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KRISLĄ
Sveikinu!
“Laboratorija” ? 
Isterinis faktas 
LLW narių dėmesiui 
Darbas eina gerai 
“Margis nusinešė”? 
Popiežiaus paveiktas

— Rašo A. Bimba —
Gegužės 15 d. draugas 

jus Mizara minėjo savo 7 
gimtadienį. Praėjusiame “L
vės” numeryje tilpo eilė jam 
sveikinimų. Atspausdinti tik 
organizacijų bei įstaigų svei
kinimai. Be abejo, asmeniškų 
sveikinimų jubiliatas yra ga
vęs labai daug.

Prašau Rojų priimti ir ma
no nuoširdžiausius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus. Vi
sa Amerikos lietuvių pažan
gioji bendruomenė linki mūsų 
ilgamečiu! “Laisvės” redakto
riui, veikėjui ir rašytojui ge
ros. sveikatos ir dar daug daug 
kūrybingų metų.

V įeiname laukia didesnio 
liaudiečių veikimo

• Saigonas. — Pietų Viet-1 kų ir virš tūkstančio Pietų 
name tuojau prasidės poros; Vietnamo karių. Įvyko žiau- 
mėnesių lietūs, vadinami ( rus mūšis. Penki JAV mari- 
“monsonais”. JAV ir kiti l ninkai buvo užmušta, 13 su- 
užsienio militariniai

; numato, kad jie suparaly-1 mo valdžios kareivių už 
, žinos JAV karo lėktuvų ir i mušta.
mechanizuotų jėgų veikimą. ‘
Tuo gi kartu liaudiečiai, ku- 1 
rie neturi lėktuvų ir sunkios 
artilerijos, galės sėkmin
giau veikti.

Gegužės 10 dieną apie
1,500 liaudiečių užklupo 
namo militarinę bazę, tik

, Songve JAV ir Pietų Viet.
‘ 65 mylios nuo Saigono. Ten
" buvo apie 50 Jx\V marinin-i kimo lietų sezonui artėjant.

Rojui Mizarai suteiktas Liaudies
Rašytojo vardas

(Telegramos)

VILNIUS, gegužės 14 d.—Šiandien Įvyko Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos valdybos išplėstinis posėdis, skirtas rašytojo 
Rojaus Mizaros gimimo septyniasdešimtosioms metinėms pa- 

, ! žymėti. Posėdyje dalyvauja Įžymūs lietuvių tautos inteligenti-
vadai į Žeista ir apie 300 P. Vietna- ; jos atstovai, ją tarpe Venclova, Paleckis, Baltušis, Laurinčiu

kas, Zimanas. Pocius, Reimeris, Miškinis, Jonynas, Macevičius, 
Rudokas, Rodą, M ikelinskas, Bauža, Kapočius, Chlivickas; dai
lininkai Petrulis, Bogdonas, Jurkūnas; kompozitoriai Račiū
nas, Tamoliūnas: spaudos komiteto pirmininkas Bieliauskas; 
žurnalistai, Rojaus bičiuliai.

Salėje ant pjedestalo stovi žalsvos spalvos didingas R. į 
Mizaros biustas, kuri sukūrė ir Rašytojų Sąjungai perdavė į Jais. Kaip 
skiliptorius Petrulis.

Posėdį atidarė Rašytojų Sąjungos valdybos pirmininkas 
; Lenininės premijos laureatas E. Mieželaitis. Jis, išsamiai api
būdinęs Mizaros literatūrinę veiklą, iškilmingai paskelbė:

— Rojui sukanka 70 metų. Jo veikla ir nuopelnai su
silaukė aukšto įvertinimo, didelio ])ripažinimo. Džiugu pra
nešti draugams, kad ta proga respublika suteikė Rojui Mi-

Liaudiečiai buvo paėmę | 
į Songbe miestą, provincijos i 
I sostinę. Ją išlaikė virš 7 va- 
i landų, paėmė daug ginklų, 
I drabužiu ir maisto. Pasi- i 
i traukė, kada JAV bombone- !

j matoma, kad tai jau pra-1 
I džia liaudiečių didesnio vei-i

Nauji Vakarų planavimai 
vokiečių reikalais

Londonas. — Čionai įvy-j plėšti nuo Lenkijos jos ište
ko pasitarimas tarp George rines teritorijas—Pamarį ir 
W. Bali, JĄV Valstybės sek- Sileziją. Prancūzija 
retoriaus pa v a d u o t o j o,' ka su 
Anglijos Užsienio ministro 
Michael Stewart ir premje
ro Wilsono, taipgi Prancū-

I zijos Užsienio mi n i s t r o 
i Murville.

Tartasi Vokietijų reika- 
žinia, vėlesniu 

! metu Prancūzija daugiau 
s’ j suartėjo su Tar. Sajų n g a. 

'Jos prezidentas De Gaulle 
prisibijo Vakarų Vokietijos 
militarinio įsigalėjimo. 
Ypatingai jos siekimo pa
vergti Rytų Vokietiją ir at-

su tin- 
dabartine Lenkijos 

vakarine siena, kuri eina iš
ilgai Oderio ir Neisse upių. 

-! Anglijos ir JAV valdinin
kai, siekdami neužgauti 
Prancūziją, tai pateikė mig
lotą rezoliuciją, kad Angli
ja, JAV ir Prancūzija sie
kia vokiečių vienybės, nes 
tai reikalinga ne tik jiems, 
bet ir kitiems Europos žmo
nėms.

Stackholmas. — Švedijos 
policija darė kratą naujųjų 
naciu centre, c

Viename pranešime iš 
shingtono pasirodė toks saki-1 
nys : “Pentagonas sako, kad i 
Vietnamas duoda Jungtinėms 
Valstijoms puikią karo labora
toriją.” Ten būsią išbandyti i 
visi vėliausi ginklai. Ten bū- į 
šią Įsigyta daug labai vertingo' 
patyrimo, kai n susidoroti su

Wa i Šimtai kunigų demonstravo j
prieš karą Vietname

ti kovą prieš • • i
Jis.Washingtonas.

žės 12 dieną prie Jungtinių bus baigtas. Tarp kalbėtojų
Valstijų Gynybos pastato, 
virš tūkstantis katalikų ku- 

kapitalisti-j nigų, protestantų dvasinin- 
........1 mes kų, žydų rabinų su žmono-• baisiai žmogžudystei.

buvo tokių, kurie sakė, kad 
jie priešingi komunizmui, 
bet jie priešingi ir karui, tai

Salėje nuaidėjo ilgai trunkantys plojimai, išreiškia vienin
gą pritarimą.

Po to labai šiltais, nuoširdžiais žodžiais apie jubiliatą 
pasisakė Venclova, Baltušis, Petrulis, Laurinčiukas, Tamo- 
liūnas, Kapočius, Reimeris, Zimanas.

Posėdžio dalyvių vardu nutarta pasiųsti Rojui ir jo ge
rajai levai sveikinimo telegramą.

niuose kraštuose, kuriuos i
esamo paėmę savo globon ir; nijs vajRajs demonstravo 
kuriuosi' turimi' militarinės, . v . _7. TZ .
£ zes i Pries Vietname. Kai

_ ;__  i kurios protestantų moterys
Mūsų prezidentas sakosi! ant rankų nešiojosi mažy- 

pasiuntęs i Dominikos Respub- vaikus, 
lika ginkluotas jėgas apsaugo-i
jimui amerikiečių gyvybės. Bet Demonstrantai nesi o j o 
istorijoje bus didelėmis raidė-, plakatus reikalaudami baig- 

• Tarp jų 
i buvo su užrašais: “Bombos 
i nenuties kelio prie taikos...

Amerikiečių Tarkitės, sulaikykite karo

mis užrašyta, kad Dominikoje karą Vietname, 
nebuvo užmuštas nė vienas j 
anrwrikietis prieš mūsų gink-; - : --
luAų marinų iškėlimą Į Do-1 . _
mimikos žemę.
gyvybė atsidūrė pavojuje tik ! plėtimą!” 
prasidėjus ginkluotai interven-1 
cijai. Dabar jau keliolika jų Į Paskui demonstrantai su
yra pakloję savo gyvybę. ; sirinko Mount Vernon me-

Kitas faktas, žuvę yra ne; t t bažnyčioje ir laikė 
civiliniai amerikiečiai, kurie ; j j

ten gyveno ir tebegyvena, bet susirinkimą. Jie nutarė tęs- 
marinai bei šiaip kareiviai. ‘

Žinau, kad daugelis Litera
tūros Draugijos narių nesi- 1 
skubina narines duokles pasi- 
mokėti. Vis vilkina, vis ati
dėlioja. Tuo tarpu laikas bė
ga . Tuojau būsime įpusėję į 
1965 metus. Svarbu, kad nė 
vienas narys neišsibrauktų dėl 
apsileidimo su duoklių mokė
jimu.

Demonstrantai buvo pa
siuntę devynis delega t u s 
pas JAV Gynybos sekreto
rių R. McNamara. Delega
tų tarpe buvo Dr. Edwing 
T. Dalhlberg, The National 
Council of Churches prezi
dentas ; Dr. A. Du d 1 e y 
Ward, Methodist Board of 
Christian Concerns sekre
torius; kunigas Daniel Cor
rigan, Home Department of 

i the Episcopal Church of ’ 
No York direktorius; ra-; 
binas Leon I. Four, Central j 
Conference of American i 
Rabbis prezidentas.

IŠ VISO PASAULIO

Abidvi šią metų Draugijos 
labai svarbios knygos jau 
spaustuvėje. Jos pamatys die
nos šviesą gal net anksčiau, 
lAegu buvo tikėtasi. Ypač ang
lių, kalba knygos spausdinimo 
darbas eina visais garais.

Kaip žinia, šiemet išleisime 
pačios Draugijos plačią istori
ją ir anglų kalba knygą apie 
Lietuvą. Abi knygas nariai 
gaus už narinę duoklę.

Newark, N. J. — Gegu
žės 11 diena čionai buvo 92 
laipsniai karščio, tai seniai 
tiek buvo buvę gegužės pra
džioje.

Bet miesto prėsko van
dens rezervuarai neturi nei 
pusės įtalpos. Jeigu greitai 
nebus didelio lietaus, tai va
sarą bus vandens badas.

Maskva. — Kremliuje, 
Suvažiavimų palociuje, įvy
ko Tarybų Sąjungos įžymių 
karo veteranų suvažiavi
mas.

Kada G. Žukovas atvyko 
maršalo uniformoje ir su vi
somis dekoracijomis, suva
žiavimas jį pasitiko aplo- 
lodismentais.

Izraelio Pekinas — Charlas Tay-

A.Vaivutskas

VILNIUS, gegužės 15 d.—šiandien visi čia pasirodę laik
raščiai plačiai pažymi rašytojo Rojaus Mizaros jubiliejų.

Dienraštis “Tiesa” pirmajame puslapyje duoda išsamų 
Rašytojų Sąjungos iškilmingojo posėdžio aprašymą, fotonuo
trauką, o visą antri} puslapį paskyrė apie Rojų straipsniams, 
parašytiems Antano Venclovos, Eduardo Mieželaičio ir Henri
ko Zimano. Puslapis iliustruotas fotonuotraukomis.

Savaitraštyje “Literatūra ir Menas” įdėtas Juozo Bal
tušio straipsnis, šiltai pažymintis Rojaus gimtadienį. “Sovets- 
kaja Litva” spausdina Juozo Kirkilos straipsnį apie garbin
gąjį jubiliejų.

“Vakarinėse Naujienose” Mizara pagerbia Julius
tėnas. “Komjaunimo Tiesa” duoda plačią informaciją iš iš
kilmingojo Rašytojų posėdžio, kuriame buvo paskelbta, kad džiai. 
Rojui suteiktas Liaudies Rašytojo vardas.

Šią informaciją spausdindami
tę : “Tėvą žemė pagerbia Rojų’ Mizara.”

Amerikos kapitalistai įsigali 
P. Vietnamo industrijoje

Saigonas. — Pietų Viet-. namo liaudiečiai nenaikina 
name eina karas. Jungtinės. " ..............
Valstijos vis daugiau mili- 
tarinių jėgų atgabena. Ir 
tuo pat kartu Jungtinių 
Valstijų kapitalistai stato 
fabrikus, taiso ir naujas 
įrengia prieplaukas. Reiš
kia, rengiasi ilgam ten pasi
likti.

Pietų Vietnamas yra žem- 
Bu- dirbystės šalis, bet čia nuo 

seniai auginami gumos me- Į

amerikiečių fabrikų, nes jie 
tikisi, kad anksčiau ar vė
liau JAV militarinės jėgos 
turės iš jų šalies pasitrauk
ti, o fabrikai liks vietoje.

Pastebėjau, kad Draugijos 
Centro Komitetas gauna gra
žios, gausios paramos angliš
kos knygos “Lithuania — Past 
and Present” išleidimui. Tai 
džiugu.

Bet jau reikia susirūpinti ir 
knygos išplatinimu. Jos bus 
atspausdinta daug tūkstančių. 
Reikia, kad ji pasiektų pla
čiausias angliškai skaitančias 
mases. Ypač reikės Draugi
jos nariams pasistengti su šia 
nepaprasta knyga pasiekti 
merikos lietuvių antrąją 
trečiąją kartas. Visi apie 

^išgalvokime.
•jfluokite Centrui žinoti, kiek 

šios knygos egzempliorių jūs

A- 
ir 

tai

New Delhi.
draugai ruošė Izraelio kon- lor, Toronto “The Globe” ir 
šului išleistuves iš Bombė
jaus. Bet, kada arabų vals- dentas, praneša, 1 
tybių paaštrėjo santykiai su j jos didmiesčiuose vyksta 
Izraeliumi, o Indijoje yra i masinės demonstracijos 
arabų, tai išleistuvės at- prieš Jungtines Valstijas, 
šauktos.

“Mail” laikraščių korespon- 
kad Kini- j

“Juntos” lėktuvai
= puola Dominiką

Santo Domingo. — Domi- 
! nikoje yra dvi valdžios. Vie
na priešakyje su pulkininku 
Francisco Caamano Deno, 
kuri sudaryta parlamento 
nutarimu, o kita militarist!! 
Junta, globoje JAV milita- 
rinių jėgų.

Juntos lėktuvai jau puolė 
Deno valdžios jėgas ir įstai
gas. Jie bombardavo radijo 
stotis ir kitokius įrengimus.

Matomai, kad Jungtinėms 
Valstijoms nepavyko diplo
matijos keliu priversti Do
minikos valdžią pasiduoti 
militarist!! juntai.

Demonstrantai reikalauja, 
kad jos pasitrauktų iš Viet
namo ir Dominikos.Kairas. — Irako respubli

ka jau nutraukė diplomati
nius ryšius su Vakarų Vo
kietija už tai, kad Vokieti- namo valdžios plotuose sto
ja ir Izraelis sumezgė diplo- ka ryžių, nes Mekongo upės 
matinius ryšius. Numato- sritis, kur dera ryžiai, dau- 
ma, kad apie 10 arabų šalių gumoje valdo liaudiečiai. 
nutrauks su vakarų vokie- 
šius.

Tokio. — Per radiją kal
bėjo Kinijos vadas Mao Tse- 
tungas. Jis ragino pasaulį

norėsite gauti išplatinimui bei susivienyti ir atremti JAV
išdalinimui.
„ _ ATąsa 6-me pusi./

imperialistus, kurie puola 
Vietnamą ir Dominiką.

Saigonas. — Pietų Viet-

ka ryžių, nes Mekongo upės

Detroitas. — Iš priežas
ties sausų metų Didžiųjų 
ežerų vanduo žymiai suma
žėjo. Kai kurios prieplau
kos, kurios nėra užtenka
mai gilios, negali priimti di
delių laivų, ypatingai pri
krautų sunkiųjų medžiagų.

NUTEISe bombų 
SUOKALBININKŲ

New Yorkas. — Nuteisė 
Michellę Duclos, prancūzai-

A m e r i k o s kapitalistai 
i laikraščiai uždėjo antras- steigia: gumos, cukraus, 

•” trąšų, cemento, tekstilės,
medžio ir kitokius fabrikus. 
Vien Bienhoa rajone jie jau 
įsteigė virš 20 fabrikų.

“The New York Timeso” 
korespondentas Emer son 
Chopin rašo, kad Pietų Viet.

A. Vaivutskas

Belgradas, Jugoslavija.— 
Gegužės 12 dieną šimtai 
studentų iš Afrikos, Lotynų 
Amerikos ir kitų šalių de
monstravo prieš JAV inter- 

I venciją.
Jie nešiojo plakatus su 

užrašais: “Šalin su JAV 
priespauda... Šalin JAV jė
gas iš Dominikos ir Vietna
mo !”.

Apie T. Sąjungos 
“Luniką-5”

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos erdvių užkariavimo 
specialistai, jų tarpe inži
nierius T. Borisovas, sako, 
kad “Lunikas-5” daug davė 
patyrimų Mėnulio pasieki
mui.

Jis sako, kad ne tiek svar
bu sumažinimas L u n i k ų 
greičio jiems nusileidžiant į 
Mėnulį, kiek svarba kitokių 
įrengimų.

Borisovas sako, kad per 
radijo bangas tik per pus
trečios sekundės nuo Žemės
galima Luniko greičio su- ragina taupyti vandenį, 
mažinimui iššauti daugiau 
stabdančių reketukių

Jakarta. — Išvaž i u o j a 
JAV ambasadorius H. P. 
Jones. Jis sako, kad pasi
traukia iš tų pareigų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pittsburgh, Pa. — David 

J. McDonaldas nenori pasi
traukti iš United Steelwor
kers unijos prezidento vie
tos, nors J. W. Abel rinki
muose virš 10,000 balsų dau
giau gavo.

New Yorkas. — Miesto 
prėsko vandens 
ruošė yra tik 55% įtalpos. 
Vandens komisijonie r i u s

Maskva. —Indijos amba
sadoje įvyko banketas pa
gerbimui premjero Šastrio. 
Kalbėjo TSRS premjeras 
Kosyginas. Jis sakė, kad 
TSRS teiks Indijai politinę 
ir ekonominę pagalbą.

New Yorkas. — Gegužės 
rezervua-11 d. čia buvo 91 laipsnis 

karščio.

PRALAIMĖJO 
RINKIMUS

Londonas. — Anglijoje 
virši- 

Darbiečiai
tę iš Kanados, 26 metų am- įvyko municipalinių 
žiaus, kuri automobilyje at- ninku rinkimai.
vežė 30 dinamito pundelių, pralaimėjo 356 miestų tary- 

kad bas. Reiškia, anglai pasi- 
iš- piktino jų elgesiu, nes pirm 

sprogdinimui Laisvės stovy- parlamentarinių 
los, Laisvės varpo ir Wash- 
ingtono paminklo.

Dar trys asmenys,—R. S. 
Collier, W. A. Bowe ir K.
S. Sayyer, laukia teismo.

Teisme ji prisipažino, 
dalyvavo suokai b y j e

Detroitas. — Keli šimtai 
žmonių demonstravo pro
testuodami prieš JAV inva
ziją į Dominiką.

rin k i m u 
darbiečių vadai vienaip kal
bėjo, o patekę į valdžią ki
taip daro.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos kancleris Erhard ir 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle birželio mėnesį susi
tiks ir tarsis abiejų valsty
bių reikalais.

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro sako, kad žmo

gių gyvenimo sąlygos žy- 
I miai pagerėjo, nors tam 
I daug kenkia JAV blokados 
politika.

Philadelphia, Pa. — Neg
rų nacionalės organizacijos 
N.A.A.C.P. vadai sako, kad 
padidins veikimą prieš se
gregaciją.

Praga. — Čekoslovakija, 
120 metų sukakties nuo pa
baigos Antrojo pasaulinio 
karo proga, paliuosavo ne
mažai politinių kalinių.

Maskva. — TSRS sutiko 
suteikti ginklų Alžyro res
publikai.

Viena. —Sulaukęs 62 me
tų amžiaus mirė buvęs 
Austrijos kancleris Dr. Leo
poldas Figl.

Ekstra
Saigonas. — Gegužes 16 

dieną Jungtinių Valstijų 
bombonešių bazėje Benhoa 
įvyko didelis sprogimas. 
Virš 40 bombonešių sunai
kinta. Užmušta apie 50 
amerikiečių ir vietnamiečių. 
Susprogo apie 5,000 svarų 
užvilkto sprogimo bombų.

Sprogimo priežastis dar 
neišaiškinta. Vieni mano, 
kad sprogimas yra liaudie
čių veiklos rezultatas, kiti 
tam prieštarauja.

Tarp sunaikintų bombo
nešių yra 10 naujausių re
aktyvinių “B-57” Canberra 
bombonešių.



2 psi. Antr., gegužes (May) 18, 1965

LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417
Entered is second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

Establishel April 5, 1911 -------- ,<l ROY MIZARA, Editor

Kas ką raŠO ir sako Kodėl kariaujama Vietname?

SUBSCRIPTION ■ RATES:

United States, per year ........ $9.00 
United States, per 6 months ' $5.00 
Queens Co., per year ......... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada,
Canada,
Foreign
Foreign

Lat. Amer., per year, $10.00 
Lat. Amer., 6 months, $5.50 
countries, per year, $12.00 
countries, 6 months, $6.50

Sen. Fulbright “filosofuoja”
SENATORIUS J. W. Fulbright, demokratas iš Ar

kansas valstijos, yra įtakingas žmogus. Jis užima Kon
grese atsakingą postą — jis yra senatinio komiteto už
sienio reikalams pirmininkas. Dažnai jis nukalba visiš
kai'sveikai. Iš jo išsireiškimų galima spręsti, kad jam 
nelabai patinka dabartinis prezidento Johnsono kursas 
užsieninėje politikoje, nors prieš jį atvirai ir griežtai jis 
nėra niekur pasisakęs.

Va, kad ir dabar, kalbėdamas į Arkanso demokratus, 
jis pabėrė keletą gerų minčių. Viena jų siejasi su santy
kiais tarp Rytų ir Vakarų, tarp socialistinio ir kapitalis-* 
tinių pasaulių. Jis kalbėjo apie susikalbėjimą su komu
nistinėmis žemėmis. Jis priminė tai, kaip prieš keletą me
tų buvo surasta bendra kalba Austrijos klausimu. Kodėl 
negalėtų būti paieškota daugiau progų panašiems susi
kalbėjimams, girdi, su komunistais?

Labai sveika mintis. Į ją turėtų atkreipti dėmesį pre
zidentas Johnsonas.

Bet senatorius Fulbright, mums atrodo, turėtų pa
keisti savo filosofiją apie tokių susikalbėjimų bei susi
tarimų reikalą ir tikslus. Suartėjimas, pagerinimas san
tykių tarp Rytų ir Vakarų yra reikalingas abiejų pasau
lių interesams, yra reikalingas išvengimui branduolinio 
karo. Bet senatorius, matyt, galvoja kitaip. Jis mano, 
kad toks žygis iš mūsų šalies pusės įneštų į komunistinį 
pasaulį pasidalijimą ir suirutę, ir tuo jam būtų suduotas 
smūgis, gal net privestų komunizmą prie išsigimimo į ka
pitalizmą!

Tai kvaila filosofija, ir tik stebėtis reikia, kad toks 
rimtas žmogus ja tiki. Tokia filosofija nepadeda taikaus 
tautų sugyvenimo reikalui.

TEBETEISlM 
BAISIUOSIUS 
ŽMOGŽUDŽIUS

Klerikalų ‘‘Drauge” (geg.
8 d.) skaitome:

“Pirčiupio nelaimė, kur 
nacių okupacijos metais bu
vo sudegintas ištisas kai
mas su visais žmonėmis ir 
vaikais, pagal b o 1 š e v i k ų 
skelbiamą versiją, esąs na
cių įvykdytas judošiškas 
darbas.”

Vadinasi, “Draugas” dar 
tuo netiki. Girdi, pagal “bol
ševikų versiją.” Bet jeigu 
taip būtų ir buvę, tai vis 
tie'k kalti ne naciai, ale bol
ševikai. Ten pat “Draugas”

Kaip JAV teisina karą?
JAV vyriausybė tvirtina, 

kad ji apsaugo Pietų Viet-

šaukia: “Mes gi žinome,kad lis sako: 
nacių rykštę neką 11 i e m s 
Pirčiupio gyventojams už
korė bolševikiniai partiza
nai, iš p r o v o k a v ę nacius 
šioms žvėriškoms žudy
nėms.”

DŽIAUGIASI VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMU

Reikia pasakyti, kad Či
kagos dienraščio “ 
45 metų sukaktis buvo at
žymėta labai gražiai. Ypa
tingai tenka vilniečius pa
sveikinti už išleidimą ta 
proga dvigubai padidintos ■ džios 
laidos — net 12 puslapių. Pietų 
Specialus numeris turtingas vieno 
puikiais raštais ir sevikini-1 Sąjungos kareivio. Vietkon- 
mais. ! go partizanai kariauja dau-

O geg. 9 d. įvyko jubilie- giausia ant vietos pasiga- 
jinis “Vilnies” bendrovės 
dalininkų suvažiavimas. Jis, kais ginklais. Tai pripažįs- 
matyt, pavyko labai gerai
Apie tai savo k o 1 u m n o j e | “Baltasis 
geg. 11 d. Vincas Andru-! 97lN/< i

apjungti Pietų ir Šiaurių 
Vietnamą ir tuomet įsteig
ti Vietnamo respublikoje

Vilnies” narna nuo Šiaurių Vietnamo demokratinę valdžią pačių v c r? wi z-vva t t t t n in Izf-n

Dienraš
TZ v. - , _ i • ! tis žymiai sustiprintas.Kur sąžine tų musų kleri-1 J 1

kalų šitaip begėdiškai dari Prie materialinio sustipri 
ir šiandien teisinti nacių'nimo, mūsų nutaikos page 
žvėriškumus, p a p i 1 d y t u s i rintos, ūpas pakeltas. 
Lietuvoje?

DAR VIENA JŲ 
“PRANAŠYSTĖ”

ir Kinijos “komunistų agre
sijos.”

Bet faktai rodo visai ką 
Nuo pat karo pra- 
iki šių 1965 metų 
Vietname nebuvo nei
Kinijos ar Tarybų

mintais arba amerikietiš-

ta ir JAV valdžios išleistas 
" ; popierius,” kad 
ginklų yra Ameriko- 

: j je gaminti ir kad buvo su-
“Vilnies” 45 metų sukak-1 imti tik šeši iš Šiaurių Viet- 

tis pažymėta. Neatmenu ar namo kareiviai, 
bet kuriam pirmiau bendro
vės suvažiavimui tiek svei- Pietų Vietname gen. P. D. 
kinimų ir paj amos atsiųsta I Harkins 1963 m. yra pasa- 

į kęs, kad partizanai negau
sia jokios sistematiškos pa
yramos iš Šiaurių Vietnamo 
I ar iš kur nors kitur. Jie

JAV jėgų komandierius

Kas čia per nuolaida?
" > VISAME pasaulyje visi laįsvę mylintieji žmonės iš

kilmingai atžymėjo metinę nuo sutriuškinimo hit- 
Įerizmo, nuo laimėjimo Antrojo pasaulinio karo. Buvo

- apie tai prisiminta ir čia Amerikoje. Taip pat visur ki- 
•tur, kur tik yra Amerikos atstovybės bei amerikiečių 

' įstaigos, šita sukaktis nebuvo pamiršta.
Tik Vakarų Vokietijoje niekas nė burnos neatidarė 

’/apie tą istorinę sukaktį! O ten mes turime šimtus tūks
tančių kareivių ir skaitlingą ambasadą: ten visokiais rei
kalais gyvena tūkstančiai amerikiečių. Kodėl tylėjo? Ka- 

/ me dalykas? Kas jiems užčiaupė burnas?
Kas gi daugiau: Mūsų vyriausybė, žinoma. Jos buvo 

■įsakyta amerikiečiams Vakarų Vokietijoje šitą istorinę 
sukaktį pamiršti, nes bet koks jos paminėjimas galėtų 
•įžeisti ir užrūstinti vakiečius, mūsų naujuosius talkinin- 

-'kus!
Bet kokie gi vokiečiai galėtų įsižeisti dėl priminimo 

Hitleriui ir hitlerizmui galo? Aišku, kad ne demokrati
niai vokiečiai. Ne tie vokiečiai, kurie gerbia laisvę ir de- 

• mokratiją, kurie amžinai keiks hitlerizmą, kuris padarė 
..tiek žalos vokiečių tautai ir visai žmonijai. Įsižeis, užsi

rūstins, supyks hitlerininkai, kurie, kaip žinia, Vakarų 
Vokietijoje knibždėti tebeknibžda visose organizacijose, 
visose įstaigose, visuose valdžios organuose. Įsižeis re- 

. vanšistai, kurie'ištroškusiai tebelaukia progos ir neatsi
sako vilties jėga “atsimokėti” tiems, kurie prieš 20 metų 
sutriuškino hitlerizmą ir Hitlerį pasiuntė į pragarą.

Štai kuriems vokiečiams buvo mūsų prezidento ir 
vyriausybės padaryta nuolaida, uždraudžiant amerikie
čiams Vakarų Vokietijoje celebruoti pergalę prieš hitle- 
.rizmą.

Tuo mūsų vyriausybės poelgiu stebisi ir piktinasi 
/laisvasis pasaulis.

Kai Dominikos respubli
koje prasidėjo liaudies suki
limas prieš militarinę dik- į 
tatūrą, Chicagos menševikų | 
“Naujienos” garantavo, kad 
Jungtinės Valstijos ten sa
vo marinų nesiūs ir į tos ša
lies vidinius reikalus nesi- 
kiš. Bet, kaip žinia, jos 
marinus pasiuntė ir kraštą i 
okupavo.

Tai ką dabar “Naujienos” 
gieda? Dabar jos gieda, 
kad ten mūsų šalies gink
luotos jėgos gelbsti demo
kratiją nuo komunistų! Bet
gi, kaip žinia, tam sukilimui 
vadovauja militaristų nu
versto prezidento 
pasekėjai. Jau ne

Dar karta ačiū visiems 
kurie prisidėjo prie to. C 
kurie dar neprisidėjo, pra-1 
šome prisidėti. Geriau vė-| 
liau, negu niekad.”

Džiugu, kad mūsų drau-

i kius gauna iš savo priešų ir 
| kokius jie patys pasigami- 
na.

Amerikiečių ginklais 
kariauja

žmonių išrinktą. Partizanai 
stoja už vykinimą 1954 me
tų Genevoje pasirašytos su
tarties, kurioje pasakyta, 
kad Vietnamas turi būti su
vienytas visuotinu žmonių 
balsavimu, svetimoms ša

ltinis į tai nesikišant. Be
veik visi Azijos žmonės su 
tuo sutinka, Prancūzija, An- 
glija, Tarybų 
su tuo sutiko, 
lis nesutiko 
Valstijos.

Jau žinoma 
rikos žmonių opinija, griež
tai priešinga Amerikos ki- 
šimuisi Į Vietnamo viduji
nius reikalus. O dabar, kai 
karas praplėstas, perkeltas 
į Šiaurių Vietnamą, tai dar 
griežčiau žmonės prieš A- 
meriką nusistato. Lotynų 

1 Amerikos žmonės taipgi 
• griežtai smerkia Jungtines 

Valstijas.

Sąjunga irgi 
tik Viena ša- 
— Jungtines

Azijos ir Af-

Gražus kraštotyrini^ 
laimėjimas *

Abipus sraunaus Merkio 
intako — Ūlos upės, šimta
mečių Gudų girių, tyvuliuo
jančių pelkių ir toli nusi
driekiančių smėlio kopų ap
suptas, prieš tris šimtus 
įsikūrė Zervynų kaimas. Iš
tisus šimtmečius Ūlos van
denys keitė savo krantus— 
vienur išgrauždami statų 
skardį, kitur sudrėkindami 
sausos žemės plotus. Keitė
si ir Zervynų valstiečių gy
venimas. Iš mažo, vos kelių 
šeimų kaimelio, išaugo di
delis miško darbininkų kai
mas, kuriame dabar per
skaičiuojama du su touse 
A 1 4- Z'k /yxtytAva 4 A 111 'šimto gyventojų.

Tautosakos ir papročių 
turtingumu, savo originaliu 
gamtovaizdžiu šis kaimas 
atkreipė Vilniaus kraštoty
rininkų dėmesį. Atostogų 
ir poilsio dienomis didelis 
jų būrys, vadovaujamas N. 
Vėliaus, patraukė į Zervy- 
nų kaimą. Jų tarpe buvo 
įžymūs respublikos moksli-

žios medžiaginės ir morali
nės paramos.

Įžeidimas ir nuodėmė
JUNGT. VALSTIJŲ Senatas 49 balsais prieš 45 atme

tė pataisymą prie naujojo civilinių teisių biliaus, kuris 
būtų uždraudęs pietinėse valstijose versti piliečius mokė
ti specialius taksus už teisę balsuoti. Visiems seniai žino
ma, kad taip vadinami “poli” taksai yra baltųjų rasistų

- priemonė neprileisti negrų biednuomenės prie balsavimo 
•' urnų.

Pataisymą atmetė bendras reakcinių demokratų ir 
respublikonų frontas. Labai keista, kad ir vyriausybė pa

sitaisymui nepritarė, jo neparėmė.
-- Įžymusis civilinių teisių judėjimo vadas Dr. Luther 

... King teisingai tuos senatorius pasmerkė ir prie jų pa
sielgimą aštriai užprotestavo. Jų balsavimą prieš patai- 

».—symą jis pavadino įžeidimu negrams ir nuodėme prieš 
y, demokratiją.

Taigi, ir šitas naujasis civilinių teisių įstatymas, 
. kaip atrodo, nebus pilnas, pasiliks su didele spraga, per 

-• kurią pietinių valstijų rasistai galės laisvai landžioti. O 
- sįuk buvo paties prezidento Johnsono žadėta, kad nauja- 

* sis įstatymas nebepaliks jokių spragų. Dar vieną savo
- pažadą jis sulaužė.

Žurnalistas Alexander ninkai — mokslų kandida- 
Werth iš Paryžiaus rašo tai R. Rimantienė, A. Tyla, 
1965 m. kovo 8 d. liberali- Ig. Butkevičius, V. Milius, 
niam žurnalui “The Na-’i E. Šimkūnaitė — gamtinin- 

jtion”: “Europinė opinija! kai, kalbininkai, muzikai, 
.................... , dailininkai, far

maceutai. A
Mokslininkų-visuomerilhin- 

kų pastangomis buvo ^su
rinkta gausi medžiaga, lie
čianti įvairias zervyniečių 
kultūros ir buities sritis, 
gamtą, istoriją. Ši medžia
ga visuomeniniais pagrin
dais išspausdinta nemažos 
apimties knygoje “Zervy- 
nas.”

Naujas kraštotyrininkų 
lelidinys turi nemažą pažin
tinę reikšmę. Kartu knyga 
bus puiki medžiaga ne tik 
Dzūkijos krašto, bet ir vi
sos Lietuvos įvairių sričių 
tyrinėtojams. Čia įdomių 
dalykų atras besidomintieji 

i lietuvių valstiečių ir kaimo 
vietovių darbininkų materi
aline bei dvasine kultiira, 
bestudijuoj a n t i e j i šeyRios 
raidos istoriją, medika^dai- 
lininkai, muzikologai. Ver
tingą medžiagą knygoje 
taip pat ras kalbininkai ir 
tautosakininkai.

Malonų įspūdį palieka dai
lininko A. Tarabildos iliust
racijos.

Gerai būtų, kad šis kraš
totyrininkų entuziastų bū
rys susilauktų dar gauses
nių savo pasekėjų. Lietu
vos žemėlapyje vis mažiau 
liktų šviesių dėmių.

V. Kulikauskiene 
LTSR MA Istorijos 

instituto mokslinė 
bendradarbė

Į 1965 m. vasario 27 d. tilpo beveik 100 procentų prie- istorikai.
šinga bet kokiam Vietnamo nžurnale “Saturday Review”

iš Pietų Vietnamo prisius- karo praplėtimui, 
tas Norman Cousins repor-1 
tažas, kuriame jis rašo, kad 
“militarines aprangos dau
guma, naudojama prieš 
amerikiečius ir Pietų Viet
namo militarines jėgas, gau
nama ne iš Šiaur. Vietnamo 
ii’ ne iš komunistų Kinijos, 
bet iš Jungtinių Valstijų... 
Vietkongo užgrobtų arba 
pervestų iš taip vadinamų 
lojalių pietvietnamiečių.”

Norman Cousins taipgi

IRGI BIJO KOMUNISTŲ
So. Bostono lietuviškieji 

menševikai “Keleivio” pa
stogėje irg labai susirūpinę 
Dominikos Respublikoje pa
dėtimi. Jie labai išsigandę, 
kad ten komunistai gali įsi
galėti. Tiesiog desperatiš
kai šaukia, kad būtų “už
kirstas kelias įsiviešpatauti 
komunistams.” Jie, žinoma, I atžymi, kad iš JAV milita- 
labai džiaugsis, jeigu ten! • • 1 v’---

Bosch ' militaristai su Amerikos ar- 
musų|mįjos pagalba numalšins 

vyriausybė viešai paskelbė, liaudies sukilimą ir vėl pil-

Tuo pačiu metu vienas žy
miausiu JAV kolumnistu ir 
komentatorių Walter Lipp
man rašo: “Karti tiesa yra 
tame, kad mes galime dai
rytis po visą pasaulį ieš
kodami tikrų ir aktyvių 
mūsų politikos rėmėjų, bet 
veltui.” Rėmėjų jau visai 
nebelieka, apart tų, kurie 
doleriais nuperkami.

kad jinai tame liaudies su
kilime suskaičius viso labo 
tik 54 komunistus. Aišku, 
kad komunizmo baubas su
galvotas tik pateisinimui 
nepateisinamo žygio.

mitinai Įsiviešpataus, kaip 
viešpatavo iki šiol.

TAIP GALI BŪTI, 
BET JIE NEPAISO

Aną dieną Chicagos men
ševikų “Naujienos” pripaži-l 
no, kad dabartinis mūsų vy-

MIRĖ TARYBINĖ 
LIETUVOS RAŠYTOJA

Balandžio 7 d. Vilniaus 
“Tiesoje” skaitome sekamą 
Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
valdybos paskelbtą nekrolo- j 
ga:

Šių metų gegužės 6 dieną 
Vilniuje po sunkios ligos mi-

riausybės užsienio politiko- re žinoma lietuvių tarybinė ra- 
je kursas gali baigtis pašau- fc 
liniu branduoliniu karu, bet, | 
girdi, tai kas čia tokio? 
Vis tiek, esą, to kurso rei
kia laikytis, ir mes jį turi
me karštai remti.

Dabar, geg. 12 d., tos pa
čios Chicagos klerikalų 
“Draugas” tą patį beveik 
žodis žodin pakartoja. Šim
tu procentų užgyręs karą 
Pietų Vietname ir ginkluo
tą intervenciją į Dominikos 
Respubliką, “Draugas” 
traukia:

Kelias, tiesa, nebus rožėmis 
'išklotas, jis gali būti ilgas ir 
sunkus, tačiau tikras. Tik to- 
kiuo keliu einant tikslo bus 
galima pasiekti. Ak, tiesa, 
aliarmistai baimina, kad da
bartinė Johnsono politika ga
li užžiebti pasaulinio masto 
karą. Taip gali būti. Bet pre
zidentas, atrodo, ir to nela
bai bijo. Jis gerai žino, ko
kią karinę jėgą šiandien turi 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
ir kaip yra pasiruošęs karui 
komunistinis frontas ir dėlto 
jis drąsiai daro tai, ką jis da
ro Vietname ir Dominikonų 
saloje. Jei bus reikalas, at
rodo, kad ir kitur tą patį da
rys.

“Draugas” sveikina pre
zidentą, kad jis nebijo bran
duolinio karo ir pasaulio 
sunaikinimo!

šytoja Liūne Janušyte.
L. Janušyte gimė 1909 m. 

I liepos 21 d. Kretingoje, gydy
tojo šeimoje. 1928 m. baigė 
Klaipėdos gimnaziją, vėliau 
studijavo Kauno universitete. 
Nuo 1926 m. p radėjo bendra 
darbiauti spaudoje. Pirmasis į 
jos feljetonu rinkinys “Ant ko I 
ir pasirašau” išėjo 1935 me
tais. Sekančiais metais pasi
rodė kitas jos feljetonu rinki- , 
nys “Važiuojam,” o 1937 m. Į 
satyrinis romanas “Korektūros Į 
klaida.”

Jau tuo metu L. Janušytė 
aštriai plakė buržuazijos at
stovų karjerizmą, jų moralinį 
išsigimimą.

Ypač reikšmingi jos kūrybai 
buvo 1940-1911 metai. Savo 
kūrybine veikla ji iš pat pra
džių įsijungė į naują tarybi
nį gyvenimą, aktyviai dirbda
ma satyros žanre.

Pokario metais L. Janušytė 
parašė keletą knygų jauni
mui : “Pirmosios dienos’’ 
(19 4 8), “žalioji šeima” 
(1950), “Būk pasiruošęs” 
(1951) ir kt. Ji taip pat dir
bo dramaturgijoje, sukūrė lib
retą operetei “Auksinės ma
rios,” keletą pjesių saviveik
lai. 1964 m. išėjo L. Janušy
tės feljetonų rinkinys “Iki pa
simatymo,” kuriame surinkti 
geriausi jos satyriniai - humo
ristiniai kūriniai.

Didelį darbą L. Janušytė nu- 
1 veikė kaip vertėja, išvertusi 

į lietuvių kalbą tokias kny-

Irinio personalo pranešimų 
aišku, kad “vietnamiečiai 
daugiausia yra Vietkongo 
(partizanų) simpatikai ar 
slapti nariai.”

Žurnalistas David Hal- 
berstam “N. Y. Timese” ra
šo, kad vietnamiečiai “moka 
mokesčius Vietkongui, siun
čia savo vaikus į Vietkongo 
mokyklas, o jaunuoliai ra
šosi į Vietkongo militarines 
jėgas.”.

, Partizanus sunku suras
ti ir nemanoma išnaikinti. 
Iš amerikiečių lėktuvų bom
bos naikina Pietų Vietna
mo kaimus, kartu užmuši-

JAV žmones prieis karo 
plėtimą

Jungtinių Valstijų žmonių 
opinija jau siekia apie 80% 
prieš karo plėtimą Vietna-i 
me. 1962 metais Kubos kri
zė, grasinanti pasaulį ter- 
mo-branduoliniu karu, tiek 
nepakreipė amerikiečių opi
nijos, kaip dabar. Mat, tuo 
metu iš Kubos daugeliui at
rodė Amerikai pavojus, 
kuomet Kuboje, esančioje 
visai arti Amerikos, jau 
buvo įtaisytos Tarybų Są
jungos atominės raketos, 
taipgi buvo ten Tarybų Są
jungos kareivių. Bet Viet
namas labai toli nuo Ame-- --------------- ---- ------------ --------------- ---~ — 

nė ja juose gyvenančias mo-| rikos ir ten kištis Ameri
kai nėra jokio reikalo. Viet
namas nesudaro Amerikai 
jokio pavojaus.

•Amerikos jaunimas gali 
būti geras barometras, pa
rodus žmonių opiniją Viet
namo klausimu. Pirmąsyk 
Amerikos istorijoje kolegijų 
ir universitetų studentai su
kilo prieš vyriausybės ka
rinę programą. Demonst
ruoja net ir katalikiškų 
universitetų studentai. Iš 
visos šalies suvyko į sosti
nę Washingtoną 1965 m. 
balandžio 17 d. apie 25,000 
studentu, su maža išimtimi 
senesnio amžiaus žmonių. 
Tą dieną Baltieji Rūmai 
buvo apsupti demonstran
tais, reikalaujančiais baigti 
karą Vietname. Panašios 
demonstracijos vyko visuo
se kituose miestuose. Tai 
pirmas toks atsitikimas A- 
merikos istorijoje.

Kuo Jungtinės Valstijos 
toliau brenda į karą Viet
name, tuo daugiau ir dau
giau žmonių išstoja su pro
testais ir reikalavimais tuo j 
baigti karą Vietname. Va
dinasi, pasaulio žmonių opi
nija gali būti visiems aiški:

teris ir vaikus. Dėl to viet
namiečiai dar daugiau pik
tinasi tokiais amerikiečių 
barbariškais darbais.

Gina demokratiją, 
kur jos nėra

JAV valdžia tvirtina, kad 
amerikiečiai Vietname no
ri apginti demokratiją, ku
rios visai nėra. Nuo dikta
toriaus Diemo susmukimo 
Pietų Vietname įvyko apie 
14 sukilimų ir valdžių pa
sikeitimu. Tokios “demo
kratijos” Pietų Vietnamo 
liaudis nenori. Ji remia 
Vietkongą todėl, kad Viet- 
kongas 
krašta 
turistu v 
pantų,

siekiasi apvalyti 
nuo supuvusių mili- 
ir svetimųjų oku- 

visuotinu balsavimu

gas, kaip A. Fadejevo “Jau
noji gvardija,” M. Bubionovo 
“Baltasis beržas,” llfo ir Pet
rovo “Auksinis veršis” ir kt.

Liūne Janušytė mirė, nespė
jusi įgyvendinti daug gražių 
kūrybinių sumanymų. Jos 
kūriniai paliko žymų pėdsaką 
lietuvių literatūroje.

šviesus Liūnės Janušytės at
minimas visuomet išliks gyvas 
plunksnos draugų ir skaityto
jų širdyse,

DIDŽIAUSIA ŠIAULIŲ 
ĮMONĖ

Pietinėje miesto dagyje 
prasidėjo pagrindinio tele
vizorių gamyklos korpuso 
statyba. Greta jo iškils me
dinių televizoriaus korpusų 
gamybos cechas. Naujieji 
įmonės gamybiniai plotai 
užims net 88 tūkstančius 
kvadratinių metrų.

Baigus statybą, ši ga
mykla taps didžiausia Šiau
lių įmone ir viena stambiau
sių televizorių tiekėjų Tary- 

1 bu Sąjungoje. Šiauliečiai 
kasmet pagamins pusę mi
lijono lietuviškų unifikuotų 
televizorių.

karas Vietname nereikalin
gas, nepateisinamas ir^as- 
kart darosi pavojingesnis, 
sudarąs pavojų sukurti ter- 
mo-branduolinį karą.

J. Gašlūnas

i
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Baltušis

Jaunais būti šaukiąs rašytojas ir veikėjas
pavaizdavęs Amerikon emi-l 

įgravusių lietuviu gyvenimą, į

ST. PETERSBURG, FLA

patikės šituo metų 
čium, kai jis liečia Rojų 
žarą? Ir kaip patikės 
kurie pažįsta jubiliatą

ir išgyvenimus 
žemės ilgėsi ii

draugauja su juo? Noinia- 
nomas reikalas! Visuomet 
energingas, pilnas kūrybi
nės ugnies, nepailstamai 
ieškantis, viskuo besidomin
tis, dėl visko išgy venant i 
už viską jaučiąs savo asme
ninę atsakomybę — štai ko
kį mes pažįstame, koki my

Mirė Antanas Du Iškiš
Gegužes 2 <1. 1.1.1) 45 kuo- | P>>™esne'’ 

j)os susirinkimu su Antanu
’ i Dulskiu kalbėjomės ir juo-
’I kavome. Už keliu dienu An-

. \ tanas staiga mirė, sulaukęs 
viso metų amžiaus. .Jis visuo- 
,1S“' met buvo pavienis. Paliko

.\0,

('01)10010

i Mizan)s romanai ir 1U': Ūmesnius '(.'imines' ir 
rlmpes yra geriausia meninė (| ; P|. ■

t . > 1 / > » i I I l . 4 t r Z I VA 1 I I 1 z \ 4 t t ‘ 1

I puokštę nuo A. Backaus už 
.... —" j pramogoj jam

I sudainavimą “Linksmų me
tų” sulaukusiam 87 gimta
dienio. Adelės vadovybėje 
Dainos mylėtojai pradeda 

i gražiau ir gražiau dainuoti 
Į ir masiniai dainavimai tei- 
i kia jjokyliuose daug malo- T T v . • • • 1 J

i Laukiame sukaktuvių
i Gegužės 22 d. LLD 45 
kuopa rengia nepaprastą 
banketą, kuris bus skirtin- 
gesnis už eilinius banketus. 
Tai bus jubiliejinis banke
tas, kuriame bus pagerbti 
Kazimieras ir Vera Pociai. 
Jų bus sukaktuvės 25 metų 
ženatvės gyvenimo.

Pociai žinomi veikėjai pa

žėrėto 
žvalumu, la

larbio dūmos Rojus Mizara visą savo kū- Baird šermeninė 
stų gatvėso... ‘ rybą skyrė savo liaudžiai,; kupina žmonių 
lyj'* augo i r Į paprastiems darbo žmo- į atiduoti paskutinį patarna- 
lasis rašyto-, nėms. Jis niekad nesusiža- vimą. Adelė 
atšiaurus gyivėjo literatūrinėmis imant-
ja.ni mokyk-i ry’oėmis, niekad nežonglira- 

, paruošė jj (vo žodžiais, o visuometsten-

prisipildč 
velioniui

lietuvis

l ruimo. Užtai ji 
gėlėmis ir 
gerbiama.

apdovanota LT
visų yra. I daug metų. Vera daug vei

kė Čikagoje choruose ir 
j vaidinimuose.

šiomis dienomis atžymų-1
tas Prano Pakalniškio gim-

j tadienis. Dainos mylėtojai
j ir svečiai, arti pusšimčio jo 
draugų, linkėjo Pranui su
laukti dar daug linksmų 
gimtadienių.

Tą dieną programa bus 
įvairi, dainos ir kiti pamar- 
ginimai. Pasikvieskite ir 
savo kaimynus jubiliatus 
pasveikinti. Vieta: 314-15th 
Ave. So.

Vikutis

vo gyvenimo būdu 
šaukia visus būti 
jaunais, žvaliais, k 
principiniais pilna 
žmonėmis.

biuruos būtu SU-: 
prieinamos ■ 

kekvienam eiliniam žmogui,' 
o jo kuriami vaizdai teiktų 
meninio džiaugsmo pačioms į 
plačiausioms skaitytojų ma-;

Antanas

senis.

mirštamoji Merkinė, sudai
ginusi baltmarškinius ber
žus Nemuno ir Merkio pa
krantėmis, davė ne vieną 
šviesų kūrėją mūsų litera
tūrai, menui, kultūrai. Iš 
čia atėjo didis žodžio nieis- 
tras Vincas Krėvė-Mickevi-

ateitvic « v

cius, atskleidęs 
m^ “Šiaudinės 
žmonių grožį.

tolimasis mūsų draugas, 
karštas savo tėvynės pa
triotas ir internacionalistas, 
nepalenkiamas kovotojas

rime savo literatu’-i 
štatėvį”. Laimingu

tu- ■

gimęs 
arti m a i 

Griškabūdžio miestelio, Ša
kių rajone. Jisai iš Lietuvos 
pirmiausiai išvyko į Angli
ja, bet ten jam gyvenimas

rvojiis viizara novo ir pa-; nįpatik()) tai persikėlė į 
sdieka_darbo žmonių, o ne Ameriką. Darbas jam r 
htei aturimų gurmanų ra-.■ rjausjaj patiko sodininkys- 
>.ytojas. . h tai viena ža- Jaukuose, švariam ore, 
šiaušių jo kūrybos, savybių, geriausias sveikatai vaistas, 
Ne atsitiktinai . khdxvienas įajp jjs sakydavo. Iš Detro- 
larybų Lietuvoje išleistas jto prieš sejitynis metus at- 
ko jaus Mizaros . romanas . ^ėJė į St. Petersburgą, čio- 
buvo skaitytojų išgrobsto- nai ir užbaigė gyvenimą.

Piklausė LLD 45 kuopoje, 
pažangiąją spaudą, 

rėmė darbininkišką judėji
mą sulyg išgalės, neapleis- 
davo pažangiečių parengi
mų. Didelis buvo patriotas 
Lietuvių Literatūros Drau-

buriu nerasi Rojaus Miza- skaitė
ros knygų jokiuose sandė
liuose, jokių knygynų lenty
nose. Ir ši aplinkybė ryš
kiausiai kalba apie jo kaip

Šeši ir ten pasidairius
Aš dažnai pagalvoju: ko-i Nors taikos žygis į Wa- 

kie tie mūsų vyriausybės i shingtoną protestui prieš 
reakcingi pareigūnai dideli 
bailiai! Jie įsivaizduoja 
silpnas, beginkles moteris 

į esant labai pavojingomis 
l mūsų šalies s a u g u m u i ir 

ge“ kenksmingo m i s valdančio- ( ........ ..................... ...........
sios klasės i m ]) e r i a 1 i s t i-1 gesnis už balandžio 17 die- 
niams siekiams. Todėl jie nos žygį.
veiklias moteris persekioja, 
apklausinėja. teisia ir įkali
na, nubausdami jas stam
biomis medžiaginėmis baus- 

j mėmis.
Po antrojo pasaulinio karo 

buvo nuteistos keleriems 
metams kalėti dvi įžymios 
veikėjos Betty Ganet ir E- 
lizabeth Gurley Flynn. Jos 
abidvi atbuvo savo bausmes 
federaliniame kalėjime Al-

tęsimą karo Vietname pra
ėjo, bet to istorinio žygio 
atgarsiai ‘ pasiliko ilgiems 
laikams. Jau kalbama, kad 
planuojamas antras žygis į 
Washingtoną, dar skaitlin-

z angą

Būtu 
kalas 
straipsnyje

visai beviltiškas rei- 
imtis trumpame 

visas

ir “Naujosios Gadynės” lei
dinius. Būtent juose ir pa-I 
si rodė 19] G metais pirmieji 
Rojaus Mizaros apsakymė-

se dirbo ir dirba Rojus Mi
zara, kaip sunku ir išskai
čiuoti tuos kelius kelelius, 
kuriais išvaikščiojo šis tau
ru/. žmogus.

£Jimęs gausioje Dzūkijos 
mažažemio šeimoje, Rojus 
anksti suprato, kas yra pri
stigti pavasari duonos ir 
kaip tos duonos ieškomu 
apylinkės buožių kiemuose, 
parduodant jiems savo va
saras, savo vaikystę, džiau
gsmą ir svajones. Ar tik 
ne čia, pačioj ankstyvoj jo 
vaikystėje ir tenka ieškoti

ne
re

Nauji raštai
Įdomi ir patraukli knyga

Perskaičiau Ks. Karosie- 
nės knygą “Su taikos mi
sija aplink pasaulį.” Tik 
paėmus šią knygą į rankas, 
kažkaip, rodos, kas traukte 
traukia nepadėti neperskai
čius iki galui. O jau kada 
paskaitai drg. A. Bimbos 
įžanginį aprašymą apie au
torę ir jos grubų nueitą gy
venimo kelią iš pat jaunys
tės, jauti autorei didelę pa
garbą. Netenka abejoti, 
jog ne vien Ksaverai teko 
susidurti su sunkia gyveni
mo buitimi, ypatingai nete
kus duondavio ir 13 metų 
mergaitei prisiėjus pelnytis 
duoną. Sunki gyvenimo 
našta slėgė kiekvieną atei
vį ir jų šeimas, atvykus į 
šią šalį prieš 50 metų. Bet 
ar daug mes šiandien gali
me susitikti tokių Ksaverų 
iš mūšų ateivių, darbo kla
sei taip atsidavusių, pasi
šventusių kovotojų už ge
resnį gyvenimą visiems, o 
ypatingai už visapasaulinę 
taiką?

Skaitai šią Ksaveros kny
gą ir, rodos, su ja būni ir 
matai, kaip toji darbo duk
tė su visu ryžtu, visu pa
siaukojimu stovi pirmose 
kovotojų eilėse už skaistesnį 
rytojų visiems darbo žmo
nėms! Tai didelė garbė 
mums visiems pažangie
siems turėti tokią kuklią ir 
ryžtingą kovotoją!! Taip
jau reikia pasakyti, kad 
draugė Ksavera yra puiki 
žurnalistė. Jos kalba nėra 
ilgais ir tankiai padailintais 
išvedžiojimais bei sakiniais; 
ji aiškiai, ryškiai viską api- 
pasakoja taip, kad pradėjęs 
skaityti, taip ir nenori pa
dėti, iki neperskaitai iki ga
lo. Kaip ji vaizdingai api- 
pasakoja savo patyrimus iš 
kelionės su taikos misija 
aplink pasaulį, ypatingai 
ką ji patvrė Japonijoj, kaip 
japonų darbo liaudis nepa
miršo ir nepamirš Hirosi
mos ir Nagasakio tų baisių 
įvykių, ačiū gero krikščio
nio Harry Trumano užgai
doms ir paliepimais! šiur
pas perbėga kūnu, pažvel
gus i kelias nuotraukas, tel
pančias iš Hirošimos aukų. 
Tai be galo jaudinantys pa
veikslai !

Ir taip drg. Ksavera gra
žiai apipasakoja savo visą 
kelionę ir patyrimus iš vi
sos tos kelionės su taikos 
misija aplink pasaulį—ne 
tik iš Japonijos, bet ir iš 
Indijos, ir iš Lietuvos teis
mo procesų, kur buvo tei
siami budeliai, atlikę bai
sius darbus prieš savo liau
dį ir tautą hitlerinės oku
pacijos laikais, žodžiu sa
kant, tai be galo įdomi ir 
svarbi knyga, didelis įna
šas į mūsų lietuvišką lite
ratūros lobyną. Ir už tai 
tenka ne tik draugę Ksa
verą pagirti, bet ir širdin
gai padėkoti jai už jos tokį 
kniopštų ir našu darbą!

L Vienužis

Tik nuostabu: kodėl mū
sų laikraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis,” sekdami komerci
ne spauda, taip numažino 

I demonstrantų skaičių. Juk 
mitingą baigiant rezoliucija 
buvo pravesta vardan 30,- 
tūkstančių demonstrantų.

Kruopščiai skaičiavo mi
nią vienas laikraščių repor
teris, vienas studentas ir 
moterų už taiką veikėja. 
Visi trys pareiškė nedvejo
dami, kad protestą prieš 
karą Vietname kelia 30,000 
minia su kaupu. Demonst
racijos įkarštyje telegrama 
buvo pranešta iš Teksas 
valstijos, kad 500 demonst
rantų pikietavo prezidento 
Johnsono farmą. Bet vals
tijos kazokai nuvarė pikie- 
tininkus pusę mylios tolio 
nuo prezidento farmos. Mi
nia, išgirdusi, griausmingai 
aplodavo!

ti tarpe gijos Netekome pažangiečio ; derson, W. Virginia, o da- 
Atlanto i draugo, gero nario. Jo pa- bar nubaudė dvi moteris už 

žangus nusiteikimas ilgai iš taiką — Dagmar Wilson ir 
. minčių neišdils. Sulyg jo Donna Allen. Neva už pa- 

tvirtai paties pageidavimu palaikai niekinimą Kongreso. Mat, 
šios dvi įžymios taikos vei- 

I kojos atsisakė kongresiniam 
komitetui slaptai, už uždarų 
durų, atsakinėti į klausi
mus. Bet jos nesipriešino 
atsakinėti į klausimus vie
šoje vietoje. Dėl to jos ras
tos kaltomis ir balandžio 7 
d. federalinio teismo Wa
shingtone nuteistos po vie
nerius metus kalėti ir po 
$1,000 pasimokėti! Kartu 
su šiomis taikos herojėmis 
nuteistas ir Russ Nixonas, 
“National Guardian” sa
vaitraščio administratorius. 
Visi trys nuteistieji ape
liavo į aukštesnį teismą.

Dagmar Wilson pareiškė 
spaudos darbuotojams, kad 
imperialistams taikos žodis 
labai baisus! Ir kalėjimas 
jų nebaugina, nes jie gina 
gerą tikslą.

anapus ir I i

b ; \ andenyno.
Tačiau Rojus Mizara — 

j ne vien rašytojas, tvirtai 
įjojęs lietuvių literatūrom- kremetorijoje sudeginti. 
'Tai vienas pačių įžvmiau- 
| siu, šalia Antano Bimbos, 
i pažangiųjų Amerikos lietu-' 
viu publicistų ir visuomenės i į 
veikėjų, nepnilstamas perio-

kūrybos rezultatai.
drama “Sparta-

ačiai vaidintas be

kovotojas už taiką pasaulio 
tautų tarpe. Nėra Rojaus 
Mizaros gyvenime dienos, 
kurią jis nebūtų padirbėjęs

tokio kampelio,

Rojuje ir kurie išugdė ji to
kiu nepalenkiamu kovotoju 
už darbo žmonių laimę ir 
tokiu rašytoju, kuriam ne-i 
buvo pažįstami jokie kom-/Tonas amerikonas”, 
premisai su savo sąžine ir 
kurio anksčiausias kelrodis 
kūryboje visuomet buvo 
lieka tiesa.

Rojaus tėvas, nors ir bū
damas ano meto sąlygomis 
gina išsilavinusiu žmogum, 
“daraktorium”, supranta-. 
ma, neįžvelgė sūnuje busi
mojo rašytojo. Jis matė ma-itus 
žojo Rojaus gabumus moks- ■ Jungtinėse Amerikos Vais
iui ir svajojo padaryti iš jo tijose, puikiai pažįsta jos 
kunigą. O sūnaus polėkiai-gyvenimo tikrovę. Ir bū- 
ir svajonės buvo kitos. Pra-I tcnt šią tikrovę jis realis- 
mokęs rašto iš tėvo, jis iš tiškai, ryškiai, giliai įsime- 
karto susidomi spauda, gro-1 nančiais vaizdais atskleidė 
žine literatūra, god ž i a i į savo kūriniuose, 
skaito Amerikos pažangių- i mas melagingą 
jų lietuvių “Laisvės” laik
raštį, kurį jam siuntinėja 
vyresnysis brolis, vienas

i A. Dulskio sesuo Ella Pro- 
piestienė reiškia viešą dėkui

! LLD 45 kuopos valdybai, 
I ypač rašt. Juliui Greblikui, 
nariams ir visiems, kurie 
lankėsi šermenyse - laidotu
vėse, taip pat F. ir M. Lidei- 
kiams, P'r. ir Zitai Saka
lams (kanadiečiams) ir vi
siems, kurie jai gelbėjo liū
desio valandose. Ji šiltai dė
koja tiems, kurie pasakė 
prie karsto kalbas ir pri-

varsas”, “Ūkanos”, “Ber
nardo (Javelio klaida”, “Al
gio Lumbio nuotykiai”,

Mūsų valstybės sekreto
rius Dean Rusk, kalbėda
mas televizijoje, išbarė ir 
aštriai kritikavo universite
tų ir kolegijų studentus, ko
dėl jie neklauso savo profe
sorių, ką jiems į galvas įka
la, bet pradeda savistoviai 
protauti, kaip jų sąžinė 
jiems diktuoja.

D. Rusk turi mintyje stu
dentų “riaušes” Berkeley 
universitete Kalifornijoje ir 
eilėje kitų miestų aukštojo 
mokslo įstaigose studentų 
išstojimus prieš reakcingus 
mokslo dėstytojus ir direk
torius, ponas D. Rusk ban
do pasukti progreso ratą 

. atgal — į viduramžius. Jis 
•! priešingas įsileidimui pa
žangių kalbėtojų į aukštą
sias mokslo įstaigas. Jis pa
geidauja, kad aukštus moks
lus baigę profesionalai nau
dotųsi jiems j galvas įkaltu 
svetimu protu, kaip seniau 
būdavo...

Bet šiandien studentija 
atbunda ir žengia progreso 
keliu!

Gegužės 9 d. pažangiečių 
pramogoje atžymėta Moti
nos diena. Dainos mylėtojai 
sudarė gražią dainų 
gramą. Žmonių buvo 
čiai pokylyje ir visi 
pasitenkinę su menine 
grama.

Adelė Pakalniškienė 
laikė gražią gyvų gėlių

pro- 
aps- 

labai
pro-

ušaudytieii kaiminis-! uždegančiu žodžiu, su orga- 
, demaskuojanti lietu-; nizacine pagalba ten gvve- 

išizma, r o m a n a i ■ nan, 'ems lietuviams. Plati 
I ir daugia p u s i š k a Rojaus 
'Mizaros veikla neišsitenka 
ir Amerikos ribose. Jis yra 

! lankęsis daugelyje lietuvių 
i kolonijų Kanadoje, Argen- 
1 tinoje ir kitur. Žymų vaid-

Ne-įmeni jis suvaidino organi- 
. Izuojant Amerikos pažan- 

rašvilpta: “’bijų lietuvių parama Ta- 
tyro ir gilaus lyriz-HT^1 Lietuvai ir jos kovo- 

jaučiai liaudžiai d i d ž i o j o 
' Tėvynės karo metais. I

Jis yra vienas didžiausių 
veikėjų stiprinant ryšius 
tarp Amerikos pažangiųjų 
lietuvių ir gimtosios tėvų 
žemės Tarybų Lietuvos. 
Žymia jo pastangų dalimi 
pažangieji Amerikos lietu
viai gauna teisingą ir pla
čią informaciją apie Tary
bų Lietuvos gyvenimą, lie
tuviu tautos laimėjimus 
liaudies ūkio ir kultūros ba
ruose. Aštrus publicistas, 
įžvalgus visuomeni n i n k a s 
Rojus Mizara nepailstamai 
demaskuoja tikrąjį Ameri
kos reakcionierių veidą, ne
gailestingai išnuogina naci
onalistinius lietuvių veikė
jus, pabėgusius iš tėvynės 
po hitlerines Vokieijos su

triuškinimo, įvairius karo 
nusikaltėlius, radusius prie
globstį Amerikoje.

Niekad nerimstantis, vi
suomet ieškantis'naujų tė

! susipratimas”, “Mūsų gyve
nimo ž 

ir laimė”,
mo kupina atsiminimų ir 

/spūdžių knyga “Apie tave, 
gimtoji žeme” — tai toli 
dar nepilnas Rojaus Miza
ros kūriniui sąrašas.

enkiasdešimt dvejus me- 
išgyveno Rojus Mizara

jau nuvykęs į Ameriką 
drauge su kitais trimis Ro
jaus broliais, ir pajunta ne
nugalimą troškimą “dirbti 
fflh’e laikraščio”. Tačiau ant) 
meto Lietuvos sąlygomis 
šis troškimas, kaip ir dau
gelis kitų jaunuolio svajo
nių, lieka tik svajonėmis;

šitos “lai
mės” šalies veidą, klasinį 
jos visuomenės susiskaldy
mą, nuožmų darbo žmonių 
išnaudojimą, nesutaikomus 
buržuazinio kapitalistinio 
pasaulio prieštaringumus. 
Rojus Mizara — vienintelis 
rašytojas visoje lietuvių li
teratūroje, tarybinėje ir 
ikitarybinėje, davęs tokius 
plačius Amerikos gyvenimo 
vaizdus. Ir vienintelis lietu
vių rašytojas, taip išsamiai

nių ir naujų formų savo 
kūrybai, naujų kelių ir nau
jų būdų savo visuomeninei 
veiklai, besąlygiškai atsida
vęs darbo klasei ir jos rei
kalui — toks yra Rojus Mi
zara, šaunusis mūsų jubili
atas, įžymus rašytojas, vi
suomenininkas ir tau r u s 
žmogus, viena pačių švie
siausių asmenybių pažan
giųjų Amerikos lietuvių ju
dėjime ir visoj mūsų litera
tūroj.

Tad stipriai paspauskime 
visi jubiliatui ranką jo gi
mimo dienoje, iš visos šir
dies palinkėkime jam geros 
sveikatos ir ilgų metų. Bū
tent geros sveikatos ir ilgų 
metų, nes visa kita — va
lios, energijos, kūrybinės 
ugnies, žvalumo ir jaunys
tės Rojus Mizara turi su 
kaupu..

Vilnius

r Šiemet sukanka 20 metų 
nuo baigimo pasaulinio ka
ro. Visos šalys, kovojusios 
sutriuškinimui kr u v i n o j o 
hitlerizmo, didžiuojasi pri- 
siminimais apie savo didžio
sios pergalės laimėjimus. 
Tačiau tuo pat metu naciai 
pergyvena skausmingas ge
dulo agonijas. Naciai ir 
šiandien sielojasi, kad jiems 
nepavyko pavergti pasaulio. 
Bendrai liūdi ir Lietuvos 
“vaduotojai,” kad nūnai 
hitlerininkų kaustyti batai 
netrempia Lietuvos žemės!

Dr. Martin Luther King 
grūmoja protesto žygiu ir 
“laisvės” simboolio miestui 
Filadelfijai. Šis įžymusis 
negrų išsilaisvinimo vadas 
pareiškė, kad Filadelfija 
mažai kuo tesiskiria nuo 
pietinių valstijų segreguotų 
miestų. “Filadelfijos neg
rai yra diskrim i n u o j a m i 
darbuose, mokyklose ir .vie
šose vietovėse/’ King sako.

Pastaruoju laiku radijo 
pranešimai iš Pietinio Viet
namo sako, kad dabar bus 
dar sunkiau iškraustyti A- 
merikos imperialistus iš P. 
Vietnamo, negu.seniau bu
vo. Nes toje karo siaubo 
nuniokotoje šalyje atrasta 
labai turtingi klodai keturių 
metrų storio skardos, švino 
ir kitokių metalų, labai 
svarbių Amerikos industri
ja - . .. .. ...

Jakarta. —Indonezai ma
siniai reikalauja nutraukti 
diplomatinius ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Patyriau, kad Ks. Karo- 
sienės knyga “Su taikos mi
sija aplink pasaulį” mėgia
mai skaitoma. Kai kurie 
knygos skatytojai išsireiš
kė, kad jie pamėgo šią kny
gą skaityti dėl to, kad ji pa
rašyta iš gyvenimo tikro
vės, iš daugelio tautų liau
dies nuotykių.

_ PrefreaMa
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Apie gerą draugą ir poetą
Žemiau telpanti eilėraštį prisiuntė ra

šytojas Juozas Baltušis. Mat, kai jis čio
nai lankėsi, tai “Šviesos” redakcija įtei
kė jam labai kuklią dovanėlę (tik “ball
point’’i plunksną) parvežti jos bendra
darbiui poetui Stasiui Janušauskui. Tai
gi, ir eilėraštis buvo taikomas žurnalui 
“Šviesai”. Bet kadangi žurnalo 2-ras šių 
metų numeris jau paruoštas, o kitas iš

mis tik už kelių menesių, tai “Šviesos” 
redakcija eilėraštį pavedė “Laisvei”. Už 
tai jai ačiū.

Apie eilėraščio autorių J. Baltušis ra
šo:

Net maži maži vaikučiai
Čia vieni — jau be mamos, 
e J u žingsneliui dar mažučiai, <■ 4. J
Bet takeli išmatuos.

) 
f 
į

I 
l

I 
į

>

Įdedu Jums Stasio JaruŠausko naują 
kūrinėlį. Ta proga norėčiau tarti kelis 
žodžius apie patį Jarušauską. Tai labai 
talentingas inžinierius ir didis savo tė
vynės patriotas. Labai sunkiais, pačiais 
pirmaisiais, pokario metais jis suskato 
atstatyti Juodupės vilnonių audinių fab
riką, kuri vokiečiai pasitraukdami buvo 
išsprogdinę ir sunaikinę. Jis sugebėjo 
sutelkti žmones, įkvėpti juos tuojau im
tis darbo, nors tam nebuvo jokių sąlygų, 
aplinkui vyko klasių kova. Jo pastango
mis, jo begalinio pasiaukojimo pavyz
džio patraukti žmonės karštai ėmėsi 
darbo ir per trumpą laiką paleido gamy
klą. Stasys Jarušauskas buvo tada pa
skirtas tos gamyklos direktorium, o fak
tiškai jis buvo viskas: direktorius, vy
riausias inžinierius, ūkvedys, teikėjas, 
pagamintos produkcijos realizuotojas ir 
1.1.

Na, o kur tie didesnieji — 
Mokinukai ir kiti?
Mokykla jau ištuštėjus, 
Ir daržely nematyti.
Tą sekmadienį, nuo ryto, 
Vilnių džiugino vaikai/) 
Ton — tai buvo nematyto! — 
Vaizdas tas išliks ilgai.
Ne visi tenai žibėjo — 
Tik šviesiausi iš šviesių. 
Likę mimuose stebėjos 
Prie (‘kranu — juk smalsu.
Alės gi žengėme į kiemą, 
Prie namuko, kur gaidys...
Ten ligonis guli vienas —
Ji skubėjom aplankyt.
Pažiūrėjome pro langą — 
“(iul jis miega šiuo Pliku.” 
Ne, draugužiai mano brangūs,_
Jis krutėjo... tarp vaikų!

Juk tokia mergytė gali 
Dalyvauti festivaly.
Ten už mažą pinigėlį , 
Gaučiau gražu balionėli.
O po to dar sekė mįsles — 
Čia darbavosi visi.
Sustiprėjo jų draugystė ~ 
Ji į mįslę panaši...

Ligonis \
Kaip akytės tie žiedeliai.

Ligonis
Kai greit mina du batukai,—
Kas gi rieda, kas gi sukas?

Vaikai
Tai Vytuko dviratukas.

Ligonis

Ligonis
O kieno gi šis balsiukas
Kad tai]) bijo jo peliukės?

Programa tuo išsisėmė.
Tvarkė kambarį vaikai.
Jų jau laukė saulė, kiemas — 

• Atsisveikino linksmai.
Ta mažylė paskutinė
Prasispraudė pro duris.

Vėl sugrįžo... Ką darys? 
Ji priėjo prie ligonio; 
Lyg sakydama kažką, 
Žiedą dėjo jam ant kojų 
Ir... išbėgo tekina.

Tai]) atolo mūsų laikas,— 
Mes gi trukdom neilgai —

! New Haven, ConnAf
Čionai buvo surengtos 

'prakalbos prieš Jungtinių 
j Valstijų intervenciją į. Do- 
! minikos respubliką. Kalbė
jo Yale universiteto profe
soriai Clark Raynolds ir S. 
Mintz. Buvo priimta protes
to rezoliucija, kurioje rei- 

i kalauja JAV ištraukti mi-
■ Ii tarines jėgas.

is inžinieriais, - 
gerais meistrais!..

— gerais!
Michi bus ir j šunystei e i: 
Saulės vis spindės veiduos, 
Žengs draugo su vasarėlėm 
Nieks negrobs jų, nepardtb 
KiL čia. miestai aukštaboni

Vietos anglų laikraštyje 
tilpo svarbus straipsny s 
apie hitlerininkus, pabėgu
sius į Pietų Ameriką ir ten 
laisvai gyvenančius. Buvo 
surašyti ir jų vardai, tarpe 
kitų budeliai Rauff Gen^k>- 
los, Gerhard Bohne ir Uitų.

S. Jarušauskas ligonio lovoje

Tie, prie lov'o- susispietę, 
Ką tai ruošiasi daryt.
Stūmė kėdę, taburetę — 
Ardė tvarka kambary.
Dar ant kojų jam, ligoniui, 
Pagalvėlę guldė greit,
O ant jos—magnetofoną ■ ) — 
Taip norėjosi jiems veikt. 
Jam po to jie repetavo — 
Bandė du. visi, viena-- 
Pi egi aniek1 i uošė savo 
Su cilcrašėkiis, daina.

Mūs kniaukliuko katinuko.

Tiek daug metų, prabėgo,
Jį 4 J

ve! tais pačiais keliai Ji

Vėliau, viskas susinormalizavo, buvo 
paskirtas naujas direktorius, o Jarušau
skas tapo vyriausiuoju gamyklos inži
nierium. Ir štai po kurio laiko sunkiai 
atsiliepė jam toks įtemptas darbas, o pir
miausiai — visiškas savo sveikatos ne
bojimas: migęs ar nemigęs, pailsėjęs ar 
kelias paras neilsėjęs, jis dirbo ir dirbo, 
persišaldė dar, o rezultate buvo paraly
žiuotas.

Bot čia. durys sugirgždėjo — 
Pasirodė pupos dvi.
Jos sulrumm pra“ošėjui 
Irmvt... Tu... “Mes linksmi“ 
Mikrofoną jis nuleido.... 
Vienius žengė dar arčiam. 
Didesnioji — šviesiaveide 
Pratarė švelniai tuojau:
— Atnešiau gėlių ligoniui.

Ligonis
Ačiū už laukų... svajas... 
Suieškok, dukrele, žmona — 
Ji pamerks šias ramunes.

(Didesnioji išėjo) 
Na, o tu. mažyte mano, 
Kam nuskvnei žiedelius?

Mažylė
Šitos gėlės mano mamai — 
Aš nešu jas Į namus.

Didesnioji
Ir štai jau vienuolika metų šis taurus 

žmogus guli lovoje. Pernai vasarą kai 
aplankiau jį, dar matė ir gerai girdėjo, 
o dabar, nuvykęs specialiai įteikti jam 
Jūsų suvenyrą, radau jau beveik apaku
sį ir mažai begirdintį.

Jūsų dovanėlė labai jį sujaudino, sa
kėsi esąs be galo laimingas, kad jį atsi
minėte, ir žadėjo, kol sveikata laikys, 
bendradarbiauti “Šviesoje”. Savo kūri
nius rašyti pats jis nebegali, diktuoja 
žmonai arba vaikams. Įdedu jo nutrau
kąs, iš kurių Jums bus aiškiau spręsti 
apie jį.

Stasį Jarušauską dažnai aplanko drau- 
' gai, jis ir jo žmona aprūpinti pensijomis, 
jam teikiamas nemokamas gydymas. 
Pažymėtina, kad jis aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame gyvenime, karštai atsi
liepia į reikšmingus įvykius. Man aplan- 

' • kius, ilgai kalbėjo apie būtinumą stip
rinti taiką pasaulio tautų tarpe.

, • * * ■*
> Stasys Jarušauskas

; vy ’ AŠTUNTA DAINA
■J * Geras, šiltas šitas laikas —

Saulė liejas iš dangaus;
Debesėliai plaukia, draikos... * 

r Gandras kyla — padraugaus.
į , . O vėjelis kvepia pieva —

. ■ Lyg vėdrynais, dobilais. . .
t K? Miela nosiai, akiai miela —

Tuoj aguonos išsiskleis.
z 'Vasara drugiais plasnoja,

Tai darbuojas.bitutė;
Gavusi iš žiogo kojas,
Strykt—pastrykt, tai vėl— skriste.

|i'čVKiemas džiaugias nuo pat ryto— -
■ j ’ Klega, miauksi pašaliais;

Nieko nėr čia nematyto,
/C Bet triukšmauja pakiliai,

Antys, taškosi balutėj, z 
BfeL.i O vištelės vėl darže;

Jų gaidys—aukštai, ant kūtės-—
Linksminas giesme skardžia. >

BKtaWaLz , , 1

(sugrįžusi) 
Padaviau. Radau kiemely. 
Ten yra daugiau žmonių. 
Aš taip pat žinau dainelių...

Mažylė
Aš... eilėraščių naujų...

Pranešėjas 
Pasėdėsite ir tyliai.

(Vaikai juokėsi)
Ligonis

Ar sutinkat patylėt?
.Mažyle
(Tyliai)

Šito vaiko mes nemylim...
(Ligonis

Laikas mums jau vėl pradėt.
Sukosi magnetonas — 
Pranešėjas valdė jį; 
Komandavo mūs ligonis — 
Ką paspausti, kada stabdyt... 
Buvo solo ir duetas, 
Deklamavo trys vaikai.
Įpusėjus gi kasetėms, 
Traukė... mažosios džiugiai.

Mažylė
(Deklamavo) 
švelnios spalvos 

Rugiagėles veidas — melsvas, 
O Danguolės lūpos — rausvos; 
Jei katytės akys — žalsvos, 
Tai ramunių širdys — gelsvos.

Didžioji
(Dainavo)
Aš mergyte 

Paklausykite, vaikai, — 
Pasakysiu atvirai: 
Man metukai penkeri — 
Aš mergytė gan daili.
Kasytes geltonos, 
Dantukai balti,
Suknytė raudona, 
Batukai žali.

*) 1964 m. vasarą Vilniuje vyko I-oji res
publikinė moksleivių dainų šventė.

**) Magnetofoną autoriui padovanojo jo 
buvę draugai.

Sulaukus 42 metų mirė 
Anna Bowe (Montvilas), 
lietuvaitė. Kada čia buvo 
lietuvių choras, ji dainavo 

l jame ir draugavo su pažan- 
' giečiais.
i Liūdinčius paliko tėvą, 
; sesę ir vyrą. Reiškiu miru
sios giminėms užuojautą.

i —'Tėvų pagerbimas įvyks
I sekmadienį, gegužės 23 d., 

_ > Lietuvių svetai nėję, 243 
gyvenimo žvake : Front St. Pradžia nuo 1 vai 

Pasitarus su sese- į dieną. Prašome skaitlingai 
„alyvauti. Rengėjai pasi
ruošę jus gražiai priimti.

J. Kflįica
-------------------

Bridgeport, Conn.
Teko pastebėti, kad new- 

haveniečiai rengiasi prie di- 
| delio parengimo, kuriame 
| žada būt iš Hartfordo Lais
vės choras, kuris išpildys 
dainų programą. Bus ir ki
tokių pamarginimų. Taigi, 
iš Bridgeporto draugai ren
giasi tenai dalyvauti, už tai, 
kad New Haveno draugai 
visada Bridgeporte daly
vauja.

Parengimas įvyks gegu
žės 23 d., Lietuvių svetai
nėj, 243 Front St., New Ha
ven, Conn.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
Šir parengimas bus atžjhiė- 
jimui Tėvų dienos. Rejkia

Žmonės, •

H

Autobusas geroką laiką ' tų amžiaus 
ritosi per gražius abiem pu- baigėsi.

isem vieškelio sniegu apnio-' runa i te ir jos vyru daktaru, (g 
Itus laukus. Pagaliau arti-' Įialieku maigu gėlėms nu-, 
įnamės prie milžiniškos kai- phkti i 
Į nu juostos. Rodės, k 
, bus kelio galas 
i pasirodė jame didelė skylė,, veną, nes čion kita seserų- 
I per kurią mes už keleto mi-.uaitė gyvena, ištekėjusi už 
iimčių radomės kitoje puse-; K. šoliuno (Kazio ir Antosės 
ije. Čionai jau nesimatė gra- šoliūnų) sūnaus. Gaila skir
čių laukų ir lygumų, prasi- t i 
dėjo kalinio tę 
Matėsi ant stulpo prikaltos ■

; Kovo 20-tą gaunu praneši
mą, kad mano sesuo Wilkes-1 
Barre, Pa., ant mirties pa-' 
talo, ir bile valandą gyvy-j 
bes liepsnele gali užgesti.' 
Kalbame su žmona ir galvo- Į 
jame, kai]) ten iš Miamio, 
Fla., per tokį tolį dasigau- 
ti. Žmona patarė man vie
nam orlaiviu skristi, dar 

lga.1, girdi, su gyva pasikal
bėsi. Valandėlę tylėjau ir 
mintimis nuskridau į vai
kystės dienas, į Lietuvą. Tė
vam ir vyresniam broliui 
išėjus į laukus dirbti, ji, bū
dama tik daugiau kaip 10 

'metų, mane mažą namuose 
: dabodavo, vedžiodavo ir ant 
kupros užsidėjus nešdavosi 

: į laukus, kur tėvai ir brolis 
ylii’ba, kad nutildytų. Mat, 
' sako, aš buvęs didelis rėks- 
nys. Ir paaugęs aš daugiau siauros, vietomis dar 
sekiodavau paskui ją, negu tosi purvino sniego kupstu- 

i paskui motiną. 
! gau su
I žiavo į Ameriką. ' ! kišti, kiti trupu

Ir toje svajonėje užsnūdęs , •
nei nepajutau, kai pora aša- 

I rų nuriedėjo per veidus. 
G reitai pašokęs ir apsišluos
tęs ašaras prakalbėjau į 

i žmona: “Paruošk kelionei I *>
i rankinį krepšelį, važiuoju!” ' -1 1 • 1 • • I

ir atsisveikinęs dari 
su gyva seserimi ant visa-1 

Bet greitai dos, išvažiuoju į New Ha-

su dar gyva ir taip ar- 
apylinkūs. tima ypata ant visados!

Per tą porą dienų pasi- 
lentos man pažįstamų mies- ■ dairius po miestą ir pasi- 
telių vardai, kas davė man kalbėjus su seserūnaite, at- 
suprasti, kad mes jau netoli: rodo, kad Wilkes-Barre yra 
nuo ten, kur aš važiuoju.

Ritasi busas tarpkalnėmis 
vingiuotu keliu .vis žemyn ir 
žemyn. Pagaunu jau mato
si ir Wilkes-Barre. Įvažiuo- 
jam miestan. Gatvės šla
pios nuo tirpstančio sniego, 

vietomis dar ma-

1 mirštantis miestas Anglies 
kasyklos paliktos tuščios, 
savo dienas. Kitokia in
dustrija bando atsikrausty
ti, bet nesuranda tinkamos 
vietos sunkesniems pasta
tams, nes miesto žemė ne
saugi — apačioje išdirbtos 
kasyklos paliktos tušičos.

. Ir taip au- kai, namukai abiem pusėm v/cTų žemės pa-
ja. kol jinai išva-. apšepę, arti vienas kilo su- v!rgls ^nuv?s d,dellals 

kišti, kiti truputi pasvirę— H°. v---
- - - - į i istisos gatves su darbmin-

Tiek daug metų prabėgo, namukais žemėn nu- 
kai aš čion gyvenau ir lan-i_ 
Jvinn nn i-n b.Unn b-1 New T orką pasiekėme va-ciziau po apačia tu namu n , v. x , .kare. Čion persikehau į ki

tą busą, ir už poros valan
dų jau New Haven e. Oras! 

, rbiauius; lietus maišytas su i 
sniegu drebia, šalta, nejau- 

'ku. Seserūnaitę radau jau 
’i belaukiančią pas stotį su 
i automobiliu.

Čion pabuvau porą dienų, 
aplankiau savo senus drau
gus. Keleto jau neradau 

Užsi-'ranką ir kalbu, bet jokio fKai 1959 me- 
! - i tais išvažiuodamas į Floridą

Iatsisveikinau, netikėjau, kad 
to. Vien tik matėsi, kad jos i Lū amžinas atsisveikinimas.

i Gaila draugų. Per tą laiką ; 
mano seserūnaite laukė ži-1 
nių apie motinos padėtį, bet; 
jau baigiantis savaitei nie- 

’kaip nepasikeitė, šeštadie
nio rytą važiuoju New Yor- 

į kan, o iš ten lėktuvu atgal 
i i Miami.

Sesuo, tokioje padėtyje iš
buvus nuo kovo 18 iki ba- 

j landžio 15, mirė.
Plačiai mūsų giminė pa- 

nepamiršau, ir kad aš gale- siskleidė Amerikoje. Buvo-

kasiau anglį — juodąjį auk 
są! Miestas ir apylinke nio 
kuo per tą laiką n op.

I Paskambinu orlaivių sto- tęs, o jei pasikeitęs, 
i čiai ir klausiu, kaip arčiau-, blogesnę pusę.
siu orlaiviu galiu pasiekti i Aš jau sesers žento na- 
Wilkes-Bareef Pa.? Atsa-miuose.
Rymas: orlaiviu tiesiai iš | Sesuo ligoninėje ir be są- 
Miamio be sustojimo į Phi- įmonės. J
ladelphiją, o iš ten trauki-1 Kiek pailsėjus, nuvažiuo- 
niu ar autobusu į apie tris I j am ligoninėn. Spaudžiu jos 
valandas būsite ten.
sakiau vietą sprūsminiame, i ženklo ant jos veido nesima-

! kuris palieka Miamį prieš 7 įtė, kad ji mane girdi ar ma- 
val. vakare... ’ ' . ’

Apie U-tą naktį lėktuvas gyvybės liepsnelė dar ne--

Priemiesčiuose net Pasakyt kad newhavenie- 
čiai per daugelį metų reng
davo tėvų pagerbimo pa
rengimus ir visada labai 
gerai surengdavo, manau, 
kad taip bus ir šiemet.

J. Strižauskas

i

nusileidžia Philadelphi j o j. 
Oras 23 laipsniai virš nolio. 
Stotyje sužinojau, kad au
tobusas išeis į Wilkes-Bar
re tik rytoj ryto 15 minučių 
prieš 9.

Sekmadienio rytas. 8:45 
autobusas plačiomis gatvė
mis ritasi iš Philadelphijos. 
Oras gražus—giedra, namų 
stogai ir tušti žemės skly
pai man seniai nematytu 
šviežiu sniegu apkloti. Min
tys nuskrieja į praeitį. 1912 
metų pavasarį išlipau iš lai
vo ir šiame mieste pirmu 
Išartu atsistojau 'ant šio 
kontinento žemelės. Trau
kinys, paėmęs mane iš čion, 
nuvežęs į Wilkes-Barre, pa
leido.

Tiek daug metų prabėgo, 
ir nors skirtinga transpor- 
tacija, bet aš ir vėl tais pa
čiais keliais!

užgesusi. Gerą valandėlę 
pabuvoję, grįžome namo.

Sesers dukra ištekėjusi už į 
daktaro ir gyvena toli nuo ' 
miesto taip v a d i n a m oje, 
Mountaintop dalyje. Palm-1 
vojau čionai porą dienų, p 
lankiau seserį po dukart i 
kas dieną, tikėdamasis, gal; 
prakalbės, gal akis atida-1 
rys ir pamatys, kad aš josi

čiau priminti jai tas dienas, | me keturi broliai ir sesuo, 
kai ji mane mažą nešiojo'Trys broliai jau seniai il- 
ant pečių užsidėjusi, pati sisi šios šalies žemelėje. Da- 
dar jauna būdama, ir pa-j bar sesuo irgi atsigulė am- 
linksminti ją paskutinėse i žinam poilsiui. Likau aš tik 

vienas šibje šalyje. Aš ir-dienose... . vienas šibje šalyje. Aš ir-
Bet veltui. Pasikalbėjus! gi gyvenu jau savo am- 

su ligoninės daktaru ir su žiaus rudenį,x ir džiaugiuosi 
sesers žentu daktaru, jie sax pažvelgęs į praeitį. Turtų 
ko, kad jinai gali pasilikti I nesukroviau, bet prie darbo 
toje padėtyje per keletą die-1 klasės pažangos sulyg'išga
ną, o gal ir ilgiau, bet ji lie prisidėjau. .
iš to neišeis, nes jos 85 me-Į Jer. šukaitis-šukauskas

Avalon, N. J. .
’ I

Mes jūs lauksime
Kad surengti plačiu užsi- ! 

mojimu banketą, kuris tę- | 
sis keletą dienų, mums rei
kia pridėti daugelį centų, • 
idant svečius ir viešnias tin
kamai priimti ir gerai pa- i 

/vaišinti. Iš praeities mes ži
nome, kad jūs, draugai, nei i 

i šį kartą nesuvilsite, d^r- 
i vausite bankete, kuris tJSIs 
i gegužės 30 ir 31 dienomis, 
1147 13 St., Avalon, N. J. .

Turime daug pasižadėji- • 
mų iš daugelio vietų, • kad 
d.d. dalyvaus mūsų sureng
tam pokyly, prie kurio su- 1 
rengimo, suteikia pagalbos Į 
ranką apie tuzinas draugų i 
ir draugių.

BrooklynieČiai atvažiuoja. • 
keturiomis mašinomis. Mūs 
vieta erdvi ir puiki. Gamta 
viliojanti. Užteks visko dėl x- 
dviejų šimtų svečių. Suva* 
žiavę pas Bekampius rasite 
linksmumo, džiaugsmo 
pasitenkinimo valandas. į y

Ar gali būti kas nors 
lesnio ir brangesnio 
Literatūros D r a u gi 
Laikraštis “Laisvė”, 
riems svarbi sėkmė šiopo* 
kylio. Kviečia v

J. ir Elzbieta BekMftta
.. tį

M
1
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Yucaipa, California
Apie kuopos veikimą

Gegužės mėnesio susirin
kimas nebuvo skaitlingas, 
nes įvyko motinų pagerbi
mo dienoje.

Raportai iš pramogų ren
gimo rodė, kad gegužės 1 
d. įvyko puikus parengi
mas su pietumis. Buvo at
vykęs iš San Leandro A. 
Taraška, ir jo filmų rody
mas labai patenkino mūsų 
publiką. Rodė gražius, spal
votus Lietuvos filmus.

Valdybos raportai rodė, 
kad kuopos pirmininkas 
daug pasidarbavo aukų rin
kime Ateivių Gynimo reika
lai ir “Vilniai” jos 45 metų 
jubiliejaus proga. Aukų su
rinkta virš $70 nuo pavie
nių, o nuo kuopos pridėjus 
susidarė arti $100.

Finansinis raportas rodė, 
kad kuopos iždas daug pa
augo nuo kovo 28 d. paren
gimo. Jonas Mark-Markevi- 
čius užmokėjo visas išlai
das, tai pelno liko $88.65.

Gegužės 1 d. irgi liko $6.- 
20, užmokėjus A. Taraškai 

kelionę ir filmų išlaidas. 
Marks yra stambus LLD 
rėmėjas.

Ateivių Gynimui išmokė
ta $45.00, “Vilniai $50.

Yucaipos kuopa nepamir
šo duoklių užsimokėti Lie
tuvių Meno Sąjungai už 
1965 metus. Paaukota ang
liškam laikraščiui “P. W.” 
$20 ir LLD knygų fondui 
$10. Nariai matė svarbų 
reikalą išleisti anglišką kny
gą apie Lietuvą.

Kuopos nariai gavo Ks. 
Karosienės įdomią 'knygą. 
Patartina atidžiai perskai
tyti.

Kuopos susirinkimai ne
bus laikomi iki rugsėjo 12 
d. Svarbesnius reikalus ga
lės spręsti valdyba.

žodis pramogų rengėjų
Viena iš rengėjų pasakė, 

kad jaučiasi pavargusi nuo 
darbo, bet linksma, kad mū
sų eilinės draugės ir drau
gai ateina į pagalbą.

Rengėjai labai dėkingi 
draugėm Onutei Peslienei, 
Onutei Širvinskienei, Anto- 

1 netai Russ ir Julei Paulaus

WORCESTER, MASS.
EMBROIDERER

kienei. Jos ne tik prisidėjo 
su skaniu maistu, bet ir sa
vo darbą ir maistą aukojo 
parengimui. Taipgi eilė kitų 
draugių ir d. Pūkis visa
dos nuoširdižai atlieka sun
kų darbą virtuvėje.

Jeigu kurių vardų čia ne
minėjau, nepalaikykite už 
blogą, nes bandžiau trum
pinti koresporidenciją.

Kiekviename mūsų paren
gime žmonės atneša labai 
vertingų dovanų. Todėl mū
sų rengėjai labai dėkingi vi
siems ir visoms, kurie re
mia ir aukoja. Taipgi ren
gėjai dėkingi A. Taraškai 
už energingą triūsą. Labai 
norėtųsi ir vėl kada matyti 
lietuviškus filmus.

Apie mūsų draugus
Kazys ir Onutė Pesliai 

prieš metus atvyko į Yucai
pa ir nusinuomojo butą. 
Dabar įsigijo gražų nuosa
vą namelį ir pastoviai ap
sigyvens Yucaipoje.

Pesliai turi labai simpa
tišką dukrelę ir žentą Ven- 
tonius Inglewoode, kurie 
dažnai aplanko Yucaipą ir 
savo tėvelius. Jie atsilanko 
ir į yucaipiečių parengimus.

Taipgi malonu dažnai sutik- ir balandžio mėnesį turejo-
ti parengime draugus Prie
delius iš Riverside.

Gaila, kad kai kada mes 
pamirštame į laikraštį pa
rašyti apie kai kuriuos da
lyvius ir mūsų jaunimą.

Ligoniai
Benadas Matelis po sun

kios operacijos gydosi na
mie, bet dar yra po saugia 
daktaro priežiūra.

Alekas Keplinskis, mūsų 
geras kaimynas, kai grįžo iš 
ligoninės, atrodė tvirtėjan
čiu, bet po keleto dienų vėl 
turėjo šauktis daktarą.

Juozas Poniatowskis da
bar yra Mentone sanatori
joje, taipgi jo žmonos svei
kata silpna.

Konstancija Budvidienė 
perkelta į Calimesą — 152 
Ave.—L sanatoriją. Džiau
giasi gera priežiūra ir ge
ru maistu.

Gavome laišką nuo mūsų 
LLD narės J. Šimkienės. Ji
dabar gyvena Van Nuys. 
Praneša, kad jos sveikatai 
silpnėja ir mano pasiduoti 
į ligoninę.

Oro pakaitos
Yucaipoje kovo pabaigoje

me šiltą ir švelnų orą, bet
gegužės mėnesio pradžia bu-1 HELP WANTED MALE 
vo vėsoka, o aukštesniuose 
kalnuose buvo s t i p r i o k ų 
šalnų. Dabar oras palaips
niui atšyla, ir tikimės tu
rėti linksmą pavasarį.

Smagu, kad d. J. Milleris 
nepamiršta Yucaipos. nors 
Jam Florida arčiau prie šir
dies. Mano, kad jam būtų 
miela gyventi Yucaipoje. 
Miestas yra švarus, tik dar 
yra trūkumų transportaci- 
joje. Alvinas

Woodbury, Conn.
Linksma naujiena

Kaip žinia, iš New Have- 
no nemažai veiklių draugų 
išvyko gyventi Floridoje. 
Bet likusieji nenuleido ran
ku, gyvuoja, veikia, kaip ir 
seniau.

Tėvų pagerbimui newha-
veniečiai rengia pietus. Jie 
įvyks ši sekmadienį, gegu
žės 23 d., Lietuvių svetainė
je, 243 Front St.. Pradžia 
1 vai. dieną. Numatoma, 
kad iš Apylinkės miestų bus 
daug svečių. Būkime ir kar-
tu pagerbkime tėvus.

W. J. Duda

Worcester, Mass
Iš Aido choro

Help Wanted—Female

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Male
CARPENTERS & MASONRY MEN 

WANTED

1st class. Helpers also.
Good opportunity for the right men. 

Call 609-NO. 2-8100.
(38-)41)

ADM1NISTAT1VE POSITIONS (2) 
College degree, requires group work, I 
maturity and exp. working with j 
people. 1 position requires camping 1 
and aquatic skills. Other position 
requires community relations skills. 
Good salaries. Camden, N. J.

609-WO. 4-2370.
(38-39)

CHEF. Exp. working Chef. Reli-Į 
able. Non-drinker. Simple Amer
ican cooking. Knowl. of some Italian 
cooking. Menu planning and per- I 
centagc. Good steady work for right I 
person. No Sun. Apply in person 
only. Blue Jay Restaurant, 24 W. 
Main St., Norristown. Pa.

BARTENDER 
Family man. 

Long expcriene. 
Over 40. 

Call VI. 3-7482 
or VI. 4-9359.

(38-39)

COUPLE

Butler and Cook. Some driving and 
outside work for small family.

Pleasant living conditions.
References. LA. 5-2969, between
.10 A. M. & 8 P. M.

(38-41)

,, „k,.,,, ,,, , . Course Supt., Genėtai Washington
HOUSEWORK. Woman, must be , (-ounlry (qui), Egypt Rd., Audubon 

good ironer and dependable with re- ' (38-42)
I I
| ferenccs. 5 days. 9 to 5. Excellent

Mūsų mokytojas Jonas I salary. Steady work.

MAN

Furnit uro Experienced.
Refinishing and repairing.
Shop work. Good pay.
Apply 1716 Grange St.

LT. 8-7513.
(38-39)

SILK Screen Printer-Basic knowl. 
or previous experience. Athletic 

clothing house for printing of 
T-Shirts and related items.

Call WA. 5-4360.
(38-42)

MEN

Wood box shop work. Experience 
preferred, but not necessary.

JOHN FITCH INDUSTRIAL PARK 
Warminster, OS. 2-5300.

(38-40)

MEDICAL TECIIN1CIAN

5 day week. Expd. CBC'S 
Urinalysis. 2 meals per day. 
Extra for extra calls. Small 

hospital. PO. 3-8310. 
Ask for Mr. Davis.

I (38-40)

TAILOR

Bushelman. experiened only 
to work in retail 
dry cleaning plant.

Apply 2846. No. 22nd St.
(38-40)

! MECHANIC. General golf course 
i work. Must be able to repair and 
: adjust golf course equipment. Year 
į 'round job. Apply in person. Golf

KONCERTAS
ATŽYMĖJIMUI 45 METŲ VEIKLOS 

RENGIA LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 2-ra APSKRITIS

Sekmadienį, Gegužės 23
Lietuviu Salėj e 29 Endicott Street Worcester, Mass.

Nevvyorkiečiai talentai, kurie dalyvaus šio koncerto programoje:

Dirvelis ir visi choristui, 
kurie deda visas pastangas, 
kad Aido choras pasilaiky
tų, visada pamokose daly
vaujam. Visi besimokydami 
g ražia i (lai n u o j am.

Mūsų Aidas yra užkvies
tas dainuoti 23 dieną gegu
žės LMS 2 Apskrities meti
niame koncerte, kuris įvyks 
29 Endicott St. svetainėje. 
Užtikrinu, kad Aido choras 
pradžiugins klausovų širdį

829-4413. N. J.

WOMAN

Cinnaminson
! Exp. single Schiff le machine, make 
own patterns & design. Good work- 

(38-40 ing conditions. Permanent position.
I Excellent salary. MR. EMANUEL,

Mature. Sleep in. References. 
Domestic and child care. Must 
like children. Driving helpful. 
Off Thurs. and every other Sun. 

$40 week. Call TR. 8-7797.

NURSE AN ESTHETIST

WA. 2-1808.
(38-42)

AUTO BODY MEN

Painters or combination men.
I High salary and Company benefits. 

(38-40) Experienced only. Apply in person. 
____ _ BANKS & ASSOCIATES 

2311 No. 27th St.
38-40)

Penna. License. 5 day week.
Extra for extra calls.

Reply 1o Box R9. 
Expericince and reference. 

Jefferson Bldg., Phi la. 7, Pa.
(38-40)

COOKS & BAKERS

JONAS SABALIAUSKAS
Tenoras, solistas

ONA DIRVELIENE ALDONA DOWNING
Sopranas, solistė

JONAS DIRVELIS
Sopranas, solistė Aido choro mokytojas

Montello Vyrų Dailės Grupe, vadovybėje Albino Potsiaus

KITI PROGRAMOS DALYVIAI:

Worcesterio Aido Choras, solistai ir grupes, vadovybėje Jono Dirvelio 
Ona Dirveliene, sopranas, ir Jonas Sabaliauskas, tenoras, dainuos duetus.
Brooklyno Aido Choras ir solistai, vadovybėje Mildred Stenslety

, Viešnia solistė ALDONA DOWNING, sopranas

PRADŽIA 1:30 VALANDĄ DIENĄ

gi mūsų talentingieji duetai 
ir solistai ruošiasi dalyvau
ti. Girdėjau juos praktikuo
jant, bet čia nesakysiu, 
ateikit patys paklausyti, 
gražaus dainavimo.

Na, ir kaip matom garsi
nimus “Laisvėje”, tai bus 
daug brangių svečių daini
ninkų šiame dainų festiva- j live 
lyje. Visi laukiame to gra- ■Young lady bed-patient.
r/oiio i v txtL i 1 insulin injections. Lite

I Call LAwrence 5-2222.

CHILD CARE WORKER

For small Institution

Live in.
MA. 4-3794 after 7 P. M.

(38-39)

PRACTICAL NURSE, occasional 
in duty( with regular nurse. 

Administer 
cooking.

Needed for large catering concern. 
Must be experienced.

Call SA. 6-7171, Mon.—Fri. only.
10 -4 P. M.

(38-44)

RADIO TECHNICIAN

To install and maintain two-way 
mobile radios.
TR. 4-7511.

(38-39)

MEN to do landscape work for

Gegužės 30 dieną Aido 
choras yra apsiėmęs daly
vauti su gražiomis dainomis 
Olympia Parko atidaryme. 
Nuo tos dienos per visą va
sarą čia tęsis visokie suva
žiavimai bei banketai Olym
pia Parkas lauks daug sve
čiu. O Aido choras visiems 
gražiai padainuos.

J. M. L.

MARININKAS “PER 
KLAIDĄ” APSIVOGĖ

(38-40)

old reliable Nursery. Year round 
work. Benefits. Phone 9-5.

LA. 5-6773.
VICK'S WILDGARDENS

(38-39)
NURSE, RN.

Girls’ Camp in Adirondacks.
July and-or August.

Call TU. 4-5120.
(38-39)

Tel Avivas. — Per valan
dą ėjo susišaudymas tarp 
Izraelio ir Sirijos pasienio 
sargų.

Brooklynas. — Brooklyno I 
kriminaliame teisme teisė
jas A. S. McGrove surado 
marininką kapralą Alaną i 
Roatą kaltu, bet tuojau jam Į iš 
bausmę panaikino.

Roata buvo areštuotas 
vogtame automobilyje, 
jis sakė, kad “per klaidą 
pasiėmė.

Paieškojimas
.1938

AUTO BODY
Metai man.

Willow
Call

1st class only.
Grove area.
OL. 9-9730.

(38-39)

MACHINIST & TOOL MAKERS. 
1st & 2nd class. Also lobbing shop 
mechanics. Liberal benefits.

H. L. HAMPTON, INC.
2321 Wyandotte Rd., Willow Grove. 

OL. 9-0597.
(38-40)

AUTO SEAT COVERIeškau savo giminaičių. Iki 
m. Mikužis Pranciškus su sav 

' ma gyveno Kalifornijoje. Kilimo jis 
Kvėdarnos, Rietavo valsčiaus, 

■ Telšių apskr. Vėliau jis mirė. Li- I 
ko žmona Stefanija Tolcikaitė-Miku- : 
žienė, keturi s ū nūs: Pranciškus,

, Vladislovas ir Kazimieras, j 
Dukterys: Stefanija, Emilija, Bro
nislava, duktė Anna ir žentas Pct- i 
ras. Vėliau iš jų po karo jokių ži- I 

Labai prašau paži- ■ 
žmones parašyti man 

Marija Norbutienė, : 
g-ve 12, bt. 17, Lil Il
ls anksto dėkoju.

(39-40) i

and TOP MAN 
Experienced. Apply 

2623 Ridge Pike 
Trooper, Pa.

(38-39)
bet Antanas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

bus 
teikiami plataus pasirinkimo maisto 
pietūs Lietuvių svetainėje, 29 En- 
Endicott St. Pradžia 1 vai. Kvie
čia LSD Moterų komisija

(38-39)

Sekmadieni, gegužes 16-ą,

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadieni, gegužes 23 d., Lietu

vių klubo svetainėje, 243 Front St., 
įvyks svarbus parengimas. Koncer
tinės programos atlikime dalyvaus 
ir Hartfordo Laisvės choras. Jo

COMPANION. Mature. Live in.
Assist invalid. Light duties.

nių neturime, 
nojusius juos 
šiuo adresu: 
Vilnius, Tilto 
uania, USSR.

Must have experience and 
references. 609-HA. 9-4442.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

HOUSEKEEPER. Live in contem
porary Strafford homo. Own room, 
bath & TV. Good salary. Daughters 
9 & 13 help w/ some chores. Excel 
refs will be thoroughly checked. 
Call PE. 5-1688 or MU. 8-3266.

(38-40)

PRAŠOME KOLONIJŲ 
MESIO! Nesivėluokite su 
nikų rengimu savo organiza. 
cijų naudai, ir ką nors sureng

I OFFSET PRESSMAN. Some Camera 
DE. knowledge. Send resume with salary 

pik- i

kite Laisvės naudai
jus. itviua uuvm.u.u ........... 1

requirements to:
B & B PRINTING

649 Second St., Pike, 
Southampton, Pa.

(38-40),
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Amerikos moterims
(Šį atsišaukimą aplaikiau | priežastimi. Mes dalinamės 

nuo Rosa-Jasovich-Pantale-1 su jumis šios tragedijos liū- 
on. Jinai—Tarptautinės Mo-1 dėsiu. Mes žinome, kad šita 
terų Federacijos sekretotė,' situacija baugina milijonus 
Berlin, W. 8, Unter den Amerikos moterų, ir todėl 
Linden 13.) ! jūsų veikte prieš šį karą

Ksavera yra didelės vertės. Mes esa- 
j me tikros, kad JAV žmo- 

B rangios Draugės: j nių sąžinė, kuri iššaukė taip
Su dideliu susidomėjimu!^/0^ už humaniškas 

ir gėrėjimusi mes skaitėm I telse%lalsv§ ir, talk^’ dar 
ir sužinojom apie jūsų ve-; Knįal kla.u pa 
damą drąsią veiklą dėleii, ,Mes siunciame siltus svei- 

kinimus ir geriausius linkę-

jimus jūsų darbuotėj. Esa
me užtikrintos, kad tęsite 
dar intensyviau savo veiklą 
kovoj už taiką Vietname. 
Jūsų balsas bus girdimas ir 
suprantamas visame pasau
lyje, ir milijonai kitų mote
rų kitose šalyse bus su ju
mis Jūsų kilnioj kovoj už 
taika ir teisėtumą, v *■

Leiskite mums vėl
reikšti mūsų solidarumą su|n78 Fulton St., Brooklyne 
jumis. i Pąmokos prasidės birželio 1

Nuoširdžiai Jūsų, 
Ro s a—J a s o v i c h - Pa n ta 1 eo n, 

sekretorė

Mieste pasidairius
Miesto Darbo Departa- 140,000 komisijai, kuri dar-

mentas.šią vasarą per 8 sa
vaites duos pamokas be
darbiams, kurie norėtų iš
mokti tam tikrų amatų. No
rintieji mokytis turi pradė- 

|ti registruotis. O jie gali 
.užsiregistruoti dviejose vie- 

Pa", tose — 30 Church Street ir

buojasi apsaugojimui pa
minklinių pastatų.

Gegužės 23 d. ruošiamame 
bankete Manhattane pager
bimui veikėjo Jack Stache- 
lio nuo lietuvių kalbės “Lais
vės” redaktorius Rojus Mi- 
zara. Reikia, kad lietuviai 
skaitlingai dalyvautų.

Jau garsinamas tradicinis < 
visų tautų piknikas '

baigimo karo Vietn a m e. 
Mes gerai suprantame tas 
sunkias sąlygas, kurias tu
rite, sutikti tose savo pa
stangose.

Varde Tarptautinės Mo-1 Gerbiamas ir 
terų Federacijos mes adre
suojame šį laišką Jums ir 
užtikriname, kad jūs nesate 
vienišos savo veikloj už tai
ką. Milijonai moterų pasau
lyje remia tokią veiklą. Mo
terys visur išsigandusios 
pablobėjusios situacijos dė
lei įtempto puolimo ant civi
lių žmonių Pietų Vietname 
ir ant Vietnamo Demokrati
nės Respublikos. Toks bom
bardavimas, naudoji m a s 
napalm ugnies bombų, du
jų, agresija ir intervencija, 
kurią veda JAV jėgos, pa
statė viso pasaulio taiką į ■ 
pavojų. , j

Reikalaudamos galo tai 
agresijai, moterys, pasipik
tinusios, daugina protestus 
prieš vykdomą masinę 
žmogžudystę Vietnamo 
vaikučių ir moterų. Vietna
mo žmonės heroiškai kovo
ja už laissvę ir apsisprendi
mą. Jie reikalauja, kad JAV 
kariuomenė ir jų rėmėjai 
išsitrauktų, jie nori patys

Piknikas rengiamas bir
želio 20 d., sekemadienį. Iš 
New Yorko miesto eis spe
cialūs busai. Kelionė į abi 
pusi tik $1.50.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas skelbia, 
kad ir šiemet įvyks tradici
nis visų tautų piknikas. Vie
ta irgi ta pati ir visiems 
puikiai žinoma: Camp Mid
vale, Wanaque, New Jersey. 
Įėjimas į pikniką tik $1.00. 
Už tą patį įėjimo mokestį 
atvažiavę žmonės gaus vie
tą ir automobiliams pasi
statyti.

Reikia tikėtis, kad šiame 
piknike skaitlingai daly
vaus ir Didžiojo New Yor
ko lietuviai. Kasmet jie 
gerai pasirodydavo.

Rep.
-------  Internatioanl Ladies Gar-

Pagaliau respublikonai | ment Workers unija yra va
šu rado sau populiarų kan- dovaujama socialisto Davi- 
didatą miesto majoro do Dubinskio.

j postui. Kandidatuoti apsiė- vardu jis šiomis dienomis 
i mė kongresmanas John W.
I Lindsay, kuris išgarsėjo 

u; tuo, kad praėjusiais prezi
dentiniais rinkimais atsisa
kė paremti savo partijos 
kandidatą Goldwaterį į ša-

ge namą veikėją, f urejo .is priklauso taip vadinamai I Brooklyn© “grand jury” 
jis ne vieną klaidą padaręs,1 <qjkera]ų» grupei. : pradėjo tyrinėti kontrakto-

i Lindsay sako apsiėmęs J rius, kurie kaltinami apga- 
Ibūti respublikonų kandida-

11 u . y - * " ! tu tuo supratimu, kad mū-
1 i isu New Yorkas yra labaiAs noriu, kad mano kny- . . ., v. v. L,. .. , 'susmukęs ir reikalingas (ligoje apie šliupą lis butui , r L 

it i-i ii 4. dėlių reformų.parodytas toks, koks atro-1 
clo mano protui ir širdžiai.! 
—Įdomi buvo jo jaunystė,! 
nuostabus jo darbingumas! 
ir nesavanaudiškumas, j^. -.................... - ! rus

IŠ LAIŠKU
mielas drauge!

Lenkdamas galvą atsipra- 
sau už ilgą tylėjimą ir už 
tai, kad nepadėkojau < 
už draugišką paslaugą: ga
vau abidvi knygas i

kaip aš. Ir mano draugai 
neleidžia man nurimti, ver- 
čia patiekti Lietuvos visuo
menei žinias, kurias tui’iu 

Jums aPie sen^ lietuviu tautoje

ižsnresti savo šalies veika- Panašaus pergyvenate, nors

vau abidvi knygas ir jas 
atidaviau drg. Janinai Nar-1dau^ ko . uzbmgU,
kevičiūtei; gavau atsaky-1taclau ttal- ką Jis padare mu- 
mą į savo laišką iš S LA lsperka V1SaS -’°
Centro, žodžiu, Jus man pa-i 
dėjote užmegzti ryšius su; 
tomis organizacijomis. Iš 
SLA man rašo, kad siunčia 
man knygų, bet dar jų ne
gavau. Matyt, kelionėje už
kliuvo. “Nodiejos netroti- 
ju” — kada nors gausiu.

Sudelsimo su atsakymu 
priežastis svarbiausia tai 
mano nelabai stipri sveika
ta, pasitaiko tokių dienų, 
kad negaliu prisiversti imti 
į rankas plunksną. O kito
mis dienomis nesusivaldau 
tarškinęs mašinėle per iš
tisą dieną... Tai, tu r būt, 
visų mūsų senių tokia silp
nybė: gal ir Jūs ką nors

tačiau tai, ką jis padaromu

Tos unijos

šimtu procentų užgiriaprez. 
Johnsono užsieninę politiką.

Tuo tarpu pranešama, akd 
nuo pereitos konvencijos 
unija prarado 14,000 tik 
viename Niujorke.

vimu Apšvietos tarybos ant 
$60,000. Jie apsiėmė aptvar
kyti mokyklų kiemus, 
kai kuriuos išasfaltuoti, bet 
neatliko darbo pagal sutar
tį. Pav., sutartis sako, kad 

Dabartinis majoras Wag- asfaltas turi būti 3 colių 
kuris kandidatuos storio, o jie davė tiktai puš- 

aS| ketvirtam terminui į majo-jantro colio. Plona asfalto 
I mokėio mvlėti ir mokėio bū-i rus’ neabei°ja> 'kad iis vėl danga nesilaiko, tuoj su- 
, ? ■ i i- laimes. Jis pajuokia Lind- trūksta.

lust.
Mes gerai žinome, fcųĮ 

jūs didžiai susidomėjusios 
tuo, kad jūsų sūnūs, broliai 
ir vyrai siunčiami į tą nepa
skelbtą karą, kuris kas die
ną plintą ir kuris gali būti 
tūkstančiams jų mirties

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Nesijuokite, štai jums 

no menševikų “filosofo” 
žinoma, redaktoriaus, 
apgalvota” išvada: 
jie patys mato, kad visas re
voliucines Lenino idėjas mar- 
gis nusinešė ant uodegos.”

Kas tie “jie” ? Komunistai, 
žinoma.

Vaje, jeigu mūsų preziden
tas ,Johnsonas tai žinotų, tai 
ramiai naktimis miegotų ir 
mūsų marinų nesiuntinėtų nei 
į Vietnamą, nei į Dominiką. 
Mūsų “kolegos” menševikai 
turėtų jo pasigailėti ir jį apie 
tai gražiai informuoti.

Kam marinų, kam armijos, 
ginklų, jeigu taip gražiai men- 
ševikiškas iš Chicagos menše-! 
yikų gazietos šuo viską ant1 
uodegos nusinešė?!

palyginti su manim Jūs dar 
turite laikyti save tarp jau- 
Hų vyrų, turinčių tenden
ciją linkti į senatvę...—Pa
siaiškinsiu, kodėl šitaip su
kūriau sakihį. Užpernai, kai 
buvau prie gyvybės ribos, 
mane gydė chirurgas Dr. 
Stropus. Gulėjau jo globoja
mas bene penkis mėnesius. 
Po operacijų nusilpęs neti
kėjau, kad išsikasiu iš ligos, 
klausiau Dr. Stropų: “Pa
sakyk, profesoriau, kas bus 

!su manim?” — Dr. Stropus 
“gerai į iš prigimties jis yra flegma- 

: “šiandien | tikas, nusišypsojo man, pri-

vie- 
ir, I

‘ Nejaugi popiežius Paulius 
VI “paklupdys” ir mūsų kle
rikalus? Nejaugi Pauliaus 
“su netikinčiais susikalbėti se
kretoriatas” įsibriaus į “Drau
gą” ir “Darbininką”? Sunku 
tuo tikėti, bet visko dar gali 
būti.

Štai Kanados klerikalų “Tė
viškės žiburiuose” (geg. 6 d.) 
jau prabilo įžymus jų lyderis 
Dr. Juozas Grinius. Prašau : 
-f • /’Pagaliau mūsų pareiga 
puoselėti visos lietuviškosios 
bendruomenės broliškumą pa
čiu krikščioniškos meilės liudi- 
jimu santykiuose su visais ar
timaisiais, ar jie jieškotų Die
vo už krikščionybės ar apla
mai nesirūpintų Dievo klausi
mu; vienaip ar antraip tikė
tą Ūr visiškai j Dievą netikė*

; ’Karštai raginu “Draugo” ir 
"Darbininko” redaktorius Dr. 
Griniaus patarimus perskaity
ti ir jais susidomėti. Gal ir 
jie "suminkštės” linkui ne- 
yiemųjų ir liausis juos be j 
perstojo plūdę.

ti užsispyrusiu, kai vykdė: 
savo nusistatymą net ir nu- i 
eidamas klaidingu keliu. — 
Jis man atrodė patetiškai 
liūdnas Antrojo Pasaulinio 
karo metu Palangoje. Jis, 
parsivežęs į Lietuvą visas 
savo santaupas, tikėjęsis tu
rėti ramią ir aprūpintą se
natvę, pateko į lietuviškų
jų kapitalistų nagus — jį 
taip apipešiojo, kad 1942 
metais man iš Palangos jis 
rašė, kad nebeturi kuo gy
venti, ir keletas žmonių 
Kaune rinkome aukas ir 
siuntėme jam į Palangą. Jo 
antroji žmona dviračiu va
žinėjo į kaimus, kad gautų 
savo berniukui ir senyvam 
vyrui kiaušinį arba sviesto. 

•Ilr kas svarbiausia, jis nie- ♦ 1 1 — ’ll

sėdęs ant lovos krašto ma
no palatoje, žvilgterėjo į 
langą ir sako: “Yra tenden
cija pakrypti gerojon pu
sėn...” Na, ir jo žodžiai 
išsipildė — pakrypau gero
jon pusėn. Jau pustrečių 
metų po operacijos, šį tą 
dirbu, nors mano darbingu
mas jau nebe tas, koks buvo 
prieš dekadą. Na, bet vis 

, dėlto geriau, negu gulėti po 
i velėna.

Paklausite, ką dirbu. Tai
gi draugų raginamas po 
truputį rašau savo atsimi
nimus, o lygiagrečiai rašau 
stambesnį veikalą — ma
nau jį pavadinti trumpai ir 
aiškiai būtent “Dr. Jonas 
šliupas. Biografinės apy
braižos.” Lig šiol esu paruo
šęs apie 300 psl. mašinraš
čio. Manau turėti tokias 
dalis: a) Jaunystė ir moks
lo metai, b) Jono Šliupo ir 
Aleksandro Burbos drau
gystė, c) Pirmasis pasauli
nis karas — Šliupas diplo
matijoje, d) Žmogus nebete
kęs iliuzijų. Žinoma, kny
gos rašymo procese gal pa
sirodys, kad reikia kurį 
nors barą keisti, tai ir rei
kės keisti.

Man Dr. Šliupas labai ar
timas žmogus, bendradar
biavau su juo nuo 1909 me
tų. Lietuvoje, man rodos, 

' nėra kito žmogaus, kuris 
taip arti pažintų Šliupą,

say ir respublikonus, kad
I jie pasirodo tiktai prieš rin---------------
kimus. Visą kitą laiką, gir- LieĮUVOie 
m Home mincfn roiknlm nn- Jdi, jiems miesto reikalai ne
apeina.

kada nesiskundė nepritek
liais, nei jaunystėje, nei se
natvėje. Atsigavo jis 1943 
metais, kai lietuviškos or
ganizacijos skyrė jam 200 
markų mėnesini pašalpos.— 
Vieną svarbia usią, mano 
nuomone klaidą savo gyve
nime jis padarė 1944 m., 
kai jis iš Palangos išvažia
vo į Vokietiją. Ir tos klai
dos jis jau nebesuspėjo iš
pirkti ...

Nežinau, kaip man pavyks 
surankioti faktus, kūrie nu
šviestų Šliupo gyvenimą ir 
darbus. Jis pats davė man 
šiek tiek medžiagos, jis no
rėjo, kad aš imčiausi to dar
bo. Gal Jūs galėtumėt pa
rašyti savo atsiminimų 
pluoštelį apie Joną Šliupą? 
Lauksiu.

Iš naujo reorganizuojame 
Cvirkos memorialinio mu
ziejaus ekspoziciją. Baigęs, 
ketinu kokiam mėnesiui nu
vykti į Druskininkus poil
siui. Ten ketinu praleisti 
bent liepos mėnesį, Daina
vos sanatorijoje.

Tuo tarpu leiskite man dar 
kartą padėkoti Jums už 
draugišką paslaugą. Spau
džiu dešinę, su geriausiais 
linkėjimais

Jūsų
K. V. Račkauskas

P. S. Sveikinimai ir lin
kėjimai Drg. Bimbai.

Jau laikas rūpintis pikni
kų rengimu. Laikas užsisa 
kyti parkus ir lis anksto pa
siruošti įgarsinimus pikni
kų.

Rep.

Antanas Misiūnas

Kviečiame važiuoti 
su aidiečiais

Gegužės 23 dienai New 
Yorko Aido choras pasi
samdė autobusą vykti į 
Worcester, Mass. Tą dieną 
įvyks Lietuvių Meno Są
jungos 2-ros Apskrities kon
certas atžymė j imui 45 metų 
veiklos.

Kurie norite važiuoti su 
aidiečiais, prašome užsire
gistruoti pas L. Kavaliaus
kaitę. Kelionė į abi puses $5 
asmeniui. Vyksime anks
ti—7 vai. ryto, nuo “Lais
vės” įstaigos, Liberty Avė., 
kampas 102nd St., o iš Wor- 
cesterio išvyksime nuo 7 
valandos vakaro.

Tad nedelskite, tuoj užsi
registruokite. Smagiai pra
leisime laiką važiuodami su 
aidiečiais. Skambinkite tele
fonu: ML 1-6887.

Dženė Bondžinskaiė 
laidojama antradienį <

Po ilgos ir sunkios ligks 
gegužes 13 d. Manhattane 
James Ewing ligoninėje mi
rė buvusi veikėja ir sena 
“Laisvės” skaitytoja Dže
nė Bondžinskaitė. Jos lavo
nas pašarvotas Shalins Fu
neral įstaigoje (8402 Jamai
ca A ve., Woodhaven) ir bus 
laidojama antradienį, gegu
žės 18 d., 11 vai. ryto, Cyp
ress Hills kapinėse. Jos 
draugai ir pažįstami kvie
čiami suteikti velionei pas
kutinį patarnavimą.

Netekome dar vienos tau
rios, pažangios lietuvės dar
bininkės ir kovotojos jįž 
šviesesnį gyvenimą visiems.

Columbijos universiteto Valys ir Verute Bunkai*
W U1 La 111 K) LJ V7 o LtJLJLlVVl OlUvvk7 # v> #

profesorius ir buvęs Valsty- brooklymečiai, gavo tele- 
bės sekretoriaus pagalbinin- gram^_ 1S Lietuvos* kad ten 
kas Rytų Europos reikalais gegužės J.5^cl. mirė Verutės 
Roger Hilsman l ~
kritikuoja prezidento John- apie-60 metų amžiaus. Jis 
šono “kietą politiką.” Jis sa- gyvea° Kapsuko rajone, 
ko, kad ta politika stumia dirbo kolūkyje j per kurį lai- 
išsilaisvinųsias! šalis Azijo- ką gydėsi vienoje ,Kaūn? li
ję ir Afrikoje į komunistų goninių (sakoma, turėjo

Roger Hilsman

glėbį.

smarkiai brolis Antanas Misiūnas,

turėjo

Liūdinti liko žmona, sų- 
Praėjusį ketvirtadienį nus su šeima ir kt. ai’timiėj* 

(geg. 13 d.) Niujorke lankė-. ji- Niujorke gyvena velio- 
nio Antano sesutė Verą 
Bunkienė ir trys broliai^ 
Stasys, Vladas ir Juozas stį 
šeimomis. Visiems reiškia* 
me nuoširdžią užuojautą.

si įžymusis negrų vadas 
Martin Luther King. Kal
bėjo Queens kolegijoje stu
dentams i? profesoriams. 
Didžiulė salė, kurion telpa 
2,200 žmonių, buvo perpil
dyta. King pasakė, kad A- 
merikoje jau labai daug yra 
pasiekta kovoje už negrams 
civilines teises, bet dar la
bai toli nuo pilno laimėji
mo. Jis karštai ragino aka
deminę bendruomenę giliau 
įsitraukti į kovą už civili
nes teises.

Gražiai pavyko 
išleistuyiy banketas
Praėjusį-šeštadienį įvyko 

aįdiečiams išleisti į Lietuvą 
banketas. Reikia pasakyti, 
kad parėngimas labai gra
žiai pavyko. Salė . buvo pil
nutėlė '* entuziastiškos publi
kos. Ęųyo.graži ; dainų ir 
kalbų, programa. Apie viską 
bus plačiau parašyta seka
mame “Laisves” numeryje.

■ Rep.

Didieji Piknikai
Prašome įsitemyti 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.

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

Ar žinote, kad visame mū
sų mieste nebesiranda nė 
vieno pastato, nė vieno na
mo, kuris buvo statytas 16- 
ajame šimtmetyje, kai Niu
jorkas buvo valdomas olan
dų? Taip pat esą belikę tik 
astuoni pastatai, statyti 18- 
ajame šimtmetyje.

Majoras Wagneris savo 
šių metų biudžete skiria

AIDO CHORO GARBĖS* 
NARIAI ;

Aido choro garbės narių 
verbavimas jau prasidėję. 
Reiškia, kas nuo dabar užsi- 
mokės duokles bei naujai 
prisirašys, tai skaitysis na
riu iki 1966 metų pavasario.

Ir štai jau pirmoji kregž- 
dytė, tai Anna Melkūnas, 
kuri užsimokėjo garbės na
rės duokles. O Ona Phillipse 
iš Stamford, Conn., gera 
Aido rėmėja per daugelį 
metų, dovanojo Aidui $2 ir 
už penkinę nupirko dovanų 
knygučių.

Tad gi pradžia gera. Ai- 
diečiai labai patenkinti, kad 
turi tokių gerų rėmėjų.

Aido sekretorus

19

Visos dalyvaukime 
klubo mitinge
/ Trečiadienį, gegužės

d:, 7 vai. vakare,’' Lietuvių'' 
Moterų Klubo <■. susirinkime; 
turėsime daug įvairumo. 
Pagerbsime M. Tamelienę, 
sulaukusią 80 metų, ir ki
tas mūsų nares, kurios jau 
peržengė 80 metų slenkstį

Taipgi turėsime prie vai
šių programėlę, pagerbiant 
motinas.

Lai šis susirinkimas bū
na vienas iš skaitlingiausių! 

, Valdyba

Calverton, N. Y. — čio-: 
nai buvo išbandytas JAV! 
karo lėktuvas “F-lll-B”. 
Sakoma, kad jis skrenda po 
800 mylių per valandą.

[HI

RESERVE THIS DATE!
SUNDAY, MAY 23rd, 1M5-2:00 P.M

Celebration honoring JACK STACHEL 
on his 65th Birthday at the

HOTEL WOODSTOCK
127 W. 43rd St., NYC 

Make reservations now — $2.50.
Send checks to: 

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

127 West 43rd St., NYC

Kjūi

Demopolis, Ala. —Kalėji
mo policija dujų bombomis 
numalšino kalinių sukilimą.

EASTON, PA.
Philadelphiečių LLD 10 

kuopos .piknikas “Laisvės” 
paramai įvyks šeštadienį, 
Liepos-July 3 d. (prieš 4th 
of July šventę), Ratinis 
Grove, Country Club Road, 
Ėaston, Pa.

BROCKTON, MASS.
I; Didysis “Laisvės” pikni
kas bus 2 dienas—sekma
dienį ir pirmadienį, Liepos- 
July 4 ir 5 d., Ra m o va 
Parke, Claremont Avenue, 
Montello, Mass.

MAHANOY CITY, PA. I; 
■'i “Laisvės” naudai pikni<j 

kas įvyks sekmadienį, Lie-lj 
pos-Jųiy 18 dieną, Martišin 

; Grove, rengia A L D L D iri 
I LDS kuopos. A

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

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, Room 405, NYC 
(Directions to Camp on Tickets)

□




