepimų.

Kas liečia Vietnamą, tai 
Restonas rašo, kad dar šių 
metų pradžioje Johnsonas 
sakė, jog nesiūs amerikiečių 
ten kariauti, o dabar siun
čia desėtkais tūkstančių ir 
sako, kad tai daro dėl to, 
kad “nėra kam komunistus 
sulaikyti.”

Kas dėl invazijos į Domi
nikos respubliką, tai šis žy
gis griežtai prieštarauja A- 
merikos valstybių sąjungos 
taisyklėms, kur pasakyta: 
“Nei viena valstybė, arba 
valstybių grupė, neturi tei
sės intervencijai, tiesiogi
niai ar netiesioginiai kištis 
i vidujinius ar išlaukinius 
kitos valstybės reikalus.”

Johnsonas, kai tik sužino
jo, kad Dominikoje įvyko 
perversmas ir tapo nuvers-

Į ta Jungtinėm.. Valstijoms 
paklusni valdžia, tai tuojau 
pasiuntė tūkstančius mari- 
ninkų ir parašiutininkų. Tik 
kada šis žingsnis susilaukė 
Amerikos valstybių kriti
kos, tai tada JAV pradėjo 
veikti, kad interv e n c i j o n 
įtraukti ir kitas Amerikos 
valstybes.

Kur link šie JAV milita- 
riniai veiksmai veda? Kaip 

i į tai turės atsiliepti kitos 
valstybės?

Gegužės Pirmosios de
monstracijos Japonijoje, In-, 
donezijoje, net vakarų Ber
lyne, jau nekalbant apie so
cialistines valstybes, įrodė, 
kad pasaulio žmonės prieš 
Jungtinių Valstijų militari- 
nius veiksmus.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų partija savo pareiški
me dėl invazijos į Domini
ką sako, kad “JAV pasirin
ko kanuolių politiką,” kuri 
yra labai pavojinga, kuri 
veda prie katastrofinio 
branduolinio karo.

Washingtonas.—1965 me
tais per pirmąjį kvartalą, 
tai yra sausį-kovą, žymiai 
padidėjo stambių korpora
cijų pelnai.

General Electric Co. tu
rėjo $77,376,000* pelno, kuris 
pralenkė 1964 m. tų pačių 
mėnesių pelną 27 procen
tais. Westinghouse Elect
ric Co. pelnai 1964 m. pel
nus pralenkė net 100 pro
centu, c

Chrysler automobilių ga
minimo kompanija turėjo 
$56,600,000 pelno. A r m - 
co Steel Co. pelnai buvo

$25,798,000, arba virš 72% 
didesni, kaip 1964 m.

Du Pont, dinamito kom
panijos, pelnai buvo $102,- 
000,000, arba 332% didesni 
už 1964 m.

Texaco naftos kompani
ja pasidarė $162,943,000 pel
no, 11% daugiau, kaip per
eitų metų tais pat mėne
siais.

American Telegraph and 
Telephone Co. pelnai buvo 
$424,883,000, tai virš 10% 
didesni, kaip 1964 m.

Pelnai yra po to, kai kom
panijos atmokėjo JAV val
džiai pajamų taksus.

De Gaulle smerkia JAV 
intervenciją į Dominiką

Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariai gavo Ksaveros Ka- 
rosienės knygą “Su taikos mi
sija aplink pasaulį. Dauge
lis knygą jau perskaitė. Su 
kai kuriais aidiečių koncerte 
kalbėjausi. Visi knygą giria 
ir karštai sveikina jos autorę.

Esate girdėję visokių “šven
tų relikvijų”, kuriomis katali
kų bažnyčia gražiai bizniavo- 
įa. Beveik kiekviena bažnyčia 
iįdžiuojasi turinti kokio nors 
^Cventojo” tai pančiaką, tai 
šonkaulį, tai akis.

Bet Vakarų Vokietijos Trier 
miesto katalikų bažnyčia pa
siskelbė pasauliui, kad ji tu
rinti “Kristaus švarką”.

Biznis kuo puikiausias. Ti
kintieji iš visur masėmis plau
kia “šventąjį švarką” pama
tyti!

TSRS DELEGACIJA 
BERLYNE

Berlynas. — Gegužės 8 d. 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika minėjo 20-ies 
metų sukaktį nuo išsilais
vinimo iš hitlerininkų jun
go.

Kaip žinia, išsilaisvinimas 
įvyko po TSRS armijos per
galės. Berlyne ir kituose 
miestuose įvyko paradai. 
Buvo atvykusi TSRS dele
gacija priešakyje su Kosy
ginu, TSRS premjeru.

STATYS TERMOBRAN
DUOLINIUS TANKUS
Bona. — Jungtinių Vals

tijų ir Vaakrų Vokietijos 
militaristai susitarė statyti 
“M-70” rūšies tankus, po 60 
tonų, kurie šaudys atomi- 
miniais sviediniais.

Tokio tanko pagaminimui 
bus išleista $500,000.

Sukako 20 mėty nuo 
karo pabaigos

Gegužės 8 dieną sukako 
20 metų nuo besąl y g i n i o 
hitlerinės Vokietijos kapi-j 
tuliavimo, tai yra karo pa
baigos Europoje.

“The New York Times”! 
redakciniame žymėjo, kad 
dabar passaulis yra dar bai
siau apsiginklavęs, kaip bu
vo karo pabaigoje. Penkios 
valstybės jau turi atominių 
ginklų.

Jungtinės Valstijos veda 
karą Vietname, atliko inter
venciją į Dominiką.

“Times” pakartojo prieš 
pora metų pasakytą buvu
sio prezidento Johno Kene
džio par e i š k i m ą : Jeigu 
kils pasaulinis karas, tai 
vieskas, ką mes pasiekėme,

Paryžius. — Prancūzijos 
ministrų posėdyje prezi
dentas Charles De Gaulle 
aštriai kritikavo Jungtines 
Valstijas už intervenciją į 
Dominikos respubliką. Jis 
reikalavo, kad JAV tuojau 
ištrauktų iš Dominikos res
publikos savo militarines jė
gas, taipgi sakė, kad Pran
cūzija pripažins naują Do
minikos valdžią priešakyje 
su Caamano Deno.

Prancūzijos Užsienio mi
nistras Maurice Couve de 
Murville kritikavo SEATO 
militarinės sąjungos nutari
mą, kuri užgyrė Jungtinių 
Valstijų karą Vietname, ir 
kritikavo ją už palaikymą 
Anglijos “Moderninio impe
rializmo” Malaizijoje.

Santo Domingo. — Domi
nikos patriotai priešinasi 
JAV intervenciijai. Jie iš 
namų šaudo į marininkus ir 
parašiutininkus. Vėl buvo 
du JAV marininkai nušau
ti ir keli sužeisti.

Washingtonas. — Ameri
kos valstybių sąjungos am
basadoriai 14 balsų prieš 5 
priėmė Jungtinių Valstijų

rezoliuciją, kad amerikinės 
valstybės pasiųstų savo mi
litarines jėgas į Dominiką.

San Juan. — Buvęs Do
minikos prezidentas Juan 
Bosch kaltina JAV amba
sadą, kad jos patvarkymu 
buvo lėktuvų bombarduota 
Dominikos sostinė.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Nikalojus Fedorenko, TSRS 
atstovas, sakė, kad Ameri
kos valstybių sąjungos nu
tarimas pasiųsti militarines 
jėgas į Dominiką yra tik 
pridengimas JAV interven- 
ciijos. Jis reikalavo, kad 
jokia valstybė nesikištų į 
Dominikos vidaus reikalus.

New Yorkas. — Gegužės 
7 d. “The New Yrok “Times” 
išspausdino laišką Salvado
ro de Madariaga, buvusio 
Ispanijos ambas a d o r i a u s 
Dominikoje, kuris rašo, kad 
JAV kaltinimai Juano Bos- 
cho, būk jis komunistas, ne
turi nieko bendro su teisy
be. Madariaga reikalauja, 
kad JAV ištrauktų savo mi
litarines jėgas iš Domini
kos.

Maskva. — Gegužės 8 d. 
Kremliuje, Suvažiavimų pa- 
lociuje, susirinko apie 6,000 
įžymių žmonių paminėti 20 
metų sukaktį nuo Europoje 
Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos.

Per dvi valandas kalbą 
sakė Leonidas Brežnevas, 
TSRS Komunistų partijos 
Centro komiteto pirmasis 
sekretorius. Jis atžymėjo 
kaip baisus buvę karas, 
kiek daug žmonių jame žu
vo, pabrėžė TSRS rolę su- 

i daryme antihitlerinės koa
licijos, TSRS rolę karo lai
mėjime ir atidavė, kreditą 

i vadams ir Juozui Stalinui, 
kurie stovėjo priešakyje ta
rybinių jėgų. Minėjime da
lyvavo ir maršalas Jurgis 
Žukovas.

Brežnevas kritikavo JAV 
agresyvę politiką Vietname 
ir Dominikos respublikoje. 
Jis sakė, kad,matyti, JAV 
imperialistai nepasimokino 
iš Antrojo pasaulinio karo.

Gegužės 9 dieną Tarybų 
Sąjungos sostinėje ir sąjun
ginių respublikų sostinėse 
bei didmiesčiuose įvyko mi- 
litariniai paradai.

Raudonoje aikštėje buvo 
didžiausias militarinis pa-

Kunigai pikietuos i 
Pentagoną

Washingtonas. — Inter- 
religious Committee ruošia 
Pentagono pikietavimą 
prieš karą Vietname ir in
vaziją Dominikos respubli
koje.

Pikietavime dalyvaus 
įvairių religijų kunigai, jų 
tarpe D r. kunigas Martin 
Luther King, Dr. Ralph 
Sockman, rabinas Uri Mil
ler, kunigas Daniel Corri
gan ir daugelis kitų.

Pikietavimas bus per dvi 
dienas gegužės 11 ir 12 die
nomis.

iradas pėstininkų, artileri- , 
] jos, šimtai pravažiavo nau
josios rūšies tankų, buvo 
pravežta milžiniškos rake
tos, apie 110 pėdų ilgio. Pa
rado apžiūrą darė A. Kosy- 
nas, Brežnevas, Mikoja- 
nas ir kiti TSRS valdžios 
ir partijos vadai, taipgi ko
munistų vadai iš kitų šalių.

TSRS Gynybos ministras 
Malinovskis sakė kalbą, 
įspėjo JAV prieš agresijas,- 
sakė, kad reikia iš Antrojo 
pasaulinio karo pasimokyti.

Berlynas. — Gegužės 8 ' 
d. čionai įvyko militarinis ir 
žmonių paradas minėjimui 
Vokietijos išlaisvinimo iš 
hitlerininkų jungo. Parado 
apžiūrą darė Vokietijos 
respublikos vadai, TSRS 
premjeras Kosyginas ir va
dai iš kitų socialistinių vals
tybių.

Varšuva. — Gegužės 9 d. 
Lenkijoje ir kitose socialis
tinėse valstybėse buvo para
dai minėjimui pabaigos 
Antrojo pas aulinio karo 
Europoje.

Paryžius. — Gegužės 8 d. 
įvyko Prancūzijos militari
nių jėgų paradas atžymėji-*7 
mui pabaigos Antrojo pa
saulinio karo Europoje.

IZRAELIS PARODAVO 
MILITARINES JĖGAS
Tel Avivas. — Gegužės 6 

d. Izraelis minėjo savo ne- 
prigulmybės 17-ą sukaktį. 
Gatvėmis buvo vežamos 
Jungtinių Valstijų gamybos 
“Hawk” raketos, o ore 
skraidė apie 300 karo lėk
tuvų ir malūnsparnių.

KONGRESAS PASKYRĖ 
KARUI $700,000,000

Washingtonas. 1— Prezi
dentas Johnsonas reikalavo 
Kongreso, kad prie jau pir
miau paskirtų apie $1,500,- 
000,000 pinigų karui Viet
name dar pridėtų $700,000,- 
000.

bus sunaikinta į 24 valan
das.”

SUSITARĖ DĖL 
BANGINIŲ

Londonas.—Trylikos vals
tybių atstovai susitarė ban
ginių medžioklės reikalais 
ir nuskyrė kvotas būsi
miems trejiems metams.

Sutarta, kad Antarktiko- 
je nebūtų virš 4,000 mėly
nų banginių sumedžiojama 
per metus.

DAR $5,000,000,000 ERD
VIŲ UŽKARIAVIMUI
Washingtonas. — JAV 

Atstovų Butas nubalsavo 
skirti dar penkis bilijonus 
ir 184 milijonus dolerių erd
vių užkariavimui. Už bal
savo 388 atstovai, o prieš 
tik 11.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kadaise, dar prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, veikė tarp Ta
rybų Sąjungos ir Prancūzijos 
apsigynimo-draugiškumo su
tartis. Bet karo liepsnose ji 
supleškėjo. Prancūzija buvo 
pirmutinė jos atsisakyti.

Po karo Prancūzija ištiki
mai šoko pagal mūsų Jungti
nių Valstijų muziką. Bet jau 
gerokas laikas kaip prancūzai 

Jaučiasi “pavargę” ir prade- 
w*'“šiauštis”. Jie mano, kad 
Amerikos diktavimas Vakarų 
Europai kenkia Prancūzijos 
prestižui.

Rezultatas toks, kad vėl 
pradeda atsisteigti draugišku-

mas tarp Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos. Daugelis dip
lomatų mano, kad su laiku 
gims tarp tų kraštų nauja ap
sigynimo ir draugiškumo su
tartis.

Visko gali būti. ..

Tarybų Lietuvos spaudoje 
jau labai plačiai kalbama apie 
pasiruošimą liepos menesį iš
kilmingiausiai atžymėti tary
binės santvarkos atstėigimo 
25-sias metines. Visa šalis iš
judinta. Eina lenktynės ge
riausiam tos’ šventės sutiki
mui. , I

JAV JAU BAUS 
PAKISTANĄ

Washingtonas. — Kadan
gi Pakistanas nedalyvaus 
SEATO karo laivynų ma
nevruose Kinijos pakrašty
je, taipgi konvencijoje ne
balsavo užgyrimui JAV po
litikos Vietname, tai j a m 
bus sulaikyta pagalba.

Washingtonas.—JAV ka
ro orlaivyno viršininkas ge
nerolas John P. McConnell 
giria Gynybos sekretorių 
R. McNamarą. Patarlė sa
ko : Toks tokį pažino ir 
į svečius pavadino.

Maskva—Džiaugės TSRS 
buvę kariai, vėl susitikę su 
Jungtinių Valstijų buvusiu 
kariu Joseph Polowsky, su
ku riuo jie 1945 metais su
sitiko prie Ellbos upės.

Maskva. — TSDS protes
tavo prieš Jungtines Valsti
jas, nes jų kariniai lėktu
vai vis skraido virš tarybi
nių laivų tarptautiniuose 
vandenyse.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė sutiko, kad 
ginklų ir amunicijos gamin
tojai parduotų už $200,000,- 
000 ginklų * Jordanijai ir 
Saudi Arabijai.

NESULAIKYS ISTO
RIJOJ ĮVYKIŲ

Maskva. — Tarybų Są
jungos atominių jėgų ko- 
mandierius maršalas Nika
lojus Krylovas pareiškė: 
pareiškė:

Imperialistų intervencijos 
ir kišimasis į kitų valstybių 
vidaus reikalus nesulaikys 
istorijos.

Jeigu jie išprovokuos di
delį karą, tai gaus galą. 
TSRS turi neriboto pasie
kimo atominių raketų, ku
rių naikinamoji jėga yra 
nesvietiškai didelė.

Atstovų Buto nariai 408 
balsais prieš 7 paskyrė pre
zidento reikalaujamą sumą.

ANGLAI NACIONALI
ZUOS PLIENO 
INDUSTRIPĄ

Londonas.—Anglijos par
lamentas 310 balsų prieš 
306 nutarė nacionalizuoti 

i plieno industriją. Rezoliu
cijoje reikalauja nacionali
zuoti 90 proc industrijos. 
Ar nutarimas bus vykina
mas, tik ateitis parodys, nes 
jis priimtas tik 4 balsų dau
guma.

Pekinas. •— JAV Karo lai
vas buvo įsiveržęs į Kinijos 
teritorinius vandenis, tai 
379-tas panašus pasielgi
mas.

Toronto. — Kanados Ko
munistų aprtijos Centrinis 
komitetas sutiko, kad Que
bec provinciijoje susiorga
nizuotų atskira Komunistų 
partija.

Mat, šioje provincijoje 
dauguma gyventojų yra 
prancūzai . . Partija vadin
sis: Parti Communiste du 
Quebec.

New Yorkas.—New Yorko 
priemiestyje Lake Success 
yra didelis Sperry Gyro
scope Co. fabrikas. Darbi
ninkai organizuoti į Inter
national Union of Electric
al Workers 450 lokalą. Da
bar jie streikuoja reikalau
dami pakelti algas.

Montrealis. — Įvyko di
namito sprogimas prie JAV 
konsulato.

SURADO INDĖNŲ 
KANALŲ SISTEMĄ
Snaketown, Arizona. — 

Jungtinių Valstijų praeities 
tyrinėtojai Arizonoje sura
do, prie Gila upės, apie 2,- 
00Q metų senumo indėnų 
drėkinimo kanalų sistemą.

Abiem upės pusėm, išil
gai 80 mylių, buvo plačiai 
išvedžioti kanalai.

LAIVAS GELBĖJIMUI 
Iš SUBMARINŲ

New Londonas. — Jung
tinių Valstijų submarinų 
bazėje admirolai sako, kad 
baigiamas statyi laivas, ku
ris galės nusileisti 6,000 
pėdų į jūrų gylį. Laivas 
ruošiamas gelbėjimui žmo
nių iš nuskendusių subma
rinų.
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Gadynes kurjozas
PRAĖJUSIOS SAVAITĖS trečiadienio vakare ži

nių pranešėjas Walter Cronkite aiškino, kaip puikiai yra 
mūsų Arizonos valstijoje ruošiami Vakarų Vokietijos 
kariniai lakūnai. Jie jau beveik yra pasiviję mūsų šau- 
niuosus lakūnus. Sugrįžę į savo žemę, girdi, jie “mūsų 
nesuvils.” Dabar jie Arizonoje turi klubą su gražio
mis patalpomis ir laisvalaikiu traukia patriotiškas vo
kiškas dainas.

Mūsų vyriausybė, kuri Vakarų Vokietijai ruošia 
kariniuos lakūnus. Matyt, galyvoja, kad jie ir vėl kaip 
Antrojo pasaulinio karo laikais, bombomis iš oro vėl 
“gražiai sau” naikins Europos kraštų miestus ir kai
mus, o čia jie neatlėks ir to mūsų jiems suteikto “moks
lo” nepanaudos prieš mūsų miestus.

Kodėl vokiečiai susikraustė į mūsų šalį mokytis iš 
lėktuvų griauti miestus ir naikinti žmones? Ogi todėl, 
kad Vakarų Vokietija per maža moderniškiems lėktu
vams manevruoti. Gi kitos šalys protestuotų, jeigu jų 
padangėse pasirodytų joms taip puikiai dar teprisime
namos “luftvafos.” Jos ne tik protestuotų, bet ir pama- 

■tytų, kad čia joms yra vokiečių revanšistų ruošiama 
nauja “pirtis.”

Kas kita čia, pas mus, už tūkstančių mylių nuo Eu
ropos plačiuose mūsų vakarinių valstijų laukuose, pu
siau slaptai lavintis, ruoštis, dar Amerikos vyriausybei 
padedant, tam naujam “garbingam” žygiui atkariauti 
Vokietijos “garbę.” Čia beveik niekas apie juos nekal
ba, čia beveik niekas jų nemato. Geriau nė būti nebe
gali. ..

Seimelio klaida <.■■■.
... NEW XORKQ valstijos seimelis (legislatura) at

metė sumanymą atšaukti įstatymą .prieš gimdymo kont
rolę,. < Mąt, prieš gimdymo kontrolę visomis; keturiomis 
kovoja katalikų bažnyęia ąų kardinolu Spellmanu prieša
kyje., 4 Žeimelio nariai neturėjo nei drąsos, nei proto 
kardinolui pasipriešinti.

Rasistai laimėjo
r PIETINIŲ VALSTIJŲ rasistai gali didžiuotis .di
džiuliu laimėjimu Federaliniame apeliacijų teisme. Jų 
Vadas buvęs Mississippi valstijos gubernatorius Ross R. 
Barnett išteisintas, žemesnio teismo jam uždėta bausmė 
tiž priešinimąsi valstijos universiteto integracijai panai
kinta. .Teismui nesvarbu, kad Barnetto priešinimasis 
net kaštavo vieną brangią gyvybę.

Tas tik parodo, kokia didelė rasistų įtaka net labai 
aukštuose federaliniuose teismuose. Šis Apeliacijų teis
mo pasielgimas juos labai padrąsins dar energingiau 
priešintis desegregacijai.

NA, TAI IR 
NUSIIMASKAVO.

Balandžio 24 d. Bostone 
įvyko "Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos” 
"seimas” ar "apyskaitinis 
suvažiavimas.” Apie "suva
žiavimo” dydį galima spręs
ti kad ir iš to, jog jis įvyko 
ir sutilpo "Keleivio” redak
cijos patalpose! Todėl, ži
noma, nė neskelbiama, kiek 
ten buvo "suplaukę” dele
gatų.

Kaip žinia, tų "lietuvių 
socialdemokratų” yra tik 
koks pustuzinis. Grigaitis 
Chicagoje, Spudienė Brook- 
lyne ir Sonda (Sondeckis) 
Bostone, tai beveik ir visa 
"socialdemokratų sąjunga.” 
Kaip ten bebūtų, viskas su
važiavime ėjo kaip sviestu 
patepta, jei tikėti “Kelei
viu.” Grigaitis ir Bielinis 
padarė pranešimus apie 
ALTo ir VLIKo “Lietuvos 
laisvinimo” raketą, o dele
gatai tą raketą karštai už- 
gyrė 
žinai 
ma, 
labai
apie mūsų mieląją Lietuvą. 
Kad joje, nieko gera mūsų 
broliai socialdemokratai ne
randa ir nemato, tai savai
me aišku. Lietuvos nelai
mė, girdi, prasidėjo, kai 
anais metais Smetonos fa
šistinė diktatūra tapo nu
versta.

Kad Smetona kaip patra
kęs pabėgo passavo kama
rotą Hitlerį, kad Lietuvos 
liaudis fašistinio režimo nu
vertimą sveikino ir išskės
tomis rankomis pasitiko, 
kad įvyko laisvi demokra
tiniai rinkimai, kad liaudies 
seimas nutarė kurti socia
lizmą, kad Lietuva savano-

ir pasižadėjo jį am- 
remti. Be to, žino- 
suvažiavimas priėmė 

smarkią rezoliuciją

dos, iki šiol dar niekas ne
buvo šitaip begėdiškai, ši
taip atvirai teisinęs Lietu
voje hitlerininkų papildytas 
kriminalystes.

Tai viena rezoliucijos pu
sė. Kitoje pusėje paskelbia
mi “išnaudojamos tautos iš
davikais” tie, kurie šian
dien tiki arba skelbia, kad 
Lietuvoje yra daug kas pa
siekta, nuveikta, laimėta 
visose gyvenimo srityse, ku
rie neremia ALTo ir VLIKo 
biznio. Beveik per ašaras 
prašoma netikėti tais, ku
rie sako, kad mūsų socialde
mokratai ir kiti “veiksniai” 
norėtų Lietuvoje atkurti se
ną, kapitalistinę santvarką. 
Jie, ypač socialdemokratai, 
nuvertę Tarybų valdžią, pa
tvarkys taip, kad “Lietuvos 
darbo žmonės patys nusta
tys Lietuvos ūkio sanvtar- 
kos pagrindus.” Matote 
jie nepasako, kokie tie pa
grindai turėtų būti: pagal 
Marksą, ar pagal Hitlerį ir 
Smetoną, socialistiniai ar 
kapitalistiniai. Matyt, Gri
gaitis ir Bielinis nenorėjo 
arba bijoję įžeisti kitus 
“veiksnius,” pasis a k y m u, 
kad, kaip ten bebūtų, visgi 
jie, kaip “marksistai,” norė
tų Lietuvoje matyti “socia
listinius ūkio pagrindus.”

'Su šiuo “suvažiavimu” ir 
su šia savo rezoliucija nau- 
jleniniai ir keleiviniai men
ševikai visiškai nusimaska- 
vo, atvirai ir aiškiai pasi
rodė lietuvių tautos prie
šais.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

Labai aštri ir teisinga kritika
m- NIUJORKO didlapio “The N. Y. Times” vedamasis 
^editorialas) gegužės 6 d. vertas didelio dėmesio visų, 
kuriems rūpi mūsų šalies ateitis. Niekas negali'primesti, 
kad šito dienraščio redaktoriai pataikauja komunistams 
ar-kitiems pažangiečiams. Bet ir jie susirūpinę. Ir 
jiems taip vadinama “Johnsono doktrina” yra baisi ir 
pavojinga.
- Vedamasis pavadintas “Visagališkumo iliuzija.” 

fjTimes” sako, kad jokia šalis, net ir mūsų Jungtinės Vals
tijos, nėra visagąliška. Tuo tarpu mūsų prezidentas kal
ba taip, tarytum'mūsų šalis būtų visagališka. Jis žada, kad

• kur tik amerikiečiai eis, ten “eis ir mūsų vėliava juos 
apsaugoti.”

Tai, sako “Times,”, kalba 1898 metų, o ne 1965 metų. 
•Mūsų marinų pasiuntimas į Dominiką "primena mums 
,1916 metus.”

Tiesa, laikraštis užgiria, kad vyriausybė pasiuntė 
•saujelę marinų iškraustyti amerikiečius iš Dominikos. 
Bet kas, girdi, iš to išėjo? Pasirodo, kad “Amerikos 
kareiviai buvo nuo pat pirmos dienos išsikėlimo panau
doti politiniams tikslams, pasiremiant raportais, kad ke
letas tuzinų ir komunistų dalyvauja sukilime, ir iš bal
inės, kad jie gali paimti sukilimo kontrolę.”

Toliau: “Amerikos Valstybių Organizacija nebuvo 
.nei atsiklausta, nei jai pranešta pirma, negu intervencija 
jau buvo atlikta.”
.i- Tuzinas kitas komunistų (oficialiai valdžia paskel
bė, kad ji tarp desėtkų tūkstančių sukilėlių suradus net 
54 komunistus), į Dominiką suvaryta net 20,000 nuo 
galvos iki kojų ginkluotų Amerikos kareivių! "Times” 
stebisi tokio žygio "logiškumu.”

Šitas be jokio pateišinimo žygis charakterizuoja, 
;"Timeso” supratimu, "Johnsono doktriną.” Beveik 
šaukte laikraštis šaukia: "Kaip atrodo, tai Jungtinės 
Valstijos eina link užėmimo pasaulinio policininko” ro

jungą ir 1.1, ir 1.1, tai, žino
ma, Grigaičiui ir Bieliniu! 
nesvarbu, neapeina, nieko 
nereiškia, ir todėl apie tai 
rezoliucijoje nė žodelio. Jie 
tik plepa, kad “Sovietų Ru
sija” (Tarybų Sąjungos jie 
nepripažįsta, jiems ji negy
vuoja), dar "slaptai susita
rus su hitlerine Vokietija,” 
mūsų, Lietuvon "įsiveržus,” 
ją "okupavus” ir "įjungus 
į savo imperiją.”

Kaip žinia, kai hitlerinės 
gaujos okupavo Lietuvą ir 
pradėjo ją niokoti, masiniai 
jos žmones skersti, Grigai
čio "Naujienos” hitlerinin
kus sveikino ir skelbė, kad 
Hitleris Lietuvoje kuria 
"naują lietuvį,” todėl, aišku, 
ir dabar, šitoje rezoliucijo
je tas pats Grigaitis nė žo
delio neištaria prieš tą sa
vo buvusį kamarotą Hitle
rį, tą "naujo lietuvio kūrė
ją,” nei prieš hitlerines gau
jas, nei prieš tų gaujų lie
tuviškuosius kolaborantus - 
talkininkus. Dar daugiau: 
toje jo rezoliucijoje tos 
ž m o g ž u d i š k os hitlerinės 
gaujos tiesiog teisinamos ir 
už jų sunaikinimą Lietuvoje 
apie 700,000 žmonių kaltos 
ne jos, ai e'bolševikai! Ro-
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Mažosios chemijos 
didelės perspektyvos
Daugiau kaip pusantro 

karto padidins gamybą per 
artimiausius penkerius me-

Dr. Pedro Albizu Campos
Puerto Riko universiteto 

socialinių mokslų profeso
rius Gordon K. Lewis savo 
knygoje apie Puerto Riko 
žmonių kovas už laisvę per
davė kartu ir biografinius 
duomenis apie dr. Pedro Al
bizu Campos, kurio vardas 
“pasilieka Puerto Riko lais
vės simboliu visoje pietinėje 
hemisferoje.”

Albizu Campos gimė 1891 
metais Puerto Riko mieste 
Ponce. 1897 metais Ispani
ja buvo priversta suteikti 
Puerto Riko šaliai pilną au
tonomiją ir netrukus ji bū
tų buvus priversta visai iš 
ten pasitraukti. 1898 metų 
liepos 25 d. 3,400 amerikie-1 
čių kareivių buvo iškelti į 
Guanicą, už 15 myių nuo 
Ponce. Su tuo Jungtinių 
Amerikos Valstijų imperia
listai įsitvirtino Puerto Ri
ko saloje.

Campos patikėjo JAV 
prezidento Wisono skebimu, 

I kad Pirmasis pasaulinis ka
ras tikrai bus paskutinis 
karas — “visiems karams 
baigti karas” ir kad po karo 
visos tautos gaus laisvę ir 
nepriklausomą gyve n im ą. 
Todėl jis įstojo JAV ka
riuomenėn ir narsiai karia
vo tikslu laimėti savo šaliai 
nepriklausomybę. Bet po 
karo visi pažadai buvo pa
miršti.

Karui pasibaigus jis įsto
jo į Harvardo teisių mo
kyklą, rašinėjo dienraščiui 
“Christian Science Moni
tor” ir iš ispanų kalbos ver
timais užsiėmė. Skurdžiai 
gyvendamas, kartais dirbi
nėjo prie namų darbų.

Įsisiūbavusi Airijos žmo
nių kova jį suinteresavo.
Campos tuo metu susauke likos vyriausybe ir Pietų 

tus Lietuvos mažoji chemi- konferenciją Airijos klausi- Vietnamo karaliuku, kad 
mu. Konferencijoje viso- būtų pravesti 1956 metais 
kių žmonių buvo, bet . tik rinkimai. Bet Jungtinės A- 
vienas . Campos . pareiškė, merįkos Valstijos su tuo

Teherano konferencijoje 
Rooseveltas siūlė pirmiau
sia baigti kolonializmą Piet
rytinėje Azijoje, vyriausia 
Indo-Kinijoje, kur buvo įsi
tvirtinę prancūzai, olandai 
ir anglai imperialistai. Ta
rybų Sąjunga ir Kinija su 
Roosevelto siūlymu sutiko, 
bet Churchillas griežtai pa
sipriešino.

Rooseveltui mirus kartu 
mirė ir jo naudingi siūly
mai. Trumano administra
cija paskelbė socialistinėms 
šalims šaltąjį 'karą. 1945 
metų rugsėjo 2 d. Vietname 
buvo paskelbta nepriklauso
ma respublika, kurios Tru
mano administracija neno
rėjo pripv.. inti. Kai vietna
miečiai pasinio j o prancūzus 
kolonistus išvaryti iš savo 
krašto, tai Trumanas sku
biai atėjo prancūzams pa
galbon: prisiuntė pakanka
mai ginklų ir skyrė į metus 
prancūzams po 500 milijonų 
dolerių, vėliau pakėlė iki 
885 milijonų, o dar vėliau— 
1,133 milijonus į metus.

Karas buvo baisiai žiau- į 
rus. Prancūzai bandė visais 
galimais būdais atsilaikyti, j 
jie išmušė apie pusę milijo
no vietnamiečių, bet ir pran
cūzų žuvo apie 200,000. Ta
čiau prancūzai karo nelai
mėjo, jie buvo priversti iš 
Šiaurės Vietnamo išsineš
dinti. Jie negalėjo visų 
žmonių išžudyti, kuomet vi
sa liaudis buvo prieš kolo
nistus nusistačiusi. Prancū
ziškasis imperializmas buvo 
Šiaurės Vietname baigtas. 
Prancūzai dar laikėsi Pietų 
Vietname, kur jiems tarna
vo karaliukas Bao Dai.

Anglija, Prancūzija ir Ta
rybų Sąjunga 1964 m. susi
tarė su Š. Vietnamo respub- 1 • 1 • 1 • T~V • j

kad

L Vladimirovas A 
lankėsi Bostone

Šių metų balandžio mėn. 
29 d. garsiajame Bostono 
Technologijos Institute 
(The Massachusetts Insti
tute of Technology) vieti
nės bibliotekininkų asocia
cijos pakviestas, mums ge
rai pažįstamas Jungtinių 
Tautų Organizacijos biblio
tekos direktorius Levas 
Vladimirovas skaitė paskai
tą tema: "Centrali z u o t a 
bibliografija Tarybų Sąjun
goje.”

Paskaitą su dideliu susi
domėjimu išklausė virš 200 
Harvardo Universiteto, MljT 
ir kitų Bostono aukštųjų 
mokyklų darbuotojų.

Savo paskaitoje L. Vladi
mirovas plačiai nušvietė 
Tarybų Sąjungos laimėji
mus leidžiant literatūrą. 
Būtent, per 45 metus (nuo 
1918 iki 1963) išleista 1,826 
tūkstančiai knygų bendru 
tiražu 27 bilijonai egzemp
liorių. Vien Tarybų Lietu
voje šiuo metu kas 100 žmo
nių gauna 4 25 egzemplio
rius knygų, tuo* tarpu kai 

I buržuazinėj Lietuvoj jie ne- 
1 j gaudavo geriausiais metais 
? ir 100.

ja.
Rikiuotėn stojo nauja 

Kauno buitinės chemijos 
gamykla. Jos asortimentas 
—kosmetikos dirbiniai, uni
versaliniai skysčiai dėmėms 
šalinti, skalbimo ir baltini- 
mo priemonės. Savo pajė
gumu ir mechanizavimo ly
giu įmonė bus didžiausia 
Pabaltijyje. Dabar gamyk
loje pradeda dirbti naujos 
mašinos, konvejerinės lini
jos.

Dar viena buitinės chemi
jos mokykla pradėta statyti 
Alytuje. Esančios gamyk
lėlės vietoje iškils moderni 
įmonė, kuri gamins pastas 
bei lakus automobiliams, 
avalynei, grindims. Po dve
jų metų atjaunėjusi gamyk
la bus paleista.

Šimtus įvairių prekių iš
leis vienas didžiausių šaly
je buitinės chemijos kombi
natų, kuris ims veikti Vil
niuje 1968 metais. Jis bus 
pradėtas statyti dar šiemet 
respublikos sostinės pakraš-' 
tyje.

Didelę buitinės chemijos 
gamyklą numatyta pastaty
ti Plungėje.

ELTA

lės. Laikraštis reikalauja, kad Amerikos armija iš Do-, 
minikos būtų kuo greičiausiai ištraukta, kad ji neturi 
kištis į Dominikos vidinius reikalus. Vedamasis baigia
mas:

"Mūsų tauta yra galingiausia tauta Žemėje, bet yra 
tokių daiktų, kurių net ir Jungtinės Valstijos negali at
likti šiame istorijos periode. Juo greičiau mūsų šalis 
iškrapštys save iš Dominikos Respublikos, — jei kaių 
nors galima su Amerikos Valstybių Organizacijos pagal
ba,—tuo geriau.”

Mes irgi taip sakome. "Johnsono doktrina,” paver-
s/ • . * -ir . • • « * * -

kad kaip Airijai, taip ir 
Puerto Rikai turi būti su
teikta nepriklausomybė.

Grįžęs į savo gimtąjį 
kraštą jis buvo išrinktas 
Nacionalistų partijos prezi
dentu. Pasinėrė darban už 
savo šalies nepriklausomy
bę. O kai policijos užpulto
je nacionalistų demonstra
cijoje 1937 m. kovo 21 d. 
15 žmonių buvo užmušta ir 
200 buvo sužeistų, Campos 
ir kiti demonstracijos ruo
šėjai buvo areštuoti ir už
daryti JAV Atlantos fede- 
raliniame kalėjime, kuriame 
jis išbuvo iki 1943 m. Vė
liau kelis metus gulėjo ligo
ninėje. 1950 metais jis vėl 
buvo areštuotas, o 1964 me
tais išleistas iš kalėjimo pa
ralyžiuotas, visai ten pra
radęs sveikatą. Šis kovoto
jas už savo krašto nepri
klausomybę mirė 1965 me
tų balandžio 21 d. Jo laido
tuvėse. dalyvavo apie 60,000 
žmonių.

Nors Puerto Riko dar ne
turi nepriklausomybės, bet 
Campos vadovaujamas na
cionalistinis judėjimas yra 
iškovojęs daug savo kraš
tui naudingų koncesijų.

Kaip Amerika įsitvirtino 
Vietname?

Antrajam pasauliniam ka
rui baigiantis prez. Roose- 
veltas laikėsi tos nuomonės, 
kad pasaulis būtų apvalytas 
nuo fašizmo ir kolonializ- 

ines Valsti
jos, Anglija ir Tarybų Są
junga turėtų tai kovai va
dovauti.

čianti Jungtines Valstijas pasauliniu policininku arba mo, kad Jungtinės Valsti- 
žandaru, yra pavojinga ir svetima šios šalies ir jos žmo
nių gyvybiniams interesams,. Ji veda į naujus, konflik
tus. Ji panegia taikaūs tautų sugyvenimo principą.

nesutiko. Trumanas pripa
žino tik Pietų Vietnamo ka
raliuką Bao Dai, kuris bu
vo kartu ir Prancūzijos 
įrankis. O kai tas karaliu
kas nusirito nuo sosto, tai 
jo vietą užėmė diktatorius 
Diemas, kuris ištikimai tar
navo JAV imperializmui, 
suteikdamas jam daug dau
giau koncesijų. Taip ir bu
vo plačiai atidarytos ameri
kiniam imperializmui durys 
į Pietų Vietnamą.

Respublikonas Dulles, ku
riam Trumanas suteikė ga
lią veikti Azijoje, 1950 me
tais sukūrė Korėjos karą, 
o 1954 metais, kai buvo su
sitarta padalintą Vietnamą 
į Šiaurinį ir Pietinį, visuoti
nu balsavimu apvienyti, jis 
pastojo kelią bet kokiam 
susitarimui su Pietų Viet
namu. Trumanas ir Dulles 
gerai žinojo, kad pravedus 
rinkimus piliečiai nubalsuo
tų už Vietnamo suvienijimą 
ir liaudies valdžios įsteigi
mą. Šiaurės Vietnamas ga
lėjo lengvai laimėti rinki
mus. Tuomet amerikiniam 
imperializmui Vietname jau 
nebebūtų vietos.

Kuomet keletą sykių ban
dyta sušaukti pasitarimui 
konferenciją, Dulles išeida
vo iš konferencijos. Kai 
Eisenhoweris buvo išrink
tas prezidentu, Dulles pasi
liko pilnoje galioje Vietna
mo klausimu. Jis visai nesi
skaitė su Anglijos, Prancū
zijos ir Tarybų Sąjungos 
siūlymais Vietnamo klausi
mą išrišti susitarimo būdu. 
"Jungtinių Amerikos Vals-

Visą šitą didžiulį knygų, 
laikraščių, žurnalų ir 
straipsnių sriautą regist
ruoja ir aprašo Visa$$- 
junginių Knygų Rūmų 
Maskvoje ir Knygų Rūmų 
atskirose tarybinėse respub
likose, jų tarpe ir Vilniuje, 
bibliografiniai metrašč i a i. 
Tai vienintelė tokio pobū
džio bibliografija pasaulyje, 
kuri taip pilnai, kruopščiai 
ir detaliai aprašo visą di
džiulę tarybinės spaudos 
produkciją.

Savo’paskaitoje L. Vladi
mirovas nepamiršo ir nema
žus Tarybų Lietuvos laimė
jimus bibliografijos srityje. 
Lietuvos TSR Knygų Rū
mai yra vieni pavyzdin
giausių kitų tarybinių res
publikų Knygų Rūmų tarpe, 
priminė jis. y;

Klausytojai, atidžiai Iš
klausę pranešimą, statė pra
nešėjui nemaža klausimų, 
rodančių jų susidomėjimą 
Tarybų Sąjungos bibliogra
fijos reikalais;

Bostono mokslininkai ir 
bibliotekininkai L. Vladimi
ro vą ir jo žmoną priėmė la
bai svetingai, parodė jiems 
miestą, kuris yra Amerikos 
laisvės lopšys, jo muziejus 
ir istorines vietas, o taip 
pat jo bibliotekas, ypač tur
tingąją Harvardo Univer
siteto biblioteką ir pasižy
minčią savo pasiekimais 
bibliotekinio darbo mecha
nizacijos ir automatizacijos 
srityje MIT biblioteką.

Išvažiuojant, Vladimiro? 
vai paliko Bostone daug 
rų draugų. Iv

L. Vladimirovas yra kvie
čiamas skaityti paskaitas 

. įvairiais klausimais ir ki
tuose Amerikos universite- 

. tuose.
Bostoniškis

—<—--------------
JAV neteko 35 bombonešių 

VVashingtonas. — Gegužės
1 dieną Pentagono milita- 
ristai pripažino, kad Jung
tinės Valstijos bombarduo- 
damos šiaurės Vietnamą 
jau neteko 35 bombonešių. 
Jie sako, kad "nežino, kiek 
Pietų Vietnamo militaristai 
neteko savo bombonešių.”

tijų oro jėga” tą kiaušį 
gales išrišti, Dulles vičhą 
kartą yra pasakęs. Ameri
kos militarine jėga nugalė
sianti "komunistų pavojus.”
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Taikos tendencijos kataliku tarpe pagal m 
spaudos atsiliepimus į “Pacem in Terris”

Ko mus moko istorija Miami, Florida
Apie š. m. vasario 18-20 

d. “Pacem in Terris” kon
vokaciją mes gavome daug 
iškarpų iš viso krašto in- 
telektuališkos spaudos, iš

i grupes, net į komunistus.
Tėvo C renino straipsnis 

.apie “Pacem” konvokaciją, 
> paskelbtas savai t r a š t y j e 
“Our Sunday Visitor” ko- 

kuriij matyti entuziastiškas vo men. 21 d. Jis palankiai 
pritarimas taikos idėjai, iš- • kalba apie pranešimus, pa
reikštai popiežiaus Jono i darytus daugelio kraštu at-
XXIII garsiojoje encikliko
je.

Katalikų spaudos komen
tarai ir redakciniai straips
niai atspindi tąi, kas mane 
nustebino per “Pacem” po
sėdžius, būtent — daugelis 
kunigų ir skaitlingos vie- 
mmdių delegacijos įvairiau
sių ordinų, apie ką liudijo 
jų juodi, raudoni, mėlyni ir 
kitų spalvų rūbai, gyvai 
domėjosi procedūromis i)’ 
aktyviai darė užrašus.

Susidomėjiams taikos te
ma yra lydimas didelio ko
vingumo pakilime katalikų 
tarpe ir susirūpinimo dėl 
pilietinių teisių. Šimtai vie
nuolių, žygiuojančių didžio
jo Harlemo maršo prieša
kyje ir prote stu oj ančių 
prieš smurtą Šeimoje ir pa- i 
našios scenos Šeimoje ir ki-! 
tose valstijos dalyse — to
kie vaizdai, gal būt, išgąs- 
difaO kai kuriuos žmones. 
Bet daugumas širdyse pri- i 
taria.

Bendroji tendencija
Tai tik viso pasaulio kata

likų, Įskaitant ir JAV, ben
dros tendencijos dalis. Ten
dencija bendradarbiauti su 
kitomis darbininkų judėji
mo sekcijomis social-ekono- 
minėse problemose jau se
niai buvo pastebima katali
kų darbiininkų tarpe. Bet 
šviesoje to, ką mes matė
me paskutinėmis dienomis, 

, netenka abejoti, kad popie
žiaus Jono liberalizuojanti 
įtaka į bendras katalikų pa
žiūras yra galingas fakto
rius. Galima todėl sakyti, 
kad padėtis pasaulyje mūsų 
labais sudarė galimybę pa
tekti į Vatikano sostą to
kiam žmogui, kaip popie
žius Jonas. Jo “Taika pa
saulyje” yra savalaikė ir 
tarnauja liberalinių tenden
cijų stiprinimui katalikų 
tarpe. Dar daugiau, ji pa
deda sudaryti glaudesnį ry
šį tarp katalikų ir žmonių 
kitos tikybos ir kitų poli
tinių pažiūrų.

Tėvas Cronin
Pažvelkime, pavyzdžiui, į 

tėvo -Cronin, Nacionalinės 
katalikų gerovės konferen
cijos socialinės veiklos di
vizijos direktoriaus pagal
bininko, pareiškimą. Jis pa
reiškė, pasak “National Ca

rt tholic News Service,” kad 
4|Pacem in Terris reikšmė 
išplaukia iš idealų neįvei
kiamos jėgos,” ir pridėjo:

“Mūsų ' dienų pasaulyje 
mes matėme Gandi ir Mar
tino Lutherio Kingo pa
stangų įtaką. Dar anksčiau, 

4 Karlo Markso dinamizmas 
privedė prie judėjimo, kuris 
gyvybiškai palietė visą pa
saulį.”

Tėvas Cronin, kaip daug 
kas turėtų prisiminti, tris
dešimtais metais ir tuoj po 
karo buvo vienas iš žy
mesniųjų anti-komunistinių 

b agitatorių katalikų bažny
čios veikėjų tarpe. Kad jis 
pasakė tokius žodžius, yra 

<^didelis žingsnis pirmyn nuo 
MjBžiūrų siaurumo ir dog- 
*inatizmo, kurios dažnai vyk- 
įį davo katalikų tarpe ir turė

jo stabdančią įtaką. Taip 
dogmatizmas veikia į visas

stovų, jų tarpe žmonių vi
sokiausių religijų, arba vi- 

■ siškai be religijos, taip pat 
ir socialistiniu šalių atstovų, 

J pabrėžia reikšmę to fakto, 
i kad “vyrai ir moterys tiek 
'skirtingų pažiūrų tris ilgas 
! dienas galėjo būti kartu be 
karštų ginčų ir disputų.” 

! Kaipo susitarimo bazę 
' setraipsnis iškelia du fak- 
' torius:
I “(1) Tą faktą, kad susirin- 
l kimo centrinė tema buvo 
popiežiaus Jono XXIII tai
kos enciklika ir (2) visų žmo
nių troškimą ne tik taikos 
kaip idealo, bet ir konkre
čių pažadų ir,metodų taikai 
išsaugoti.”

“Sunday Visitor” yra dau
giausia skatomas katalikų 
laikraštis, daugiau negu bet 
kuris kitas katalikų laik
raštis krašte.

Vyskupas John Doug
herty, iš Newarko, ku
ris yra Katalikų ge
rovės administracinės tary
bos Jungtinių Tautų reika
lais pirmininko pagalbinin
kas, pasakė: “Konvokaci- 
ja yra didelis žingsnis prie 

; taikos.”
William E. Moran, Jr., 

Georgetown Universiteto 
I Foreign Service School de
kanas ir Katalikų tarptau
tinės taikos asociacijos pre
zidentas, pareiškė, kad “kon- 
vokacija sukelia optimizmą 
ir parodė įsitikinimą, kad 
enciklikos taikos tema turi 

, universalinę jėgą. Konvo- 
kacijos tikslas, pasakė jis, 
buvo parodyti, kokiu būdu 
šie principai galėtų tarnau
ti kaipo bazė konstruktyvi- 

i nei politikai visame pasau
lyje.” Jis pastebėjo, kad 
katalikai gali būti “paten
kinti” ir, “dar daugiau, mes 
turime priimti iššūkį.”

Newarko archidi o c e z ė s 
laikraštis “Advocate” taip 
užvardino savo komentarus: 

! “Antraštės apie karą, bet 
kalbos apie taiką.” Laik
raščių antraštės apie bom
bardavimus Vietname tuo 
metu, kai vyko konvokaciją, 
nustelbė daug to, kas buvo 

: pasakyta. “Advocate” pa
stebi, kad kol dar nėra at- 

i rasta ir nėra laukiama pa
nacėja taikai, kai' nėra ir 
nėra laukiama “aiškaus su
tarimo, kaip atsiekti taiką, 
tai, ką konvokaciją yra pa
siekusi, ir tai dideliu mastu, 
yra įrodymas, kad taikau ne
gali pati nusileisti iš dan
gaus.”

“Catholic Reporter”
Kansas City “National 

Catholic Reporter” aprašė 
“Pacem” savo pirmame 
puslapyje tokia antrašte: 
Pacem in Terris: filosofija 
atominei erai.

Kaip ir daugelis kitų 
straipsnių, sum u o j a n č i ų 
“Pacem” posėdžius, “Repor
ter” paskyrė daug vietos ki
tų, nekatalikų, pastaboms, 
kurias aukštai įvertina ka
talikų taikos enciklika.

Denvero nacionalinis ka
talikų savaitraštis “The Re
gister” pirmame puslapyje 
davė spalvotą piešinį, vaiz
duojantį kelią, su užrašu: 
“Geros valios žmonėms apie 
taiką žemėje.” “Pacem in 

f Terris” vėliava rodo kelią. 
Piešinys užvardintas “Pir
masis barjeras.”

“Pittsburgh Catholic” ko
mentatorius Donald McDo- 

Išnaudojimo panai k i n i- 
mas ir socializmo sukūri
mas yra didžiausias laimė
jimas lietuvių tautos istori
joje. Istorija rodo, kad šis 
laimėjimas buvo pasiektas 
tik per atkaklią kovą.

nald entuziastiškai rašo apie 
konvokaciją. Jis pastebėjo, 
kad “enciklika buvo išban- 

Lietuvių tautos istorija 
yra amžius trukusios kovos 
istorija. Kelis šimtus metų
kovojo Lietuvos baudžiau
ninkai prieš savo ponus. 
Kovodami jie gelbėjosi nuo 
skurdo. Drauge su skurdu į 
Lietuvą ėjo badas, maras ir 
mirtis. Valstiečių nykimas 
baudžiavos laikais reiškė 
lietuvių tautos žiu girną. 
Lietuvos bajorai tuo metu 
buvo jau sulenkėję. Jie atsi
metė nuo savo tautos, ėmė 
ją niekinti ir šmeižti. Todėl 
valstiečių kova prieš išnau
dotojus dvarininkus buvo 

I kova už lietuvių tautos iš
saugojimą.

Beveik du šimtus metų 
lietuviai kovojo su kryžiuo
čiais ir kalavijuočiais. Tai 
buvo bendra lietuvių, lat
vių, estų, rusų ir lenkų kova 
prieš bendrus priešus. Ne

maža buvo Lietuvoje bajo
rų ir net kunigaikščių, ku-1 
rie susidėdavo su priešais. 
Lietuvos didieji kunigaikš
čiai Mindaugas. Jogaila ir 
Vytautas ne kartą buvo 
atidavę žemaičius kryžiuo
čiams. Kryžiuočįai kelis 
kartus su kunigaikščių ži
nia užėmė Žemaitiją. Ta
čiau nė karto jie čia neisi- 
tvirtino. Sukilę žemaičiai 
juos išvydavo. Kovoje su 
kryžiuočiais ir kalavijuo- 
juočiais kaip neįveikiama 
tvirtovės siena stovėjo tik 
liaudis.

Šimte dvidešimt metų lie
tuviu tautą engė Rusijos ca
ras. Nuo to engimo nevieno
dai kentėjo darbo žmonės ir 
išnaudotojai, todėl nevieno
dai jam ir priešinosi. Dar
bininkai ir valstiečiai, kovo
dami prieš tautinę prie
spaudą, kartu kovojo ir 
prieš savo išnaudoto jus fab
rikantus bei dvarininkus. 
Lietuvos buržuazija, bijoda
ma stiprėjančio revoliucinio 
judėjimo, taikstėsi su caro 
valdžia, kaip šio judėjimo 
slopintoja.

Lietuviš kos a p a u d o s 
draudimą panaikinti carą 
privertė ne prašymai ir 
maldavimai, o revoliucinė 
kova. Lietuvos darbininkai 
ir valstiečiai, dalyvaudami 
1905 metų revoliucijoje, pri
vertė carą įleisti lietuvių 
kalbą į mokyklas, teismus 
ir kitas įstaigas. Revoliucija 
iškovojo palankesnes sąly
gas lietuvių kultūrai kilti.

Buržuazijai valdant Lie
tuvą, darbininkai ir valstie
čiai ir toliau kovojo prieš 
išnaudotojus. Komuni s t ų 
partijos vadovaujami j i e 
siekė nusimesti išnaudoto
jų jungą,' sukurti geresnį 
gyvenimą. Ši kova buyo lai
mėta 1940 metais.

Mirtinas pavojus lietuvių 
tautai buvo iškilęs 1941— 
1944 metais, kai Lietuvą 
okupavo grobikai vokiečiai. 
Tarybinės tautos, eidamos 
išvien, laimėjo karą ir pa
šalino šį pavojų. Atkakliai 
kovojant su tarybinės san
tvarkos priešais, socializmo 
statyba buvo užbaigta po
kariniu laikotarpiu. Šiame 
darbe lietuvių tautai padė

(lyta diskusijose, kurių sie
kimas buvo surasti tokią 
sritį, kurioje galima būtų 
pasiekti susitarimą tarp na
cijų ir politinių bei socia
linių sistemų su plačiai skir
tingomis 'ideologijomis ir 
filosofijomis.”

“Newark Advocate” re
dakciniame straipsnyje, ra
šoma: “Konvokaciją pasėjo 
vilties sėklas. Tegul dievas 
duos joms išaugti. Kiekvie
no kataliko uždavinys su
prasti popiežių vadovavimo 
principus mūsų laikais ir 
pajusti dėkingumą tiems ne 
mūsų tikėjimo geros valios 
žmonėms, į kuriuos popie
žius Jonas kreipėsi savo en
ciklikoje, ir kurie taip pui
kiai atsiliepė, atvykdami į 
šią reikšminngą asamblė
ją.”

“New York Catholic 
News” davė Nikalojaus M.; 
Innozemcevo iš Tarybų Są- ‘ 
jungos atvaizdą jo kalbos 
metu ir pabrėžė, kad “Ru
sijos liaudis pritaria “Pa
cem in Terris” bendram 
tonui..” Laikraštis užvardi
no savo konvokaciojs apra
šymu “Pacem gali hūti kel
rodžiu būsimiems UN svars
tymams.”

Tėvas John B. Sheerin! 
savo straipsnyje “New York 
Catholic News” rašė, kad 
“ ‘Pacem in Terris’ konvo-; 
kacija gali pasirodyti esan
ti viena iš reikšmingiausių 
asamblėjų Amerikos istori
joje” ir pridėjo: h

“Čikagos konferencija dėl 
religini ir rasių buvo dide
lis ivvkis mūsų liaudies is
torijoje, todėl kad čia susi
rinko žmonės visų religijų 
kovoti už rasinį teisingu
mą, Per keturių dienų ‘Pa
cem in Terris’ konnvokaciją 
buvo susirinkę žmonės visų 
tikėjimų arba be jokio ti
kėjimo. Tai buvo studija
vimas pasaulinės taikos po
reikiu. kaip jos aprašytos 
popiežiaus Jono didžiojoje 
enciklikoje.”

Ir taip komentarai eina: 
Auklėjimas taikos ir taikin
go sugyvenimo principų (ži
noma, katalikiška prasme), 
po “Pacem” posėdžių apė
mė milijonus katalikų, dau
giau negti seniau pasiekda
vo žmonių namus šiame 
krašte. I

Žmonių jausmai nėra vie
nodi. Katalikai taip pat tu
ri savo “dešiniuo sius” ir 
“kairiuosius.” Bruklino ar- 
chidiocezės laikrašis “Tab
let” davė straipsnį, kuris 
neigiamai traktuoja “Pa
cem” konvokaciją ir, atro
do, net pačią encikliką. 
Straipsnis kalba apie gerą 
ir blogą “Pacem in Terris” 
panaudojimą. -/‘Tablet” pa
aiškina, kad daug kalbėtojų 
įžiūri enciklikoje tai, ko jo
je nėra, “kad kai kurie ban
do atskirti taikos šūkį en
ciklikoje nuo religinės dok
trinos, kad enciklika yra 
daugiau socialoginis, negu 
teologinis arba filosofinis 
dokumentas.” “Tablet” ig
noruoja tai, ką daugumas 
kitų katalikiškųjų publika
cijų matė ir pabrėžė, kad, 
nepaisant to, iš kokio taško 
žmonės žiūri į “Pacem” do
kumentą, jam yra pareikš-

tas vienbalsis pritarimas dėl 
jo esmės—dėl kvietimo tai
kingam sambūviui tarp na
cijų ir tautų.

Iš anglų kalbos vertė 
Irena Vladimirovienė

jo kitos tarybinės tautos, 
ypač rusų tauta. Tarybų 
Lietuvoje išnyko nedarbas, 
skurdas. Joje nebėra tamsių 
ir neraštingų žmonių. Visi 
gali mokytis ir šviestis.

Bet kova Lietuvoje tebe-
vyksta. Pas mus nebėra iš
naudotojų, ir darbo žmo
nėms nereikia su jais kovo
ti. Jie kovoja už tolimesnį 
lietuvių tautos gerovės ir 
kultūros kėlimą. Kovojama 
prieš apsileidimą, dykinėji
mą ir nerūpestingumą. Ko
vojama už aukštesnę socia
lizmo pakopą, už komuniz
mą. Šioje kovoje kiekvienas 
jaunuolis siekia ir savo as
meninės laimės. Isto r i j a 
moko, kad laimę ras tas, ku
ris visada eis su liaudimi, su 
tauta, su šlovingąja komu
nistų partija, kuri veda 
darbo žmones į komunizmą.

J. Jurginis

Iš laišku
Rašo Juozas Baltušis:
Lietuvoje dabar vyksta 

labai įtempta ruoša artė
jančioms šventėms. Vyksta 
repeticijos, eina pasitari
mai, planuojama svečių 
priėmimas, aptariama pro
gramos ir t.t. Suprantama, 
kad mūsų visų svajonės pa
matyti Jus švenčių metu 
Lietuvoje. Gerai prisimenu 
Jūsų atvykimą tuoj po ka
ro, kai dar gyvas buvo Pet
ras Cvirka. Dabar atvykę 
galėtumėte palyginti, kaip 
pasikeitė Vilnius ir visa 
Lietuva. O pasikeitimai ti
krai dideli.

Mes visi gyvi ir sveiki. 
Tik ką gavau iš Maskvos 
savo knygą, išleistą rusų 
kalba 30,000 egz. tiražu. 
Netrukus išeina mano no
velių knyga “Valiusei rei
kia Alekso”, lietuvių kalba. 
Šią knygą tuoj pat išleis 
latviai Rygoje savo kalba.

Norime gražiai atžymėti 
Rojaus 70 metų sukaktį. Jis 
tikrai nusipelnė šito, vertas 
visokeriopos pagarbos. Jo 
lauksime atvykstant į Lie
tuvą ir tikėsimės apkabinti 
senojoj tėvų žemėje.

Pastaruoju metu Lietuvos 
teatruose vyksta viena po 
kitos naujų spektaklių pre
mjeros, skirtos Tarybų Lie
tuvos dvidešimt penkerių 
metų sukakčiai. Praeitą 
sekmadienį Panevėžio dra
mos teatre įvyko A. Venclo
vos romano “Gimimo die
na” inscenizacijoj premje
ra, o Šiaulių dramos teatre
— mano “Parduotų vasa
rų” premjera. Abu labai 
jaudinomės su Antanu, bet 
išėjo viskas, berods, neblo
gai, gal net visai neblogai. 
Abu spektaklius žiūrovai 
priėmė šiltai. O Kauno te
atro scenoje buvo įkūnytas 
Jono Avyžiaus romanas
“Kaimas kryžkelėje”. Tai 
puikus kūrinys, kuriuo da
bar visi džiaugiamės, jis 
išstatytas Respublikinei val
stybinei premijai. Prieš 
kiek laiko tame pačiame 
Kauno teatre buvo pasta
tyta jaunos dramaturges 
Dalios Urnevičiūtės pirmoji 
pjesė “Vadink mane moti
na” — irgi skirta Tarybų 
Lietuvos jubiliejui. Naują 
komediją pateikė taip pat 
Kazys Saja, o naują pjesę 
—Viktoras Miliūnas. Abi 
jos pastatytos Šiaulių dra
mos teatre. Kaip matote, 
judam, krutam...

LLD 75 kuopa imasi 
kultūrinės veiklos

Miamyje kultūrinei veik
lai dirva gal yra geresnė, 
negu kitose lietuvių kolo-. 
nijose. Pažangiečiai lietu
viai čia turi Socialį Klubą 
ir gerą salę sueigoms. Di
delė didžiuma LLD kuopos 
'ir klubo narių jau nedirba 
dirbtuvėse. Tad sueiti, mi- 
tingauti galima bile kada, 
dienos laiku. Žiemos laiku 
mūsų sueigas dar papildo 
turistai, kurie čia atvksta 
pasišildyti.

Ir tai nenuostabu, kad 
žmonės jau atostogaujantys 
likusią savo gyvenimo dalį, 
turi daug laiko. Bet be už
siėmimo, be jokio darbo 
žmonės nuobodžiauja, daž
niau suserga. Tad ir rei
kia pagirti tuos, kurie ima
si bet kokio kultūrinio už
siėmimo.

Dar kiti pradeda rašinė- 
| ti atsiminimus, apybraižė- 
les. O meno paroda mums 
parodė, kad turime moterų, 
kurios adata ar virbalėliu 
padaro gražius, meniškus 
ornamentus. Dar kiti mūsų 
“jaunuoliai ir jaunu olės” 
myli dainą. Jie gražina mū
sų sueigas. Tai vis geri ir 
girtini darbeliai.

LLD 75 kuopa irgi imasi 
gana rimtos kultūrinės veik
los. Kovo mėnesio susirin
kime kuopa išrinko Kultū
rinės veiklos komisiją. Ko
misija jau veikia. Balan
džio mėnesio 21-os susirin
kimui komisija jau paruo
šė diskusinę paskaitėlę, kad 
pagerinti vietinę kultūrinę 
veiklą, suvienyti tarpe or- 
gąnizacijų narių skirtingas 
nuotaikas.

LLD kuoops susirinkimas 
(bal. 21 d.) nutarė, kad 
kultūrinės veiklos komisija 
vykintų kultūrinę progra
mą ir vasaros metu. Būtent, 
suruošti Gegužės Pirmosios 
paminėjimus kas metai. 
Taikos išlaikymo klausimu 
suruošti sueigą ir kviesti 
kalbėtoją iš moterų orga
nizacijos, kovojančios už 
karo baigimą Vietname, už 
taikos išlaikymą pasaulyje.

Kuomet šiais metais su
kanka 100 metų, kai žuvo 
Abraomas Lincolnas, kovo
damas už lygias pilietybės 
teises, prieš vergiją. Tai la
bai įdomus ir svarbus tas 
laikotarpis JAV istorijoje. 
Kuopa nutarė tinkamai at
žymėti tragišką mūsų ša
lies kovotojo Prezidento žu
vimo sukaėktį.

Kuomet šiais metais mi
nime 50 metų sukaktį LLD 
gyvavimo, naujų narių or
ganizavimas turi būti kiek
vieno susirinkimo dieno- 
tvarkyje. Einant kuopos ta
rimu, kiekvienas LLD na
rys turi būti organizatorius 
naujų narių gayimui. Taip I 
pat kuopa nutarė šiais me
tais suruošti LLD 50 me
tų sukakties jubiliejinį pa
rengimą. Jubiliejinis paren
gimas turės būti su LLD iš
leistų ir kitų knygų paro
da, tinkama kalba ir meni
ne programa.

Kultūrinės veiklos komi
sija numato ruošti ir kitas 
įžymias sukaktis šiais me
tais. Nuo Antano Bara
nausko gimtadienio, kuris 
paraišė garsųjį “Anykščių 
šilelį,” sukanka 130 metų. 
Kai garsioji Lietuvos lakš
tingala Salomėja Nėris mi
rė, sukanka 20 metų. Žino
ma, mes, nepraleisime poe
tės šią sukaktį. Ji dar dai
nuos mums ir Miamyje

Kultūrinės veiklos komi
sija veikia, tariasi su LLD 
kuoops valdyba ir nariais, 
kad organizaciniai susirin
kimai eitų sklandžiai, būtų 
neilgi. Tad po susirinkimo 
būna pakankamai laiko kul
tūrinei programai. Susirin
kimai LLD kuopos perkel
ti į ketvirtą mėnesio trečia
dienį. Todėl sekantis LLD 
kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 26 d. Iki šiol LLD 
susirinkimai įvykdavo kas 
trečią mėnesio trečiadienį, 
o socialio klubo susirinki
mai įvyksta kas antradienis. 
Susirinkimai, kuriuose lan
kosi tie patys nariai, supul- 
davo arti vienas kito.

Ramstis

ston. Mass.
Gegužės 16 d. yra rengia

mas didelis banketas Cam
bridge Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje, Main St. 
Pradžia 1 vai.

Banketo tikslas—palinkė
ti gero vėjo vykstantiems 
Lietuvon.

•

Prieš pora savaičių Bos
tone atidarė 52 aukštų Pru
dential Insurance raštinių 
pastatą.

Per dvi dienas leido žmo
nes pastatą apžiūrėti — iš 
lauko ir iš viršaus, iš kur' 
galėjo matyti visą Bostono 
miestą ir jo apylinkes!

Dabar jau reikia mokėti 
50c tik į viršų užsikelti ir 
pasižvalgyti kelias minutes.

Jau vieneri metai, kai se
nus, didelius, net ir stip
rius namus verčia iš pama
tų. Griauna ir nedideliu^ 
namukus, kurie yra nese< 
niai statyti arba naujai ap
taisyti toliau nuo miesto, 
nes jie pastoja tiesų platų 
kelią ir vietą dideliems nau
jiems apartmentiniams na
mams statyti. ; '

Daugelis šeimynų atsisa
ko kraustytis iš savo namų. 
“Kaunsilmenų” susirinkime 
kilo didelis protestas, dau
giausia iš moterų. Jos sakė : 
“Jūs griaunate, mūsų namu
kus, už kuriuos mes dirbo
me visą gyvenimą, mokėjo
me. O kur mes dabar eisi
me gyventi?! Jūs mažai Už 
juos mokate. Už tuos pi
nigus mes negalime naujų 
pasistatyti, nei senų nusi
pirkti. Jūs sakote, kad lei
site gyventi naujuose na
muose, bet kur mes gausime 
pinigų mokėti $150 ir dau
giau mėnesiui? Dabar mes 
mokame nuo 40 iki 75 dole
rių mėnesiui. Dauguma mu
sų esame seni, ilgai jau ne
begalėsime dirbti;' kiti jau 
nedirbame, iš mažų pensijų 
gyvename.”

Kaunsilmanai negalėjo nu
malšinti publikos, turėjo pa
sišaukti policistus pagalbon, 
bet ir tie vos negavo per 
galvas, kai pradėjo moteris 
varyti iš salės.

Žinoma, valdininkai turi 
gerus norus, kai gauna pini
gų iš Washingtono; jie nori 
gražinti miestus ir miestu- . 
kus naujais namais ir ke
liais, bet jie nesirūpina, kur 
vargšai biedniokai gyvens.

Lietuvoje daro kitaip. 
Pirma pastato naujus na
mus ir juos nuomoja pigiai, 
o tik tada griauna senas 
lūšnas.

Eliz. Repšys

Maskva. — 1964 metais 
Tarybų Sąjungoje buvo su
imta 161,1000,000 tonų gru
dų. 2 '■
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V. JUNEVIČIUS

Lietuvos Žemes ūkio 
akademijos pasiekimai

tais greičiais(Pabaiga) 

mos pelkės, daroma viską, 
kad tyvuliuojančios balos 
virstų derlingomis žemėmis, 
kad dirvos nekentėtu nuo 
drėgmės pertekliaus, šiems i 
labai svarbiems žemės ūkio 1 
darbams vadovauja akade-i
mijos paruošti melioracijos (]ar šviesesnė 
specialistai.

Kur tik šiandien nepa
žvelgsi, visur įdie g i a m o s 
naujos, visur sudėtingos 
mašinos, kolūkiai ir tarybi- j 
niai ūkiai vis daugiau įsi
gyja tėvyninės technikos, 
per laukus nusitiesia elekt
ros tinklai. Sunku net įsi
vaizduoti, kas atsitiktų su 
šia technika, jei žemės ūkio 
mechanizacijos fakultetas 
neruoštų šiai sričiai specia
listų.

Įdomioje aplinkoje tenka 
dirbti ruošiamiems akade
mijoje miškų ūkio inžinie- į tas penktas 
riams. 
miškas būtų racionaliai nau-j jų ir ūkinių pastatų, 
do jamas, savu laiku atkur-į

! Apie lietuvių kunigų turistų 
išvyką į Italiją

Antroji, kunigų grupe Jonas'xxilirtuo'laikubu-
Antroji turistų grupė (10 Venecijos patriarchais, 

žmonių) Italijoje svečiavosi Lietuviams turistams davė 
2 savaites 1963 metų rude- pasirašyti garbingų svečių 
nį. Jos sudėtyje buvo 7 ku- i knygoje. Jie apsikeitė su 
nigai: Kauno Kunigų semi- ■ kurija dovanomis.
narijos dėstytojas šv. Sosto i Grupei grįžus į Romą, 
prelatas J. Matulaitis-Labu- prelatas J. Matulaitis-Labu
kas, Vilniaus dekanas kun. kas> kunigai K. Gajauskas 

v i K. Gajauskas, Telšių vysku- ir R- Barauskas dalyvavo 
minarijos dėstytojas J. ze-!pijos purijos kancleris teo- vengrų pasiuntinybės su- 
mzitU. . Ilogijos mokslų daktaras B. rengtame priėmime vengrų

1963 metais Italiją aptem

I lankė kuriją ir kalbėjosi su! 
dvasininku Silvio Žardomi,' 
kuris parodė turistams ku- į 
rijos patalpas, kur ilgai gy
veno popiežiai Pijus XII ir

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS A

kaupiamųjų ; kė 2 lietuvių turistų kata- 
kultūrų .■sėjamąsias mašinas, I Hkų grupės, iš viso 20 žmo- 
švitindami paršelius ultra-1 niųn
violetiniais spinduliais, mm-1 pirmoji grupė (10 žmo- 
dodami pašarinėms pupoms Italijoje svečiavosi 2 
bei lubinui nitrageną ir kt«! savaites 1963 metų pavasa- 

Didelč dovana i ri. Jos sudėtyje buvo Rum- 
išiškės katalikų bažnyčios 

•spektyyos pĮep()nas Kauno Kunigų se- 
ernai ji is;

naują buveinę, esančią Kau-I 
no rajone. Čia, akademl 
jos mokomojo ūkio bazėje

pradėjo duot gerus grūdų 
derlius, išaugusi raguočių 
banda duoda geras pajamas 
už pieną, gerai auginami 
mėsai bekonai ir buliukai— 
viskas padėjo kolūkiui iškil
ti iš atsilikimo. Išaugo geri 
fermų pastatai. Elek t r a 
pradeda užvaduoti daug 
darbo rankų fermose, o lau
kų darbuose trakto r i a i, 
kombainai. Kolūkiečių bu
tus, daugumoje, irgi nušvie
tė elektra, daug kolūkiečių 
turi motociklus, radijas ko 
ne kiekviename name. Bib
liotekoje yra televizorius ir 
pas agronomę A. Markūni* 
nę yra, turime kur kultū
ringai praleisti laisvalaikį. 
Jaunimas pamilo knygą, 
saviveiklą ir tikrą kultūri
nį gyvenimą. Į ne vieną šei
mą pareina 3—5 egz. laik
raščių, žurnalų. Vieno tik 
bebijo Lietuvos žmoneliai, 
jie trokšta, kad nebekiltų 
karai, kurių du tiek baisiai 
iškankino mūsų šalelę. Juk 
visa žmonija trokšta taikos. 
Šalin karo kurstytojai!

“Laisvės” skaitytoja Ve
ronika Kapičiauskienė, 
Binghamton, N. Y., gavo 
laišką nuo savo sesutės Sa
lomėjos Urbonienės iš Pori
jų. Urbonienė dėkoja sesu
tei už “Laisvę”, ir rašo:

“Širdingiausiai dėkui už 
“Laisvę”, kurią gaunu nuo 
spalio mėnesio pabaigos. 
Šimtus, šimtus kartų ačiū 
jums, sesute! Pati mielai 
Skaitau, duodu pasiskaityti 
kolūkio pirmininkui ir kai
mynams”.

Taipgi prisiuntė ir “Lais
vės” redakcijai laišką, kurį 
žemiau talpiname.

maitis. I

Turistai pabuvojo Romo- Barauskas, Alytaus katali- 
je, Florencijoje, Venecijoje pų bažnyčios klebonas B. 

I ir Milane. j Novelskis, Trakų katalikų
Susitikimas su kardinolu .bažnyčios klebonas J. Pa-žemos I 

miestelis., jįe kalbėjosi su Ve
necijos patriarchu kardino- 

i lu Urbani, kuriam įteikė fo- 
j to albumą apie tarybinį lie- 
■ tuviu liaudies mena. Pri- I ‘
I imdamas dovana, kardino- 
las pareiškė, kad taikos idė
jos atitinka visų tautų in- 

| teresus ir lūkesčius, ir savo 
! praktinėje veikloje jis žadė- 
i jo laikytis tų idėjų. Kardi-, ]<ancleris J. Pranka ir Vil- 
; uolas Urbani pabrėžė, kad 
i nuo senų laikų Venecija bu
lve ryšių grandine tarp Ry-

Tai didžiulė dovana tary-' tų ir Vakarų tiek tarptau- 
, . : .,miam jaunimui. Vyresnės tinių

v.01& 11 aun‘R s en- }<arįos ^mončs ir svajoti ne- niu klausimu srityje ir kad giasi si gamtos turtą gau-i v ,7,
sinti.

Šimtai akademijos auklė
tinių darbuojasi Žemdirbys
tės, Mechanizacijos ir elek
trifikacijos, Žemės ūkio 
ekonomikos ir kituose moks
linio tyrimo institutuose, 
bandymų stotyse, ieško nau
jų rezervų, kaip padidinti 
derlių, daugiau pagaminti 
žemės ūkio produktų, suma- ■ 
žinant iki minimumo išlai
das. Gautus rezultatus 
moksliniai darbuotojai škel-' 
bia spaudoje, pataria žem
dirbiams, kaip1 tinkam a i 
įdirbti žemę, kaip ją tręšti, 
prižiūrėti pasėlius, kaip na
šiai panaudoti techniką.

Kas nežino respublikoje

ga tikras busimųjų 
ūkio specialistų 
Jau iš tolo šviečia didžiu
liai mokslo-mokymo rūmai 
bendrabučiai, valgykla-kom-| 
binatas, mechanizacijos pa-j

buotojams gyvenamieji na-

demijos miestelio statyba 
dar nebaigta. Ji tęsiama 
toliau. Šiemet bus pastaty-

Jie rūpinasi, ka d' rabutis, gyvenamų

vyskupų, dalyvaujančių Vi
suotiniame Bažnyčios II Su
sirinkime, garbei.

Telšių vyskupijos kurijos 
kancleris B. Barauskas su
sitiko su austrų koledžo 
Apima rektoriumi mons. A. 
Šliogeriu. Po to jis buvo su
sitikęs su savo studijų drau
gais vengrų vyskupais dak-

Stefanu Laszalu ir

Iberžis, Raudondvario kata
likų bažnyčios klebonas J. 
Kuzmickas ir Vilniaus šv. 
Onos bažnyičos kunigas P. 
Kučinskas. ;

Nuvykusius į Romą turis
tus aeroporte sutiko italų j tarų Stefanu Laszalu ir 
turistų firmos atstovas ir Į daktaru Bruno Bechneriu. I 
dalyvavusieji Visuotinio; Susitikimas buvo labai nuo- 
B a ž n yčios II Susirinkimo širdus.

ir

darbe Panevėžio vyskupijos
..d-------- - --------  — . —
kaviškio vyskupijos kancle
ris J. Krikščiūnas.

Ši turistų grupė, kaip ir

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija,

Laikau sau už garbę 
laimę naudotis Jūsų laik-1
raščiu, kurį man sesutė Ve
rutė Kapičiauskienė, gyve
nanti Binghamtone užrašė. 
Ačiū nuoširdžiausiai sesutė
lei ir jums! Ne visus nume
rius pilnai gaunu, žūsta vie
nas antras, gal kas paštuo
se perskaitę, juostelę per
plėšę, nebesiunčia, bet tai 
retai pasitaiko.

Gal sesutė nusiųs jums 
mano iškarpą iš “Pasvalio 
Darbas”, rajoninio laikraš
čio, kovo m. 6 d., š.m. nr. 28.

Aš esu to laikraščio nee
tatinis šioks toks korespon
dentas, pabrėžiu retkarčiais 
iš savo kolūkio žinučių ir 
straipsnelių.

Turistai dalyvavo popie
žiaus Povilo VI audiencijo
je, skirtoje našlaičių mo
kyklos kolektyvui iš Tori
no miesto. Lietuviai turis
tai per vieną monsinjorą 
įteikė popiežiui dovaną — 
gintarinį Vilniaus Aušros 
Vartų dievo motinos make
tą. 1963 metų gruodžio mė
nesį popiežius atsiuntė pa
dėką už dovaną ir palaimi
nimą.

Lietuivai turistai dalyva
vo šv. Petro katedroje iš
kilmingame vieno naujo 
šventojo pašventinime ir 
Visuotinio Bažnyčios II Su
sirinkimo II sesijos uždary
me.

Turistinės grupės dalyvis 
P. Kučinskas susitiko su. 
krikščionių bažnyčių vieny
bės sekretoriato nariu mon-' 
sinjoru Villebrandsu, per 
kurį įteikė kardinolui Bea 
dovaną — knygą apie lietu
sių liaudies meną. Tuo me
tu, kai kun. P. Kučinskas 
mokėsi Romos Teologijos 
institute, jo rektoriumi bu
vo dabartinis kard i n o 1 a s

Sekamą iškarpą S. Urbo
nienė prisiuntė savo sesutei 
V. Kapičiauskienei į Bing- 
hamtoną:

Rūpinimasis žmogumi ?
Džiaugiamės, kad kasmet 

turtėja ir mūsų, Porijų, ko
lūkis, kad vis daugiau rūpi
namasi žmogumi. Porijų 
kolūkio net trys nariai pasi
naudojo teise gydytis sana
torijoje: viena Kryme, du— 
Kaune. O kai prisimenu 
smetoninius laikus, net bai
su darosi: jokios paramos 
paprastas žemdirbys nesu
laukdavo iš valdžios pusės. 
Žmogaus vien invalidumas 
ar šaltas kapas telaukė. Dė
kingas kolūkio valdybai ko
lūkietis Petrauskas. Kolū
kis pastatė namą ir perdavė 
jam gyventi

O kokiu tarybinės san
tvarkos rūpesčiu apgaubę 
kiekviena moteris kolūlįĮe- 
tė. Nežiūrint jau didelių 
medicininių paslaugų, da
bar moterims bus apmoka
mos dekretinės atostogos.

Norisi papasakoti, kaip 
aš auginau vaikus. Atėjusi į 
vyro ūkelį, melžiau 4 karves 
ir turėdavau nudirbti 14 ha 
ūkyje visus lauko darbus. 
Tačiau pieno stiklinės ser
gančiu! vaikeliui paduoti 
negalėjau. Tokios tebuvo 
marčios teisės. Po gimdymo 
jau trečią dieną privalėjau 
keltis iš lovos ir eiti prie 
darbų: bulvių kasti, vasaro
jaus vežti, bulvių sodinti. 
Vaikus maitindavau beveik 
iki dviejų metų, nes jiems 
tinkamo maisto namuose 
neturėjome. Štai per kokį 
vargą išauginau aš vaikui 
Matau dabar, kaip auga 
mano anūkai, atgyja many
je jau seniai patirta skriau
da ir byra ašaros.

Dabar kaimo moters gy
venimas šviesus, laimingas.

Salomėja Urboniene,
Kolūkietė

santykių, tiek religi- phmoji, aplankė įžymesnius 
į Italijos miestus, susipažino 

šią puikią tradiciją Veneci- SLl italų menu.
Pirmąją dieną turistai 

aplankė Vatikano muziejus, 
j šv. Petro Katedrą ir kitas 
įžymesnes Romos miesto 
vietas.

Tą pačią dieną jie padarė 
vizitą Lietuvos dvasinin
kams, dalyvaujantiems Vi
suotiniame Bažnyčios II Su
sirinkime: Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojui kan. J. 
Stankevičiui, įVilniaus arki
vyskupijos valdytojui kan. 
Č. Krivaičiui,' Panevėžio ir 
Kaišiadorių vyskupijų val-

Italijos miestus, susipažino

sąlygas mo-1 ja ir toliau palaikys.
Turistai buvo susitikę su 

Florencijos miesto meru La I 
Piru, kuris pabrėžė, jog 
karštai palaiko taikingą 
Tarybų Sąjungos politiką.

Pas popiežių
i Jie aplankė popiežių Joną
i XXIII bendrame priėmime 

Dėstytojams taip pat da-’“Švento . Petro” bazilikoje, 
bar sąlygos pagerėjo. Jie Popiežiui turistai įteikė pa
gali ne vien kūrybingiau veikslą, kuriame nutapyta 
perduoti studentams teori-

Jie gyvena patogiai ii 
tuose bendrabučiuose, 
kelių varsnų yra m<

pilnos mokslo

10

ir rengti Įvairias priemones, ■ 
plėsti mokslinį - tiriamąjį 
darbą, nes čia pat moko
mojo ūkio laukai, kuriuose 
yra visos galimybės daryti 

žymių selekcininkų prof. J. bandymus, dirbti ten, kui 
Bulavo, žemės eūkio mokslų | vilionija javai, kur augina 
kandidatų K.. Bėčiaus, H. 
Černiausko, J. Pivoriūno, A. 
Subačiaus, Ip. Štaro, A. Vy
čio ir kitų. Visi jie akade
mijos auklėtiniai. Jų išves
ti kviečiai, rugiai, miežiai, 
linai, žirniai, bulvės, vais
medžiai plačiai auginami ne 
tik mūsų respublikoje, bet 
ir toli už jos ribų.
Visus sugebėjimus—naujų r f

specialistų paruošimui i. Yra s i kos gyventoja. 
Didelė atsakomybė užstu-! bai ilgą kaklą 

dentų dalykinį ir politinį! gas ko jas. Jo: 
paruošimą tenka akademi- i kojos ž y m i ai 
jos dėstytojams. Jų užda-j užpakalines. Ant mažos gal- 
vinys perduoti ne vien spe- į 
cialybės žinias, bet ir su

viena Vilniaus bažnyčia.
Milane turistai susitiko i- —;—v  -- 
seleziečiu organizacijos, dytojui kun. P. Bakšiui ir 
ovais. Vienuoliai labai I .JŲ kancleriams: J. Krikščiū-

su

Įėjo atvykti katalikai turis
tai iš Tarybų Sąjungos. Jie 

I turistus sutiko šiltai ir nuo- 
i širdžiai. Nuoširdus jaus
mas dar daugiau sustiprėjo, 

i _ . . .. i kada jie sutiko savo buvusį
; mes ukul. gamybos wysty- i mi(kslo d kun. j že. 
i mo klausimai, i

Dabar 
į pilnatim

; mi veisliniai galvijai,
i praktiškai sprendžiami

mūsų akademija į

I. ' •i kos p'vvento ia.
< > t)

ilgesnes už

vos turi pora trumpų rage
liu. Kūnas auauę 

formuoti tvirtą specialisto: kajs KU stambiom!

maitį, studijavusį Vatikane.
Vienuoloiai parodė sve- 

i čiams pradinės, vidurinės ir 
■ amatų mokyklų patalpas, 
i spaustuvę ir laboratoriją, 
supažindino su dėstytojais 

i ir moksleiviais, kurie labai 
Afri- iįsusj^om^ję klausėsi turistų 

1()_ i pasakojimų apie Tarybų Są
jungą. Daugelis iš jų pri
pažino, kad šis susitikimas 
pakeitė jų nuomonę apie 
religijos, kunigų ir tikin
čiųjų padėtį Tarybų šalyje.

Turistai aplankė Tarybų

pasaulėžiūrą, auklėti stu-1 mpSt 
dentus komunistine dvasia,1 
tikrus patriotus, internacio- i 
nalistus, tvirtai i______

dėmė- i Sąjungos-Itali jos draugys
tės draugijos organizacijas 

c v. z. i ir kalbėjosi su jos nariais,
SavQ tėvynėje z'rahu ten- !)rauąijos sekretorius ko- 

tikinčius ka misti medžių lapais. Jos j munistas Maži džiaugėsi,

nui, S. Mažeikai ir J. Fran
kai.

Turistai dalyvavo šv. Pet
ro katedroje popiežiaus Po
vilo VI laikomose pamaldo
se už mirusius kardinolus.

Jie aplankė Azisi miestą, 
kur ilsisi šv. Pranciškaus 
palaikai ir yra pranciškonų 
vienuolynas.

Turistai pavubojo Floren
cijos bažnyčiose, muziejuo
se, istorinėse voietovėse. Ši 
grupė, kaip ir pirmoji, susi
tiko su miesto meru La Pi
ru ir su municipaliteto na
riais bei kitais veikėjais,, 
neseniai aplankiusiais Tary
bų Sąjungą: su deputatu 
Pisteliu, dvasiškiu Alfredo 
Neziu, žurn a 1 i s t u Goriu, 
Džovanoniu ir ponia Fio- 
retta Mazze.

Susitikimai
Susitikime su meru La Pi

ru lietuvių turistų katalikų 
grupės vadovas prelatas J. 
Matulaitis-Labukas pasakė

komunizmo pergale. Šį at-• kojos h ilgas kaklas | ^ac| -s susKikimas jiems kalbą, kurioje pažymėję 
sakingą darbą dirba 240 ■ Y1 a getai pi įtaikyti marš- • aįne§g didelę naudą, kad jis kad visų pasaulio (tautui
dėstytojų ir 146 pagalbinio I pasiekti. Žirafa gyye- 

: personalo nariai. Greta se- į na tokiose srityse, kur žo- 
; nosios kartos profesorių,! kų pri a u g u s i o s e stepėse 

daktarų daugumą mokslo: <<aipį paskiri išmėtyti me- « . 1 '•! -1 > • ' /Ir/ i i I TZ v\ VA. personalo sudaro docentai, 
! mokslo kandidatai, baigę 
. akademiją pokario metais, 
b Dabar jie visus sugebėjimus

skiria naujų specialistų pa- 
ruošimui.

Gana daug dėmesio ski- 
! riama moksliniam darbui.
- Stropiai tiriama mikroele

mentų reikšmė žemės ūkio
• gamybai, įvairūs agroprie-
- priemonių kompleksai kau- 

piamiesiems, herbicidų 
efektyvumas kovoje su pikt
žolėmis. Puikių rezultatų 
akademijos moksl i n i n k a i 
pasiekė, patobulinę padidin-

dulių kepinama 
nuvysta, o medžių lapai 
yra svarbiausias žirafos 
maistas.

Kai žirafa stovi po me
džiu, tai iš tolo jos ilgas 
kaklas atrodo lyg medžio

aukštai mato labai toli, to
dėl gyvulys gali laiku pa
stebėti gresiantį pavojų. Il
gakoje žirafa nuo savo prie
šų lekia šuoliais, o kai prie
šas ją pasiveja ir užklum
pa, tada ji ginasi stiprio
mis savo kanopomis.

i lų tautos simpatijas tarybi- taiką. Atsakydamas meras 
: nei liaudžiai.

Milane Tarybų Sąjungos -
greit Italijos draugystės draugi- 

jos skyrius organizavo tu
ristų susitikimą su italų 
laikraščių ir žurnalų kores
pondentais ir visuomeninių 
organizacijų atstovais.

Vatikano vyriausybė pa
kvietė turistus dalyvauti iš
kilmingoje popiežiui įteiki
mo Balcano vardo premijos 
“Už taiką ir humanizmą” 
ceremonijoje. Tačiau šiuo 
pakvietimu turistai negalė
jo pasinaudoti, nes nebebu
vo įmanoma atidėti kelionės 
į Tėvynę.

padėkojo už vizitą ir pasa
kė, kad jį daug kas aplankė, 
tame tarpe ir Adžube- 
jus, ir visi pasisakė už tai
ką. Vakare meras La Pi
ras atsiuntė lietuviams tu
ristams katalikams laišką, 
kuriame išreiškė draugišku
mą Tarybinei šaliai, ir do
vanas: tris knygas Vilniaus, 
Kauno ir Telšių vyskupi
joms ir suvenyrus turisti
nės grupės dalyviams.

Vykdama į Veneciją, gru
pė pakeliui trumpam apsi
stojo Bolonio ir P a du z o 
miestuose ir apžiūrėjo isto
rines vietas bei bažnyčias.

Venecijoje visa grupė ap-

Kai 1948 metais tvėrėsi 
mūs kolūkis, oi kaip bijojo 
žmoneliai! Dauguma tik iš 
baimės, kad neskai t y t ų 
priešais įstojo, bet dabar 

' beveik visi patenkinti ir lai- 
' mingi jaučiasi.
I Mūsų kampelis buvo ap
suptas balutėmis, žemelė ne 
iš derlingųjų, tai pradžioje 
daug trūkumų, vargų ir bu
vo, trūko darbo jėgų, gyvu
lių, pastatų, tai keletą metų 
menkai belikdavo kolūkie
čiams atlyginimo už prakai-1 
tą, bet metai iš metų padė- 

Bea. Vėliau kun. P. Kučins- j £'erčja, ypač sulaukus 
kas susitiko su juo ir įteikė' kolūkio valdybos pir- 
jam ikoną, kurią prašė per-' mininkų anksčiau ener- 
duoti viena stačiatikių šei- ■ ghigą darbštų Vytautą 
ma, gyvenanti Vilniuje.! Jukną, dabar Joną Jasiho- 
Kardinolas Bea dovanojo i ni- Melioratorių nusausin- 
kun. P. Kučinskui savo pa-: t°s balutės virto geromis 
rašytą knygą, išleistą vokie-1 kultūrinėmis pievomis, slė- 
čių kalba, apie krikščionių nesnės žemės, nudrenuotos, 
susivienijimą.

Susitikimų su italais me
tu turistinių grupių daly
viai papasakojo jiems apie mai su italais pakeitė netei- 
taikingą Tarybinės vyriau- i singą nuomonę apie Tary- 
sybės užsienio politiką, apie binę šalį. Kai kurie italų 
tarybinių žmonių gyvenimą, liaudies atstovai stengėsi 
apie sąžinės laisvę, apie ka- sutikti lietuvius turistus, 
talikų bažnyčios, dvasinin- su jais nuoširdžiai pasikal- 
kų ir tikinčiųjų padėtį Ta- bėti ir skundėsi, kad juos 
rybų Sąjungoje ir atskirai slegia nedarbas. Turistams 
Tarybų Lietuvoje.

Italijos liaudis
Kaip pirmoji, taip ir ant

roji turistinės grupės visur 
įsutiko italų liaudies nuo
širdų draugiškumą. Lietu
viai turistai katalikai ita
lams padarė gerą įspūdį. 
Pavyzdžiui, su didžiuliu su
sidomėjimu jie klausėsi kun. 
J. Žemaičio, kuris laisvai 
kalba itališkai, pasakojimų 
apie Tarybų Lietuvos gyve
nimą. Klausytojų nusiste
bėjimą sukėlė tai, kad kuni
gas galėjo laisvai atvykti 
kaip turistas į Italiją iš Ta
rybų Sąjungos. Jie klausi
nėjo jį apie kunigų gyveni
mą Tarybų Sąjungoje. Dau- niams okupantams, o po to, 
gelis klausytojų pripažino, bijodami atsakomybės 
kad italų laikraščiuose savo nusikaltimus, kartu su 
spausdinama neatitinkanti, hitlerininkais pabėgę iš Ta- 
tikrovės medžiaga apie Lie- j rybų Lietuvos, delegacijos 
tuvos katalikus kaip apie! savo uždavinį įvykdė, 
kankinius, už kuriuos Ita-1 J. Rimaitis

Ii j os bažnyčiose laikomos 
pamaldos. Turistų susitiki-

svečiuojantis Italijoje, įvy
ko eilė italų darbininkų 
streikų.

Turistinių kelionių tiks
las buvo užmegzti ryšius su 
Italijos darbo žmonėmis ka
talikais, prisidėti prie tarp
tautinio įtempimo susilpni- 
nimo, papasakoti tiesą apie 
katalikų padėtį Tarybų Są
jungoje ir atskirai Tarybų 
Lietuvoje.

Tenka pabrėžti, kad, ne
žiūrint įvairių šmeižtų ir 
trukdymų, kuriuos darė 
vyskupas Brizgys ir kiti 
apie taip vadinamą šv. Ka
zimiero kolegiją susispietę 
kunigai, vokiečių okupaci
jos metu tarnavę hitleri-

v uz

MIRTIS NELEIDO
Kartą vokiečių fizikas R. 

Bunzenas buvo supažindin
tas su kilminga dama. Aris
tokrate supainiojo moksli
ninką su kitu Bunzenu, jau 
mirusiu teologu.

—Ar užbaigėte jūs savo 
darbą apie dievą?—paklau
sė ji.

—Deja, ne,—atsakė Bun
zenas. — Mano priešlaikinė 
mirtis neleido jo užbaigti.

t5
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.• BOSTON, MASS.
Mūsų klubų veikla

South Bostono A. L.. P. į 
Klubas gegužes 2-ą laike, 
savo mėnesinį susirinkimą. i 
Nemažas būrys atsilankė į1 
mitingą, kuriam vadovavo i 
tik iš Floridos sugrįžusi1 
Yvonne Niaurienė. Mat, 
Niaurai po metinio klubo j 
susirinkimo, kuriame buvo i 
išrinkta valdyba, išvažiavo į' 
pietus saulėje pasikaitinti.: 
Dabar Robertas ir Yvonne i 
gražiai atrodo ir, matyt,' 
jaučiasi gerai.

Po iš klubo veiklos rapor- I 
tų, buvo nutarta rengti klu
pti naudingą ir nariams 
sveiką draugišką išvažiavi-į 
mą iš auto m o b i Ii a i s pri- ■ 
kimšto miesto į laukus. 
Piknikui vietą surasti apsiė-, 
mė draugai S. ir J. Reinar- 
dai, o kiti dėl išvažiavimo 
reikalai bus kitame susirin-į 
kimo nutarti.

Kaip beveik k i e k v ieną ' 
šeštadienį, taip ir šį sykį po 
susirinkimo klubo nariai ir 
svečiai sėdo prie “whist” 
parei parengtu stalu. Dar 
per visą gegužės mėnesį pla
nuojama šeštadieniu vaka
rais turėti kalbamas pares. 
Tokias draugiškas pares 
mylintieji v ra kviečiami 7-ą 
valandą jau būti klube.

*Tą patį (geg. 2-os) vaka
rą, Cambridge A. L. P. Klu
bo apatinėje svetainėje, pu
sė po 8-os pradėjome' 
“whist” parę. Čia per tris- i 
dešimt ž m o n i u , palengva 
šnekučiuodami, tik retkar
čiais krumpliais į stalą ■ 
trinktelėdami, porą valandų j 
praleido bežaisdami.

Kembridžiaus klubas tu r-; 
tingas: turi nuosavą gražų 
namą, pinigų bankuose ir į 
per penkis šimtus narių. . 
Aktyviai dalyvaujantieji —j 
daugiausia prog r e s y v i a i 
žmonės. Valdybą sudaro vi
sokių pažiūrų žmonės; ka
dangi beveik jokios politi
nės grupės nesiranda, tai 
fisi gražiai sugyvena. ,
' Mūsų klubų veikla >

Kaip visur, taip ir šiame 
klube yra daug pensininkų,! 
kurie žiemos metu vyksta' 
keliems mėnesiams į šiltus 
kraštus. Keli klubo valdy-: 
bos nariai ir direktoriai iš-Į 
buvo Floridoje net 4 mene- i 
sius. Balandžio 25-ą laiky-1 
tame susirinkime buvo nu-’ 
tarta pareigūnams už pie-! 
tuose praleistą laiką algos! 
nemokėti. Užrašų sekreto- j 
rius /alutis, prieš nutarimą 
protestuodamas, rezignavo. 
Į jo vietą išrinktas Survilas, Į 
Vieną pagirtiną dalyką kas |
metai klubas atlieka — duo- j ra laiko sirgti. Dar žiemos 
da dviems kolegiją lankan-1 sezono parengimams nepa-
tiems studentams stipden-; sibaigus, jau vasariniai iš-

v dijas.
> : .Gegužės 2-ą Brightono A.

METHUEN, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
MYLIMOS MOTINĖLĖS

Elzbietos Markevičienės 
(Visockas)

Mirė balandžio 14, 1965
Su liūdesiu širdyse prisimename tave, mylima 

mamyte. Ilsėkis ramiai Bellevue kapinėse. Mes 
tavo kapą lankysime iki gyvi būsime.

Nellie Comparone, duktė 
Frank Comparone, žentas 
Viktoras Visockas, brolis 
Elaine ir Linda, anūkės

■ ■m ............  ■■■■—■i ........... .......... ..

L. P. Klubas surengė dešrų 
vakarienę. Apie 150 visokių 
tautybių žmonių apatinėje 
klubo svetainėj t vakarie
niavo. Klubo sekretorius D. 
Kiaršis sakė, kad jų klubas 
turi virš 170 narių. Taipgi 
sakė, kad klubas gerai su- 
stovi, turtingas.

Per gerus žmones Kiar-. 
sius teko susipažinti su ke
letu klubiečių. Įdomiausia 
pažintis: indėnų kilmės ka
nadietė ištekėjusi už lietu
vio iš šiaurinės Ontario pro
vincijos dalies. Ji, italė, ar
mėnė ir, rodos, penkios lie
tuvės nešė maistą į stalus. 
Įdomu, kai visokių tautybių 
kilmės žmonės gražiai sugy
vena.

Mūsų ligoniai
Retai b e m a t o m e mūsų 

sueigose Susanna Šukienę. 
Ana vakara telefonu kai- v
bėjausi su Olga Graham 
(Šukyte); ji sakė, kad jos 
motina jaučia senatvę — 
sunku jai kur nors toliau 
nueiti, arba nuėjusi ilgai 
būti negali be ramaus poil
sio; jai krūtinę pradeda 
skaudėti.

Olga irgi ilgą laiką iš na
mų niekur nėjo; jai šuo ko
ją skaudžiai buvo perkan
dės. Apie dešimtį savaičių 
stuboje išbuvo. Olga yra 
Kembridžiaus klubo finan
sų sekretorė. Per keletą 
klubo susirinkimų pasige
dome gabios sekretorės.

Viktoras Kavoliūnas, LDS 
62-os kuopos narys, keletą 
savaičių negalėjo dirbti, nes 
kojoje gyslos buvo ištinę... 
Jo sesuo, Julia Družienė, 
praeitais metais turėjo sun
kią širdies operaciją. Pa
lengva atsitaisė, dabar jau 
atrodo visai sustiprėjusi.
Geras mūsų organizacijos 

veikėjas S. Reinardas kar
tais skundžiasi negalavi-. 
mais, bet, matyt, jis nepa
siduoda—beveik visose mū
sų sueigose dalyvauja. Ge
riau pasakius:: pirmauja.

Buvusi labai smarki mo
teris ir gera darbininkė or
ganizacijose sakė, kad jos 
sveikata buvo visai sušluba
vusi. Tai Eleonora Beleke- 
vičienė iš Brightono. Ji sa
ko: “Dabar jau esu su
stiprėjusi. Jei kiek ilgiau 
būčiau nesikreipusį pas ge
rą daktarą, tai manęs jau 
nebebūtų.”

Beveik visi suminėti ligo
niai jau yra pasveikę. Da
bar belieka palinkėti, kad 
sektųsi geriau sustiprėti. 
Ypatingai atėjus pavasariui 
ir besiartinant vasarai nebė-

I važiavimai, piknikai greit 
; prasidės.
i A. Kandraška

Brockton, Mass.
Įspūdžiai ir koncertas
Gegužės 2 d., Brooklyn, 

N. Y., mačiau Aido choro 
ooperetišką koncertą, va
dovybėje Mildred Stensler. 
Tai buvo įspūdingas paren
gimas.

Kiek žinau, tai Aido cho
ras jau užsisakė autobusą 
ir vyks į Worrcesterį atlik
ti dalį koncerto programos, 
kuris ten įvyks sekmadienį, 
gegužės 23 d., Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St. Pra
džia 1:30 popiet

Šiame koncerte, dalyvaus 
ir Montello Vyrų dailės gru
pė, kuri taip pat yra už
sisakiusi busą. Žinoma, kad 
ten dalyvaus ir Hartfordo 
Laisvės choras. Supranta
ma, tai bus labai įdomus 
meninis parengimas.

Iš Montello buse yra vie
tos norintiems vykti į tą 
parengimą. Kelionė į abi 
puses tik $2. Prašome vie
tą užsisakyti iš anksto pas 
George Stepanauską, K. Us- 
tupą arba Geo. Shimaitį. 
Busas išeis nuo Lietuvių 
Tautiško Namo, gegužės 23 
dieną, 12 valandą dieną. 
Prašome laiku pribūti.

George Shimaitis

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

New Yorko - New Have- 
no geležinkelio kompanija 
jau prieš ketverius metus 
ėmė skųstis, kad eina į ban
krotą. ir tie skundai dar 
nepasibaigė.

Connecticut valstijos vir
šininkai sako, kad valstijo
je dabar bedarbių yra 26,- 
540. Tai šioks toks suma
žėjimas. Bet visgi tai ne
mažas bedarbių skaičius 
valstijoje. Taipgi reikia ži
noti, kad prie bedarbių ne- 
priskaitomi tie, kurių ap- 
drauda jau išsibaigė; taip
gi yra ir tokių, kurie po ne
darbo apdrauda nepaeina.

•

Darbininkai, priklausanti 
United Paper Makers of 
America unijos lokalui 468 
paskelbė streiką prieš Fede
ral Paper Co., kuri nenori 
atnaujinti kontrakto. Nu
matoma, kad streikas bus 
laukia atsakymo.

900 darbininkų, organi
zuotų į unijos 35 lokalą, 
įteikė Yale universiteto vir
šininkams reikalavimą pa
kelti algas ir sutrumpinti 
darbo valandas. Dabar jie 
laukia atsakymo.

_  •___

Sekmadienį, gegužės 23 
d., Lietuvių klubo svetainė
je, 243 Front Streeet, įvyks 
svarbus parengimas. Kon
certinės programos atlikime 
dalyvaus ir Hartfordo Lais
vės choras. Pietūs bus duo
dami 1 vai. dieną.

Automobiliais geriausiai 
pasiekti: nuo Cross Park
way tiesiai per miestą iki 
Grand Ave., paskui iki 
Front St.

Iš Hartfordo — per Wa- 
lingfordą, tai nereikia va
žiuoti per miestą, iš Middle
town per tiltą ir Fair Ha
ven iki Front St.

J. Kunca

Brescia, Italija. — Sulau
kęs 84 metų amžiaus mirė 
kardinolas Giulio B'evillanc- 
qua.

Washingtonas. — Numa
toma, kad plieno kompani
jos pakels kainą ant plie
no.

Ląwrence, Mass.
Andoveryje, Lawrencaus 

priemiestyje, Raytheon Co. 
fabrike seniau dirbo apie 
8,000 darbininkų. 1964 me
tų pabaigoje pradėjo atleisti 
darbininkus iš darbo ir iki 
šių metų balandžio jau at
leido apie 5,000.

Atleisti darbininkai negali 
kitur darbo susirasti. Dau
gelis iš jų turėjo nusipir
kę stubas, daugelis iš jų 
netekę darbo negalėjo su
mokėti bankams skolų, tai 
bankai paėmė jų gyvenimo 
namus. Darbininkai ir jų 
šeimos atsidūrė blogoje pa
dėtyje.

Su gegužės mėnesio pra
džia Lawrencuj jau yra 
apie 500 stre i k u o j a n č i ų 
“karpenterių.” Streikuoja 
jie ir kituose artimesniuose 
miestuose. Jie reikalauja 
pakelti algas, nes pragyve
nimo reikmenys pabrango. 
Yra organizuoti į AFL-CIO 
uniją.

Dėkoju visiems draugams 
ir draugėms, kurie • mane 
užjautė ligos metu—asme
niškai, aplankė arba prisiun
tė laiškus bei atvirukus. A- 
pie 20 laiškų su linkėjimais 
gavau ir iš Lietuvos.

Dėkui draugams A. M,. 
Kazlauskams už kelis kar
tus parvežimą iš ligoninės. 
Didelis . ačiū visiems ir vi
soms.

Sekmadienį, birželio 20 d. 
Maple Parke įvyks Massa
chusetts valstijos apskričių 
metinis piknikas. Kiek ži
nau, montelliečiai jau turi 
nusisamdę busą. Manau, 
kad gerai susiorganizuos 
ir kitų miestų pažangūs lie
tuviai. Laukiame! Iki ma
lonaus pasimatymo!

S. Penkauskas

WORCESTER, MASS.

KONCERTAS
ATžYMĖJIMUI 45 METŲ VEIKLOS

RENGIA LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 2-ra APSKRITIS

Sehrniadienir Gegužės 23

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y,, vadovybėj Mildred Stensler

Lietuvių Salėje 29 Endicott Street Worcester, Mass.

KITI PROGRAMOS DALYVIAI:
Worcesterio Aido Choras^ solistai ir grupes, vadovybėje Jono Dirvelio 
Montello Vyrų Dailės Grupe, vadovybėje Albino Potsiaus 
Brooklyn© Aido Choras ir solistai, vadovybėje Miidted Stensler

Viešnia solistė ALDONA DOWNING, sopranas
PRADŽIA 1:30 VALANDA DIENĄ/

Methuen, Mass.
Mire Ei. Markevičienė
Balandžio 14 dieną mirė 

Elzbieta Markevičienė (Vi
sockas). Ji gimusi Lietu
voje, Leipalingio apylinkėje. 
Liūdinčius paliko dukrą, 
žentą, brolį Viktorą Visoc- 
kį ir kitus gimines.

Šeima yra muzikos mylė
tojai. Elzbieta rūpinosi sa
vo šeimą išmokslinti. Skai
tė per ilgus metus “Lais
vę,” priklausė prie Šv. Onos 
pašalpinės draugystės ir 
Lietuvių moterų piliečių 
klubo.

Šermenimis rūpinosi duk
tė, kuri širdingai taria ačiū 
visiems, kurie lankėsi šer
menyse, už gėlių vainikus 
draugijoms ir giminėms ir 
už palyd ėjimą į Bellevue 
kapines. Dėkui visiems.

V. Kralikauskas

Dar 4,000 marininką 
atvyko į Vietnamą

■ Saigonas. — Dar 4,000 
Jungtinių Valstijų marinin- 
kų atvyko į Pietų Vietna
mą. Numatoma, kad čiela 
divizija, apie 25,000 mari- 
ninkų, netrukus buns Viet
name.

JAV ir Pietų Vietnamo 
militaristai sako, kad balan
džio mėnesį buvo suduota 
smūgių Pietų Vietnamo 
liaudiečių jėgoms. Jie sako, 
kad apie 3,120 liaudiečių 
buvo užmušta.

Kovo mėnesį liaudiečiai 
darė 2,185 užpuolimus, o ba
landžio mėnesį jau tik 1,- 
080.

Jaakrta. — Gegužės Pir
mosios demonstracijų metu 
buvo jaučiamas Indonezijos 
žmonių kairėjimas.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female

NURSES. Immediate openings for 

4 registered nurses in research cen
ter of large CC Hospital, 7-3 & 11-7 
shifts W/Mln 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 

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)

........—. ■ — !■ I. — t

San Salvador. — El Sal
vador respublikoje, Centri- 
rinėje Amerikoje, buvo že
mės drebėjimas, žuvo virš 
100 žmonių.

PRANEŠIMAI
' PHILADELPHIA, PA.

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

Tą patį' vakara, 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)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

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

SO. BOSTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio su

važiavimas įvyks Birželio (June) 
6 d., 11 vai. prieš pietus, Lietuvių 
svetainėje, 318 Broadway. So. Bos
ton, Mass.

Draugės, prisiųskite delegačių kuo 
daugiausiai. — Valdyba.

(36-37)

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)

BARTENDER 
Family man. 

Long experience 
over 40 

Call VI. 3-7842 
or 

VI. 4-9359 
(36-37)

ELECTRICAL STATOR WINDER
I /

Must be experienced in all phases
of A. C. vyork. Older man pref.

Will also consider small 
motor repair expert.

• PO. 5-8664. .
(34-38)

BUVO GAISRAS NEW 
YORKO PAŠTE

New Yorkas. — Gegužės 
5 dieną įvyko gaisras New 
Yorko centriniame pašte, 
8-o j oje Avenėje. Gaisras 
prasidėjo rūsyje.

Tuo kartu pašte buvo 
apie du milijonai siuntinių. 
Šimtai pašto darbininkų 
daugumą jų iškraustė pirm 
gaisras buvo užgesintas. 
Siuntiniai visi buvo apsau
goti, nuostoliai siekia $50,- 
000.

.. i
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Argentinoje tragiškai mire Iš puikaus banketo Valteriui Mieste pasidairius
Kazimieras Undraitis

Liūdną žinią pranešė ity to jų — jis ateidavo padė- 
mums J. B., Buenos Aires j ti daryti laikraščiui ekspe-j gegužės 8 d. 
lietuvių veikėjas: šių metųidiciją — užadresuoti, supa-1 erdvioje c:-1L

ir Myldai Žukams pagerbti
Kaip jau buvo rašyta, į 1930 metais Valteris ir 

D. Klubo j Mylda patapo vyras ir žmo- 
Eilzabeth, i na.

Transit Workers Unijos 
lokalas 100 laimėjo pensijo
mis 9 milijonus dolerių 
Fifth Avenue Coach Lines 
darbininkams. Mat, taip nu- 

arbitratoriusvvivvjcto. o kį į vuvijcį u6aiu touu u, aupa- uiuviuju bctiuje i.j i i/-u uc L ii, ■ 11 a. cnrpndė ri r h i t r n t n r i n
balandžio 21 d. Buenos Ai-1 kuoti laikraštį. Paskui už-|N. J., įvyko banketas Vai-i Mylda turi Eliza be th e Kheel kuriam buvo paves- 

h ‘V*'” *”* ?eči\, Pilnus Į Jr. Myldai Žukams, Beauty shop (grožio salio- ta tą ginčą tarp kompanijos 
užmušė Kazunieią Undrai-.laikraščio maišus vilkdavo į | pagerbti jų 3.,-metimo ve-iną), ir jos darbo valandos1;.. uniios išsnresti

Lauksime svečių 4 
šį šeštadienį

Kviečiame visus newyor- 
kiečius ir iš apylinkės daly
vauti Laisvės salėje šį šeš
tadienį, gegužės 15 d.

Aido choras ruošia išleis
tuves savo nariams, kurie 
vyksta į Lietuvą dalyvauti 
Dainų šventės programoje.

Bus bufetas, muzikališka 
programa ir kitų įvairumų.

Dėl daugiau informacijų 
prašome pasiskaityt skelbi
mą, liečiantį šį vakarą.

Bilietus galite gauti pas 
L. Kavaliauskaitę, arba už
sisakykite iš anksto. Skam
binkite MI 1-6887.

Mielai lauksime! t

Albertas Laurinčiukas 
sveikina

Daugeliui mūsų skaityto
jų žinomas žurnalistas Al
bertas Laurinčiukas šiuo 
metu keliauja po tarybines 
respublikas Vidurinėje Azi
joje. Rašo jis atviruką iš 
Ašchabado, ir tarp kitlko sa
ko:

“Jau kuris laikas keliau
ju po Vidurinės Azijos ne
aprėpiamus plotus. Kokia 
gera ir didelė mūsų planeta, 
kokie puikūs žmonės! Ke
liaudamas dažnai prisimenu 
ir mūsų draugystę Ameri
kos žemėje. Kaip gerai, kad 
draugystės negali pažeisti 
jokie atstumai!..

Sveikinu visus pažįsta
mus ir bičiulius mūsų 
šventės Gegužės Pirmosios 
proga ir linkiu visiems lai
mės, sveikatos ir žmoniškos 
šilumos.”

Atvirukas rašytas š. m. 
balandžio 21 d. Ns.

, - 'na), ir jos darbo valandos
: pastą, nes pasamdyti veži-1 dybinio gyvenimo sukakties neleidžia jai vakarais daly

vauti susirinkimuose, mi- 
I'iek Valteris, tiek Myl-j tinguose; ji sunkiai dirba.

■ abudu iš pat jaunų i Bet ji kiek begalėdama ki- 
. mūsų spaudą

M- !
Kazimieras dalyvavo gar-i mo neturėjome iš ko! j proga, 

saus, įžymaus Argentinos, Atvyko Kazimieras į Ar-1 T‘ ' 
veikėjo Alfredo Palacios gentiną prieš pirmąjį pa- da _
laidotuvėse. Šį veikėją, pro-1 saulinį karą. Pramokęs is- dienų sutapo su pažangiuo- ■ taip paremia 

visuome-1panų kalbos, 'plačiau apsi- ju lietuvių judėjimu. Abie-! bei organizacijas.
-''’"“'Udairęs, įstojęs į pažangųjį jų tėvai ? ‘

fesorių, oratorių, 
nininką, rašytoją velionis 
Kazimieras labai gerbė! judėjimą,

, beje, jau prieš 65 j V. ir M. Žukams pagerb-

ir unijos išspręsti.

Nuo to laiko, kai prieš 
trejus metus miestas paė
mė tvarkyti nuomų kontro
lės reikalus, namų savinin
kai buvo priversti atmokėti 
$950,000 nuomininkam per-Kazimieras . labai _ gerbę! judėjimą, jis daug dirbo, metus dalyvavo organizuo-iti susirinko daug svečių — mokėtu nuomų Tokiu nu- 

kaip kovotoją uz taiką, uzjkad jį, judėjimą, sutvirtin- tame darbininkų judėjime. | gera dalis jų buvo iš Niu- į skriaustu žmonių atsirado 
liaudies reikalus. Na ir pis. tų, Įtraukiant juo daugiau• Taigi abudu jiedu turi pa- į jonko; daugiau nei pusė Ai- 6500 Tie nasiskundė kadis 
nuvyko į laidotuves, kurios žmonių. . , I žangias tradicijas ir jų te- do choro nai•iu su savo mo- J. savininkai" naėmė dau
buvo masinės,— Buenos Ai-! Kaip įtraukti, kaip žmo-; besilaiko. Ikvtoia Mildred Stensler čia J___ .„„J*.
res miesto centre. Ten gat
vėje velionį Kazimierą au
tomobilius ir užmušė.

Buvo pašarvotas savo na
muose1 Sarandi miestelyje, 
o balandžio 23 d. Kazimie
ro palaikai buvo nuvežti į 
Čekaritos kapines ir ten, 
krematoriume, sudeginti.

Kazimieras Undraitis bu
vo 82 metų amžiaus, bet, 
kaip rašo draugas, jis dar 
buvo tvirtas, veikė kiek be
galėdamas, ir labai domė
josi visu visuomeniniu gy
venimu.

Būdamas Argentinoje, ge
rai Kazimierą Undraitį pa
žinojau. Pažinau jį kaip at
sidavusį darbininkų judėji
mo reikalams žmogų ir ko
votoją. Visą savo laisvesnį | Liūdesyje liko žmona 
nuo kasdienio darbo laiką Ona, dukra Aldona, žentas 
jis atidavė pažangiajam lie- Virgilio Sitia, anūkė, na, ir 
tuvių judėjimui. Visuomet daug draugų ir bičiulių, 
stovėjo pačiose pirmosiose 
gretose, visuomet buvo pa- ■ vo ir visų mūsų laisviečių 
sirengęs atlikti bet kokį'vardu nuoširdžią, gilią už- 
darbą organizacijose arba uojautą ir linkėjimą pergy- 
prie laikraščio “Rytojaus”, 
kurį tuomet leidome.

Taupydami kiekvieną cen- 
tavą, mes ieškojome talki
ninkų, kad tik kaip nors su
tvirtintume laikraštį. K. 
Undraitis buvo vienas pa
čių labiausiai atsidavusių 
tam reikalui žmonių. Jis ne 
tik ieškojo laikraščiui skai-

nes apšviesti?
Kazimieras 

eidavo Į uostą,

kytoja Mildred Stensler čia 
dalyvavo. Banketas buvo 
vaišingas, puikus. Jaunos, 
vikrios moterys bei mergai
tės buvo padavėjomis. O 
Ignas Beeis — toastmaste- 
ris.

Buvo iššaukta visa eilė 
svečių tarti po žodį. Pir- 

'miausia — Helen Žukienė, 
Jis'dovavo Aido chorą, Lyros Valterio motina iš Bing- 

hamtono. Kiti: J. Grybas, 
T. Kaškiaučius, N. Ventie- 

Stasiukaitis, Pov.
", 

buvo laikai, kai lietuviška Į Felicija Šimkienė, L. Kava-1

Valteris — muzikas, cho- 
Iš pat mažųlaisvalaikiu ru vadovas, 

stebėdavo dienų pamėgęs pianą, dai- 
atvykstančius naujus lietu- na. Kadaise vadovavęs cho- 
vius imigrantus, su 'jais į rą Binghamtone, kur jis už- 
bandydavo s-u s i p a ž i n t i, Į augo, 
jiems patarti, padėti, susi
draugauti, tuomet raginda- j jaunas atvyko į Brooklyną- 
vo juos stoti į pažangiųjų j ir čia pasinėrė darban. Va- 
lietuvių organizacijas. <T’~ ----- A<1
gerbė, jis mylėjo kitus žmo- chorą, Great Necke — 

ir myn chorą, vadovavo cho
rą Patersone, taip pat Ban- nė, 

1927 metais man nuvykus i gos chorą Elizabethe. Tai! Beeis, A. Skairius, J. Juška 
į Buenos Aires, pirmąją va
karienę valgiau prie drau- liaudies daina gausiai skam- liauskaitė,

giau, negu legališkai turėjo 
teisę paimti.

rieš apie 40 metų dar

ir-
nes, o tie “kiti” gerbe 
mylėjo Kazimierą. i.

gų Undraičių vaišingo sta- bčjo visuose miestuose ir Ona Shultz (Myiclos teta),!
lo. Ir su ta diena aš jį, taip I miesteliuose!

'pat jo žmoną Onutę, labai
I pamilau, ir niekad jų nepa
miršau.

Visiems jiems reiškiu sa-

Valdžios įstaigos skun
džiasi, kad motinos kenkia 
gydymui jų vaikų, kurie 
vartoja nark o t i k u s. Jos 
juos užtaria, slepia, dar ki
tos net aprūpina tais nuo
dais. Mat, motinoms gaila 
vaikų, kai mato juos skaus
muose. Bet su ta savo mei
le jos jiems nepadeda,, ale 
labai pakenkia.

~ _ i Reikia pasakytiBurkauskiene,|Yorko pažangūs
.. - i gražiai pasirodė

kad New
lietuviai

Antrojo pasaulinio karojdė), Ona Stanelienė, Bro-; • w H k
metu Valteris buvo paimtas Ine Keršulienė, A. Phillipsie,j X? • ten nu• i • ii - r> t\/t- n 4. u -o n a gerbti bankete. Jų ten nu-Į kariuomenę dalyvavo.mu-i R. Mizara, Ruth Bell, A. . d iau kai trisde.

tais. Ir fronte būdamas,! Tuomet gerą rpogramos i - - -
Valteris davė muziką, rodo-j dalį atliko Aido choro na
si, dviem ar trim dainom, riai 
Iš viso jis sukūrė apie pen-Uer. 
kiolika dainų.

i šimt. Aidiečiai gražiai pa-
I dainavo; su jais dainavo ir 

vadovaujant M. Stens- buV?ė
o ! • J • m Valio chorieciams uz gra- Sudamavo visą eilę Į

i liaudies, taip pat V. Žuko į - - -
Ir štai, labai įdomu, kad!muzika apvi liktų dainų. ! 

ši prafoga įvyko gegužės 8 Vieną jo dainą dainuojnat,! 
dieną, — dieną, kurią 1945 dirigavo pats Valteris. So-1 
metais Berlyne oficialiai lo partijas atliko V. Beck-' 
buvo baigtas karas prieš eris. i
VOkiŠkUOSiUS faŠistUS! | uu./mavan.o

Mylda Stanelytė taip pat!graži dovana — meniška senhoweris. 
kūdikystės dienomis jau su-! vaza. Abudu jiedu širdin- 

! prato, ką reiškia darbiniu- gai padėkojo visiems atsi-

Valio choriečiams 
jžiai atliktą darbą! Ypač 
i daug darbavosi choro mo
kytoja Mildred ir daininin
kas Viktoras Bėkeris.’

f
New Yorkas. — Miestas 

dar pasiuntė 400 policinin
kų į požeminius traukinius 
kovai prieš kriminalystes.

venti šį tragišką atsitikimą
— Kazimiero netikėta mir
tį. Užuojautą reiškiu ir ve
lionio draugams ir bičiu
liams.

O pačiam Kazimierui: II- x___ , __c _____  ______ t._____
gai nepamiršime Tavęs, |kų judėjimas — tėveliai ją lankiusiems, taip pat ban- 
brangus drauge, ir tavo nu-1 išmokė. Priklausė chorams, keto 
veiktų visuomeninių darbų! dainavo, veikė, kiek begalė-jkėms i

Rojus Mizara (dama.

New Yorke lankėsi buvęs

LLD1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos 1 

kuopos susirinkimas balan
džio 26-tą buvo sėkmingas. 
Gerų tarimų pravesta.

Raportai iš veiklos rodo, 
kad kuopos reikalai randa
si tvarkoj. Metines nariai 
moka be nusiskundimu, kad 
knygas gausime gerokai vė
liau. Metines dar nėra atsi- 
teisę daugiausia tie, • kurie 
gyvena už miesto ribų. Jie 
atsiteis, kaip greit juos pa
matysime.

Jau esame šiais metais 
gavę ir naujų narių. Iki me
tų užbaigos sten g s i m ė s 
gauti daugiau naujų narių.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti dienraščio “Vil
nies” dalihinkų suvažiavi
mą, įvyksiantį gegužės 9-tą.

TOKIO. — Japonijos So
cialistų partija pirmininku 
išrinko Kozo Sasaki, kuris 
reikalauja, kad JAV ištrauk
tų savo militarines jėgas iš 
Japonijos.

b

Didieji Piknikai
Prašome įsitėmyti datas ir 
vietas piknikų ir kviečiame 

atsilankyti Į juos.

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

Parke, Methuen, Mass.

Jubiliatams buvo įteikta, prezidentas generolas Ei- ^arP paskyrė $10- • •
vi dovana — meniška ! senhoweris. Aišku, kad Nutarta paminėti kuoposAišku, kad 

laikraščių reporteris visur mirusių narių vardus spau-
A A A X A V v TJX/ A A į .f xz X w x a k-Z » * -z » __ __ - *

jį sekiojo ir apie viską klau- doje gegužes 30-tą dieną.

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

Iš New Jersey valstijos
Kova už taiką j balsuotojams, ką jie mano | 

New Brunswick Rutgers1 aPie valdžios politiką Viet-| 
Universiteto profesoriai tu-!?lame’ 6,000 gautų atsa- 
ri suorganizavę Committee i ^6.4^ piocentai pa- 
on War and Peace, kurio 
tikslas išreikšti priešingu
mą JAV vedamam karui 

on War and Peace, kurio 
Vietname. Komitetas bu
vo surengęs mitingą bei pa
mokas studentams. Studen
tai užpildė Scott salę, ku
rioje telpa suvirš 800 žmo
nių.

Dalyvavo devyni profeso
riai ir susirinkimas - pamo
kos tęsėsi 8 valandas. Iš 9- 
nių profesorių tik vienas 
palaikė valdžios politiką 
Vietname, o 8 pareiškė prie
šingumą, nurodydami, kad 
fa politika yra blėdinga mū
sų, šaliai, taip pat ir visam 
pasauliui.

’ Studentai entuziastiškai 
ūžgyrė 8-nių profesorių po
ziciją.
: Susirinkimas, tačiau, buvo 
bandytas išardyti. Buvo pi
ketuojamas. Bet, kaip sa
ko susirinkimo vdovas Dr. 
Seymour Zencetsky, susi
rinkimas pavyko geriau ne
gu buvo take tąsi.
• Tokių susirinkimų jau 
įvyko Michigan, Cornell, 
Columbia ir New Yorko 
universitetuose. Ir visi prieš 
valdžios politiką Vietname.

Kongresmanė Florence P. 
Dwyer iš Union apylinkės 
išsiuntinėjo anketą savo

sisakė, kad, jei bus rei
kalas, eiti į “pilną ka
rą,” nežiūrint, su kuo, kad 
ir su Sovietais; 34 procen
tai nepritarė tokiam poli
tiniam kursui, o 29.6 proc. 
į tą klausimą nieko neatsa
kė.

Kitais klausimais jos bal
suotojai atsakė, kad nami
niuose reikaluose preziden
to politika esanti gera.

Prezidentas turi daug 
“nesmagumų.” Jis ir dabar 
varo vajų už savo politiką 
Vietname. Visas jo kabine
tas turi kalbėti už tai ir 
bandyti įtikinti savo pilie
čius. Taip pat turi neatsi
likti nuo to ir jo draugai. 
Pirmutiniai atėjo jam pa
galbon abudu N. J. senato
riai. Ir jie pasitarnavo la
bai gerai, išvesdami į de
monstraciją šv. Povilo kole
gijos studentus Jersey Ci
ty. Kadangi visų univer
sitetų studentai yra prie
šingi prezidento politikai 
Vietname, tai jie sako, mes, 
girdi, parodėme, kad šv. Po
vilas su mumis ir už prezi
dento politiką Vietname.

Veikimas prieš skurdą 
jau prasidėjo. Politikieriai 
jau kovoja smarkiai savo 
tarpe svarbiausiai už dar
bus.

Patersono “skurdo agen
tūra” savo tarnautojams ir 
administratoriams mokės 
nuo $4,500 iki $18,000 per 
metus. Elizabethas mokės 
nuo $3,600 iki $12,480 me
tams.

Respublikonų valdomas 
seimelis kritikuoja “skur
do” įstaigas, kad jų virši
ninkų per didelės algos, ir 
jie nutarė tyrinėti. O gu
bernatorius sako, kad ne- 
perdidelės. Ir nutarė pats 
“viską patirti” ir paskelbti 
raportą.

Šiaurinė N. J. dalis su 
Newarku jau susirūpino dėl 
būsimo vandens trūkumo 
šią vasarą. Kadangi žemė
je nebuvo daug sniego ir

rengėjams, šeiminin- 
ir visiems kitiems. 

Rodosi, pati vyriausia šei
mininkė buvo Helen Kudir
kienė.

Beje, buvo jubiliatams 
sveikinimo laiškų ir telegra
mų; skaitė L. Kavaliauskia- c- 7

te.
Po to dar ilgokai svečiai 

kalbėjosi, diskusavo.
Tenka priminti, kad mū

sų draugai elizabethiečiai, 
kai rengia banketą, tai pui- 
kų!

Kai mes į Niujorką sugrį
žome, jau buvo beveik vi
durnaktis.

Kovo 5 d. mirė kuopos na
rys Petras Stankevičius, o 
pernai nariai nemirė, buvo 
laimingiausi metai.

Balandžio 10-tą kuopa su-

sinė j o. Atsakinėdamas klau
simus apie armiją, genero
las Eisenhoweris patarė ane
mijos leitenantams nesi
stengti tapti generolais. v_ • • •
Girdi, atsakomybė didelė, o nuošė filmų vakaną. Filmas 
mokestis mažas! Reponte-

Rep.
riai turėjo gražaus juoko.

EASTON, PA.
Philadelphiečių LLD 10 

/kuopos piknikas “Laisves” 
^paramai įvyks šeštadienį, 
Liepos-July 3 d. (prieš 4th 
of July šventę), Ratinis 
Grove, Country Club Road^ 
Easton, Pa.i

Ns.

DOMINIKO REIKALU 
BUS PRAKALBOS

Dominikiečių La Nueva 
Voz komitetas ruošia pra
kalbas su menine programa 
Dominikos ir Vietnamo rei
kalaisje neouvu iiėiiig sniegu iri

pavasarį didelio lietaus, tai! Ivy^s sekmadienį, gegužės 
Newarko meras raportuo- dieną, Fraternal Club-
ja, kad vandens rezervua
ras, kuriuo Newarkas ap
rūpinamas, teturi tik 32.7 
proc. vandens palyginti su 
pereitų metų tuo pačiu lai
ku turėtu 72. proc. Pata
ria neeikvoti vandens.

Buvęs gubernatorius Me-' 
yer sako: norint tinkamai 
sutvarkyti visą komunika
ciją N. J., tai būtinai rei
kia 1 bilijono dolerių N. J. 
valstijai, kadaise su gerais 
keliais stovėjusiai antroje 
vietoje, dabar jau pasiliko 
46-toj. Pereitais metais 
esą naujų kelių nutiesta tik 
6 mylios.

house, 110 W. 48th Street, 
New Yorke. Pradžia 2:30 
vai. popiet.

Ignas

rodytas geras - istorinis, pa
vaizduojąs darbininkų kovą 
su išnaudotojais per pirmą
ją šio šimtmečio pusę. Fil
mas “The Inheritance” aiš
kiai parodo, kad kiekvienas 
laimėtas darbininkų buities 

j pagerinimas atėjo tik per 

kas jau laimėta, reikia da
bar nuolat budėti. Vienati
nis kelias į laimėjimą: or
ganizuotas, vieningas dar
bininkų veikimas.

Kas atėjo tą filmą pa
matyti, išsinešė gerą įspūdį. 
Namie sėdėjusieji prie TV 
tą vakarą pasielgė klaidin
gai, kad tokią progą taip 
lengvai pražiūrėjo.

Vienas Jūsų

MINĖS STACHELIO 
GIMTADIENĮ

Sekmadienį, gegužės
dieną, Hotel Woodsrock, j kovą. Norint neprarasti to, 
127 West 43rd St., Manhat- 
tane, bus paminėtas 65-asis 
Jack tachellio gimtadienis.

Kalbės James Jackson, 
“The Workerio,” Leon To- 
lupka, “Ukrajinski Visti,” 
Roy Mizara, “aLisvės” ir 
Paul Novick, “Morning 
Freiheit” redaktoriai.

Parengimą ruošia komite
tas su Alexander Trachten
berg priešakyje, v

Bus įžymūs kalbėtojai, 
kurie aiškins vėliausius įvy
kius Dominikos respubliko
je. Taipgi bus aišiknami 
ir Vietnamo reikalai.

ANNUAL OUTING
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., Rdom 405, NYC 
(Directions to Camp on Tickets)
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BROCKTON, MASS.
!; Didysis “Laisves” pikni
kas -bus 2 dienas—sekma-

; dienį ir pirmadienį, Liepos- 
jjuly 4 ir 5 d., Ra mova 
Parke, Claremont Avenue, 
Montello, Mass.

MAHANOY CITY, PA.
“Laisvės” naudai pikni

kas įvyks sekmadienį, Lie- 
pos-July 18 dieną, Martišin

LDS kuopos.

! Iš anksto reikia ruoštis! 
Vykti į minėtus piknikus,! 
! reikia samdytis busus ir or-J 
ganizuoti pasažierius. Rū
pinkimės visi ir visur, kad 
tie piknikai pavyktų.

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Aido choras rengia išleistuves tiem aidiečiam, ku

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

programą ir kitų įvairumų.

Aidiečių Išleistuvės
įvyks šeštadienį,

Gegužes (May) 15 dieną 
LAISVES SALEJE 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park

Pradžia 7 vai. vakaro Auka $2.50




