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KRISLAI I Kur krypsta įvykiai Vietnamo jaunimas nenori j
Kova tebesiplečia
Kunigai istatė žmones 

didžiulei pajuokai
Brošiūra apie A. Bimbą 
J AVorcesterį!

— Rašo R. Mizara —

Visi pripažįsta, kad nuo JAV 
Pilietinio karo laikų mūsų ša
lyje nebuvo pasireiškęs toks 
didelis žmonių sąjūdis dėl val
džios užsieninės politikos, koks 
matomas šiuo metu.
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METAI 54-ieji

karą Vietname
Washingtonas. — Kai ku

rie diplomatai supranta 
[JAV politiką Dominikoje, 
• nes kai tik įvyko pervers- 
; mas, buvo sudaryta nauja 
'Dominikos vyriausybė 
' priešakyje su Deno, tai pre- 
: zidentas Johnsonas sakė, 

Tūkstančiai švietėjų. moksli-' kad tai kol lunistų valdžia, 
ninku, studentu ir kitokiu Tuo kartu į Dominiką vis 
sluoksniu žmonių kritikuoja daugiau iškėlė JAV milita- 
prezidentą Johnsoną dėl karo 
Vietname. \

Kokios didžiulės reikšmės 
turėjo debatai, vykę praėjusį 
sekmadienį — per radiją, te
leviziją’.. Debatai tęsėsi per
lo valandų, ir milžiniška kai-, 
bėjusiųjų dauguma reikalavo' 
baigti karą. į

Dvasininkai taip pat nesnau-1 
džia: ana diena Washingtone 

tūkstantį visokių kultų (džia, priešakyje su prezi- 
dfasininkų pikietavo Pentago-dentu Francisco Caamano nd.

Velykų sekmadienį tarp 20- 
30 tūkstančių studentų ir pro
fesorių pikietavo Baltuosius! 
Rūmus, reikalaudami baigti 1 
karą Vietname susitarimais.

i rinių jėgų. Ką reiškia, kad 
j dabar siūlo, kad Deno val
džia sudarytų koalicinę vy- 

kuri 
JAV

riausybę su “junta”, 
buvo suorganizuota 
marininkų globoje?

Santo Domingo. — Domi- 
kos legališka sukilėlių val- 

visokių kultų , džia, priešakyje

j Deno, sutiko priimti JAV 
i pasiūlymą sudarymui ko- 
I alicinės vyriausybės. Bet

“juntos” vadas generolas j
Antonio
atsisakė ir pradėjo militari-

New Yorkas. — Dienraš- Azijos ir kitų kontinentų | Washingtonas. — Jungti-
Imbert BarerrasUis “Long Island Press” ge- žmones prieš J u n g t i n e s i nių Valstijų vyriausybė įsa- 

i kė savo bombonešių koman- 
nius veiksmus prieš respub- į talpino Associated Press ko- i’ JAV vvriausvbė kaltina iflai vėl b°mbarduoti Šiaurės

; Siaurės Vietnamą, buk jis 1
, . ~ ,, h its- r ir- 4. • įginkluoja Pietų Vietnamo Toronto, Canada. — Apie

tos’ jėgos ju pagalba Jung-1 kad Pietų yietrian.j jaimuo- j liaufliečius Bef to Kaitinimo 250 studentų demonstravo 
. Įnegal faktais paremti, jų protestuodami prieš Jungti- 

cPie ; pasaulis nemato, gi bombai - j nių Valstijų karą Vietname.
davimų nepaslėpsi. I Hanojus. — Šiaurės Viet-

, ... i namo respublikos preziden-^•onas. — Dabartinių!, . TT V,, K , tui Ho Chi Mmhui sukako 
' 75 metai amžiaus.

Saigonas.—Jungtinių Vals
tijų bombonešiai, nuo lėk
tuvnešio “Coral Sea,” vėl

gūžės 12 ir 13 dienomis pa- i Valstijas.

likos jėgas. ' respondento iš Saigono du !
Santo Domingo. — “Jun- i straipsnius. Viename rašo, į Vietnamo. Toronto, Canada. — Apie

tinių Valstijų ma r i n i n k ų i liai nenori kariauti prieš į 
i liaudiečiiis, o kitame 
komunistų strategiją.

Korespondentas rašo 
kad daug’ jaimuoliu sako: i , ~n. i i‘ . .i metu Pietų Vietnamo vai- gudresnti ,v. non. dzia armiioie turi 250,000 

Įvyru, militarinėje policijo-! 
je — 350,000. Partizanų, or- 

rn aaaU0^i a aP*e ' bombardavo Šiaurės Viet-
50,000, o lakahnese grupėse I ] -........................
dar apie 100,000 bet jie ga|<0 ^acĮ jaUg žalos pa
gauna masinę informacijų j | 
ir maisto pagalbą iš dirban-1 
čiųjų. i

Washingtonas. — Vasa-
7 dieną Jungtinių Valstijų ! karuj nebus pabaigos ir jis

Viso to akiregyje, tūli lie 
tuviškieji ekstremistiški kuni-iMijBi> •• W
gai, vadovaujant prelatui Bal- Į O £ O 11 O S tfSSPUoISK® 
kunui, suorganizavo keletą i? i® *-
šimtų parapijiečių — tetulių ir 
dėdulių — ir pasiuntė Wash
ingtonan, kad jie “1 
prezidentui Johnsonui 
harą Vietname!..

Tarp dorų, tik aptamsintų > kurtus sakė, kad Jungtinių 
vyrų ir moterų knibždėjo va- Va.lstiju bombonešiai puls 
tos dienos, kada Lietuva su. Kinijos \ geležinkelius, ku- 
pleškės atomo liepsnose. I riais bus siunčiama Šiaurės

Koks kvailas ir juokingas j Vietnamui pagalba, 
byvo šis klerikalų sugalvotas j Gegužės 12 dieną “The 
“Žygis.” '

Pastebėjo:
—Del J. Balkūno sumisly- 

tos komedijos ne tik aniuo- 
lai verkė, o ir visos Washing
tono katės juokėsi.

Washingtonas. — JaV i kalbėjo prezidentas John- 
patartų” 1 Gynybos sekretorius R. Mc sonas. Jis pakartojo Penta- 

tęsti, Namara ir Valstybės sekre- gono tvirtinimą, būk Kini-

puola Dominikos liaudie
čius. “Juntos” armija jau 
•pagrobė radijo stotį ir už
valdė kelis miesto kvarta
lus, kur pirmiau buvo liau- 
diečių jėgos. 1

Jungtines Tautos, N. Y.—
Jungtinių Tautų generalinis i^osil|s„_ «ilganosiaisv jie 
sekretorius U Thantas ragi-, jie vaf„na amjy.ikiečius. ' 
na abidvi Dominikos puses < 
susitarti ir susilaikyti nuo Į 
militarinių veiksmų. : namo armiją jie arba neno-1 

Havana. — Iki birželio romis kariaują, arba perei- 
Kuba siekia paruošti 6,000,- na į liaudiečių pusę. Pavyz- 
000 tonų cukraus, praneša džiui, paima Rangers bata- 
Richard Daw, Associated ■ lioną 52, kuris vasario mė- 
Press korespondentas. | nesi pateko į {liaudiečių ap- 

--- -------- i supimą. Iš 440 vyrų liko tik 
115. Dalis žuvo, dalis perė
jo į liaudiečių pusę. Bata- j 
lionas buvo papildytas. Ki
tame susirėmime iš 130 pa
pildymo vyrų, beveik visi 
perėjo į liaudiečių pusę.

Korespondentas rašo, kad

“Partizanai 
ne tik už . Pi^tų .Vietnamo | 

! generolus, bet ir už “ilgano-

Mobilizuoti įį Pietų Viet-

ApieNew Yorkas.
250 studentu iš New Yorko 
universit eto kritikavo 
Jungtinių Valstijų politiką

buvo 
para- 
pro-

Gegužės 15 dieną 
JAV militarinių jėgų 
das. Apie 200 žmonių 
testavo prieš karą Vietna
me ir reikalavo nusiginkla
vimo. 29 demonstrantai, ku
rie susėdo skersai 5th Avė 
ir užblokadavo militarinėms 
jėgoms kelią, buvo areštuo
ti.

New Haven, Conn.—Virš 
1300 studentų iš Yale univer-i v* i v • • v, i ouu sumenių is idle univtji-namo geležinkeli ir vieske-1 \ TAVI,- Vori „oJ siteto protestavo pries JAV

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro sakė, kad jei
gu JAV užpuls Kubą, tai

intervenciją į Vietnamą.
Princeton, N. J. —Šimtai 

studentu laikė susirinkimą< t * **
ir priėmė rezoliuciją, rei-> 
kalaudami baigti karą piet-

bombonešiai pradėjo pulti baigsis kubiečių laimėjimu, i ryčių Azijoje.
Šiaurės Vietnamo respubli
ką. Per tą laiką jie atliko 
virš 4,500 skridimu, o Pietų 
Vietnamo lėktuvai 52. Jung
tinės Valstijos neteko 35 
bombonešiu ir 20 lakūnu.

Maskva. — Bankete pa- 
premjero

žemės komunomis
Mukdenas. — Čionai lan- (namų. Dabar ji turi 1,250 

kėši kanadietis korespon
dentas Charles Lynch. Jis 
plačiai aprašė žemės ūkio 
komuną tarp Hai kalnų ir 
Hang upės, kurioje yra 
apie 3,000 gyvenamųjų na
mu ir 13,000 žmonių.

Tikrumoje, tai miestelio 
gyventojų skaičius. Jie pasi
skirstę į 60 grupių darbams. 
Komuna buvo įsteigta 1958 
metais. Jos nariai džiaugia
si naujais pasiekimais že
mės apdirbimu ir kitais lai
mėjimais.

Komunos gyventojai 
daug pasiekė. Komuna pasi
statė 1,300 naujų gyvenimo

----- --------- j- ---- ---  
darbo galvijų, 1,400 .radijo 
imtuvų, 800 laikrodžių, 500 
dviračiu ir virš’ 500 siuva
mųjų mašinų. Komuna per 
tą laiką pasodino 70,000 vai
sinių medelių, kurių dalis 
jau duoda v ai s i ų. Yra 
įrengta 48 elektra vandenį 
pumpuojantys šuliniai.

Jos gyventojai daugiau
siai džiaugiasi elektros jė
ga, kuri duoda šviesą, jėgą, 
o ateityje duos ir šilumą. 
Komunos nariai pakilo kul
tūriniai, turi kino, svetaines 
parengimams. Jos poetas 
dainuoja:

“Šiandien mes turim švie
są be karosino, mes ariame 
savo žemę jau plieno “jau
čiais”, jeigu sausra, tai tu
rime vandens taupymo eže
rus, iš kurių kanalais palei
džiame vandenį mūsų ry
žiams, žmogui pagalbą tei
kia ne dangus, bet jo paties 
kultūrinis ir kitoks išsi
mokslinimas, kaip darbe, 
taip ir namie”.

Kinijoje yra daug komu
nų. Kai kurios turėjo ir ne
pasisekimų, bet iš gyvenimo 
mokosi ir vengia klaidų.

Saigone laukėj kad kai tik i garbai Indijos 
JAV bombonešiai pradės Šastrio kalbėjo TSRS prem- 
bombarduoti Šiaurės Viet- jeras A. Kosyginas. Jis ašt- 
namą, tai Šiaurės Vietnamo riai 
militarinės jėgos stos prieš Valstijas už bombardavimą 
bombonešius. Dabar JAV 
patarėjai ir Pietų Vietnamo 
politiniai ir militariniai va
dai supranta, kad tie bom
bardavimai labai k u r s t o

i torius D. Ruskas jau kelis ja siekia valdyti visą Azi
ją”. Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos neleis Kinijai to 
laimėti.

Militariniai ir diplomati
niai soecialistai numato, kd 
Jungtinės Valstijos siekia 
karą plėsti Azijoje. Tą pa
tvirtina ir nuolatinis didini
mas jėgų Pietų Vietname ir 
Tolimųjų Rytų karo bazėse. 
Pietų Viet name dabar. 
Junginės Valstijos jau turi 
47,000 marininkų, pėstinin
ku, lakūnu ir “militarinių 

į”, o kasdien jų vis

Teisingąi vienas žmo- j Ąjew York Timeso” kores-
1 pondentas S. Toppi n g a s 
rašė iš Hongkongo, būk Ki
nijos geležinkeliu iš Chung- 
kingo gabenami Tarybų Są- 

j jungos ginklai, jų tarpe 
“Ma- [ priešlėktuvinės raketos, į 

Šiaurės Vietnamą. “Times” 
patalpino Kinijos pamario patarėjų 
žemėlapį, rodantį, kad tas daugiau atvyksta, 
geležinkelis yra netoli nuo 
Tonkino įlankos, tai lengvai 
bombonešiams pasiekiamas 
nuo JAV lėktuvnešių.

Jie ten, beje, giedojo ‘ 
rija, Marija,” prašydami ją, 
kad padėtų Pentagonui mušti 
vietnamiečius.

Taip darydami, klerikalai 
pažemino lietuvius amerikie
čių akyse. Jie nusidėjo ir sa
vo tikėjimui. Juk tik. neseniai 
popiežius Povilas VI-asis vie
šai pasisakė už karo Vietna
me baigimą.

Tie, kurie meldžiasi, kad 
Vietname karas būtų tęsiamas, 
labai nusideda žmoniškumui.

Noriu paklausti tų, kurie vy
ko Washingtonan melstis už 
karo Vietname tęsimą: Kuo 
tos šalies žmonės jums nusi
kalto, kad tokius šposus daro- 
į?!-
A ■

Kaip jau buvo pranešta, A. 
B i m b*o s pilietybės klausimu 
teismo procesas įvyks už mė
nesio kito.

Tačiau, kuriems rūpi kova 
už sveturgimių teisių apsau
gojimą — bus jie įsipilietinę 
ar neįsipilietinę, — neprivalo 
ramiai sėdėti.

Konkrečiai : su A. Bimbos 
byla reikia supažindinti ypač 
angliškai kalbančiąją visuo
menę dabar, tuojau.

respondentas Max Frankel 
iš Washingtono rašė, kad 
dabar laikas užpulti Kiniją, 
kol ji dar neturi pakanka
mai pasigaminusi atominių 
bombų, nes kada jų daugiau 
turės, tai “Kinija sieks už
kariauti visą Aziją”.

Gegužės 13 dieną per ra
dijo ir televizijos tinklus

Brošiūrai įžangą parašė įžy
mioji kovotoja už sveturgimių 
reikalus prof. Louise Pettibone 
Smith. Išleido Amerikinis Ko
mitetas sveturgimiams ginti 
Niujorke.

Parašyta populiariai — gali 
suprasti ir nedaug mokąs ang
lų kalbos.

Tenka kuo plačiausiai bro-
Išėjo iš spaudos įdomi SiQrą pask]cisti. Man sakė J.

anglų kalba brošiūra — “NO
END TO PERSECUTION?
The Case of Anthony Bimba.” j g|yS visoms LLD kuopoms, kad 
Nedidelė, 16 psl. brošiūra, i platintų.

Grybas, kad jis turi jos apie 
i 700 egzempliorių ir tuoj pa-

Nedidelė, 16 psl. brošiūra, i 
bet labai turininga ir dailiai 
išleista.

Autorius Reverand Lee H. 
Bali trumpai ir aiškiai patei- 
jkįa svarbesnius iš A. Bimbos 
gfpvenimo bruožus ir nušviečia 
visą šios nelemtos bylos isto
riją, parodydamas kėslus tų, 
Jturie A. B, puola.

Na, o sekmadieni visi keliai 
ves j Worcester^ — Į didžiulį 
LMS Antrosios apskrities kon
certą.

Mūsų Aldo choras taip pat 
ten vyks didžiuliu autobusu.

Linkiu, kad ši dainų šventė 
būtų sėkmingiausia I

kritikavo Jungt i n e s

Šiaurės Vietnamo. Sakė, 
kad visi taiką mylintys 
žmonės turi susivienyti 
prieš Amerikos imperialistų 
kriminalius užpuolimus.

Klaidinančios informacijos 
apie JAV žmonių pajamas

14

Kinija ragina prie 
nusiginklavimo

Pekinas. — Gegužės
dieną Kinijos militarinės jė
gos išbandė antrą atominę 
bombą.

Kinijos vyriausybė išleido 
pareiškimą, kad ji niekados 
pirmoji nevartos atominę 
bombą prieš kitą valstybę, 
kad Kinija jas gamina vien 
tik apsigynimui.

Kinijos vyriausybė išreiš
kė viltį, kad visos valstybės, 
kurios turi atominių bom
bų, susitars ir jas panai
kins, nes to pageidauja visi 
taiką mylintys žmonės.

1965
1965 
meti- 
davė

KINIJOS ATOMINE 
BOMBA IR JAV

Washingtonas. — “N. Y. 
Timeso” korespond e n t a s 
Evert Clark sako, k°d JAV 
vyriausybė “apgailestauja”, 
kad Kinija išbandė antrą 
atominę bombą.

Bet Jungtinės Valstijos 
nuolatos jas bando požemy
je. Atmosferoje branduoli
nių bombų Jungtinės Vals
tijos išbandė net 307.

New Yorkas. — Gegužės 
3 dieną “Long Island Press” 
pateikė kolumną “Living on 
a Budget,” kurioje patari
mų formoje rašo, kaip pa
skirstyti pajamas.

Autorius paima asmenį, 
kurio dirbančio metinės pa
jamos yra $100,000, o pen
sininko $3,500.

Bet kiek turinčių tokias 
pajamas yra mūsų šalyje 
žmonių? Štai “The World 
Almanac” knyga už 
metus paduoda, kad 
metais JAV valdžiai 
nių įplaukų atskaitą
62,290,595 žmonės: Jų tar
pe nuo $50,000 iki $100,000 
pajamų turėjo tik 121,552, 
didesnių dar mažiau.

Gi nuo $600 iki $3,500 me
tinių pajamų turėjo net 
24,178,674 žmonės. Įdomu 
tas, kad iki $1,000 pajamų 
turėjo virš trys milijonai, 
nuo $1,000 iki $1,500 turėjo 
3,953,747, ir nuo $1,500 iki 
$2,000 turėjo 3,313,266.

Ar šiame brangume gali 
žmogus prabangiai gyventi 
per metus gaudamas 2,000 
doolerių? O kaip gali iš 
mėnesinės pensijos gyventi 
senelis, kurio pensija yra 
žemiau $1,000? 
yra milijonai, 

žinoma, kad 
Valstijų žmonės

Gi tokių

Jungtinių 
daug ge-

riau gyvena, negu daugelio 
kitų šalių, nes mes nenu- 
kentėjome nei Pirmojo, nei 
Antrojo pasaulinių karų 
metais. Pas mus nebuvo 
sugriauti miestai, kaip ki
tur.

Bet komercinė spauda la
bai dažnai išpučia proporci- 
onaliai amerikiečio paja^ 
mas. Ji sumuša į daiktą 
visas algas — kaip tų, ku-Įmų: Gvatemaloje, Kolombi- 
rie mažai uždirba, taip ir 
artistų, fabrikų viršininkų, 
valdininkų ir tada gauna 
dideles algas.

Štai prieš kiek laiko vie
nas žurnalas rašė, būk ame
rikiečio metinės pajamos 
buvo $5,610. Gi pasirodė, 
kad tik 5 procentai šeimų 
tais metais gavo 20 procen
tų visų algų, o tais pat me
tais 7,600,000,000 šeimų tu
rėjo mažiau kaip po $2,000 
metinių pajamų. Tai toki 
faktai apie metinei JAV 
žmonių pajamas.

Lotynų Amerikoje 
laukia sukilimų

New Yorkas. — Long Is
land Press” kolumnistė Vir
ginia Frewet rašo, kad 
Washingtone, laukia sukili-

joje, Haiti ir Venezueloje, o 
militarinių perversmų: BĮ 
Salvadore, Bolivijoje ir 
Urugvajuje.

Kaip žinia, Lotynų Ame
rikoje pirmiau jau buvo 
daug “revoliucijų”. Dabar 
buvusių prezidentų ir kito
kių valdininkų daugelis gy
vena Jungtinėse Valstijose 
ir Jie planuoja “revoliuci
jas”.

Prieš Haiti respubli k ą 
suokalbininkai veikė Domi
nikoje, bet dabartinė revo
liucija suardė jų planus.' 
Ekstra ,’.

Labai dideli JAV 
nuostoliai

Bona. — Japonai biznie
riai su savo riekėmis ir 
įmonėmis veržiasi į Vakarų 
Vokietiją. 1964 m iš Japo
nijos buvo įvežta už $150,- 
000,000 įvairių prekių. Vien 
Dusseldorf o m; este japonai 
turi 60 savo nrekm ir gami
nimui įmonių.

Maskva. —Vokietijos De
mokratinės respublikos ob
servatorijos direktorius sa
ko, kad kada TSRS “Lunik
s’’, artėdamas prie Mėnulio., 
šaudė apstabdymo raketo
mis, tai mėnulyje sukėlė 
dulkių' debesius.

Saigonas. — Kada Jung
tinių Valstijų bombonešiai 
puolė Šiaurės Vietnamo 
respubliką, tai militariniai 
komandieriai laukė atsaky
mo Šiaurės Vietnamo gyny
bos jėgų ir buvo tam pasi
rengę.

Bot tokiai nelaimei, kokia 
įvyko Bienhoe bombonešių 
bazėje, kur virš 40 lėktuvų 
buvo sunaikinta, jie nebuvo 
pasiruošę. Dabar iš Wa§h- 
ingtono atvyko specialistai 
tyrinėti sprogimo priežastį.
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Baisi tragedija Piety Vietname
TAI, kas atsitiko praėjusį sekmadienį, geg. 16 d., 

Pietų Vietname, sukrėtė kiekvieną amerikietį. Baisi eks
plozija! Daugiau kaip dvidešimt brangių jaunų gyvybių 
žuvo. Daugiau kaip 50 lėktuvų supleškėjo! Nuostoliai 
milžiniški.

Ar jie reikalingi? Ar jie pateisinami? Ar jų buvo 
galima išvengti?

Kiekvieno mūsų galvoje tie klausimai kyla. Kiekvie
nas ieškome atsakymo.

Ryšium su šia tragedija, kiekvienas mūsų taipgi 
klausia: kaip ilgai ir kiek dar daug panašių ir gal net di
desnių nelaimių ir nuostolių turėsime panešti? Ką daro 
vyriausybė šitos militarinės avantiūros baigimui?

Tiems, kuriems tikrai rūpi ir apeina brangios gyvy
bės ne tik amerikiečių, pasiųstų į tolimą šalį dalyvauti 
civiliniame kare, bet ir dar daugiau kasdien žūstančių 
vietnamiečių, juo toliau, tuo aiškiau darosi, kad telieka 
vienintelis- kelias: pasitraukti iš Pietų Vietnamo ir palik
ti visus reikalus pačių vietnamiečių rankose. Sveikas po
sakis: “Kaip pasiklos, taip išmiegos!” Jų šalis, jų reikalai.

Reikalavimas ir raginimas prezidentui Johnsonui iš
traukti militarinės jėgas iš Pietų Vietnamo plinta po vi
są šalį. Tai buvo ryškiai įrodyta ir praėjusį sekmadienį 
per visą dieną Washingtone tęsusiuose akademinės ben
druomenės debatuose. Profesorius po profesoriaus, stu
dentas po studento per penkiolika valandų mušė į tą taš
ką: Išsikraustykite iš Vietnamo! Palikime jį vietnamie
čiams!.

Už tęsimą ir plėtimą karo kalbėjo tik vienas kitas. 
O ten buvo iš beveik visų Amerikos kolegijų ir universi
tetų suplaukę daugiau penkių tūkstančių profesorių ir 
studentų. Tokio vieningumo dvasioje ir supratime gal 
dar nėra parodžiusi jokia Amerikos žmonių grupė.

Įvykusi baisi tragedija dar labiau sustiprins visoje 
šalyje visuose žmonėse spauclimą ant vyriausybės keisti 
kursą užsieninėje politikoje.

KRISTUS BUVĘS 
AMŽINAS MOTERŲ 
PRIEŠAS

Katalikų bažnyčios dvasi
ninkams vėl tenka persiim
ti moters lygiatesiu žmo
gum pripažinimo klausimu. 
Kaip žinia, per amžius ka
talikų bažnyčia nepripažino 
moteriai “dūšios”. Ne per 
seniai “dūšią” jai davė, bet 
ar ji lygiateisis, pilnateisis 
žmogus, ar ji yra žmogus 
pilna to žodžio prasme?

Ne, jokiu būdu ne!
Ir tai nėra mūsų prasi

manymas, kad patarkuoti 
katalikų bažnyčią ir jos 
dvasininkus. Taip tvirtina 
patys mūsų lietuviškieji ku
nigėliai iš Chicagos marijo
nų “Draugo” pastogės. Įro
dymui, kad moters negali
ma skaityti lygiateisiu, pil
nateisiu žmogumi jie pasi
šaukia pagalbon ne tik bib
liją, bet ir patį Jėzų Kris
tų !

Štai skaitome “Drauge” 
(geg. 13 d.) po antrašte 
“Moterys kunigystės parei
gose?”:

New Yorko miesto politikoje
ATEINANTĮ rudenį turėsime rinkti New Yorko 

miesto majorą. Tų rinkimų rezultatais domėsis visa Ame
rika. /

Dabartinis majoras Robertas Wagneris jau seniai 
pasisakė, kad jis vėl bus Demokratų partijos kandidatas. 
Jis atstovauja ne tik demokratų partijai, bet ir Liberalų 
partijai. Jį visuomet karštai remdavo miesto organizuo
ti darbininkai. Veikiausia ir dabar darbo unijos palaikys 
jo kandidatūrą.

Bet Respublikonų partija “ištraukė” labai populiarų 
kandidatą asmenyje kongresmano John Lindsay. (. Tai 
jaunas ir energingas vyras, ir, reikia pasakyti, drąsus 
vyras. Kai jis atsisakė palaikyti savo partijos kandidatą 
Goldwaterj į šalies prezidentus, jis labai išsigarsino po 
visą Ameriką. Populiaresnio kandidato į majorus respub
likonai neturi.

New Yorkasyra “demokratų miestas”. Užsiregistra
vusių demokratų yra du sykius daugiau negu respubli
konų. Todėl respublikonui laimėti rinkimus beveik taip 
lengva, kaip kupranugariui išlysti per adatos skylutę!

Taip atrodo. Bet mes esame buvę liudininkais kaip 
tik tokių “stebuklų”. Atsimenate: anais metais pakilo 
energingas italų kilmės Fiorela LaGuardia, aplinkui jį 
susidarė Fusion partija ir ji supliekė demokratus. Daug 
kas mano, kad tokie “stebuklai” gali atsikartoti šiemet. 
Lindsay kalba apie prikėlimą iš numirusių Fusion parti
jos. Nemažai demokratų pritaria tai idėjai. Daugelis pi
liečių galvoja, kad Wagneriui užteko trijų terminų, lai
kas kitam pamajorauti.

Nors Wagneris sakosi nebijąs jokio oponento, tačiau 
iš jo minos matyt, kad jis labai susirūpinęs. Paskutinis 
žodis, žinoma, priklausys miesto piliečiams. Dabar dar 
anksti rinkimų rezultatus numatyti.

Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” IV. 15 įsi
dėjo tėvo Carolio Boyer 
straipsnį, kuris aiškina katali
kų Bažnyčios nuomonę apie 
moterų išskyrimą nuo kuni
gystės sakramento. Progą tam 
davė Pasaulio Bažnyčių tary
bos neseniai Genevoje išleista 
studija “De l’ordination dės 
femmes”, kuri kalba už kuni
gystės šventimų teikimą ir mo
terims. Pradžią tam davė jau 
1958 metais Genevoje tuo 
klausimu debatai tarp įvairių 
Bažnyčių atstovų. Dauguma 
protestantų yra už to klausi
mo teigiamą sprendimą, ang
likonai laiko tai įmanomu da
lyku, bent ateityje, o pravo- 
slavai-stačiatikiai yra aiškiau
siai pasisakę prieš tokį ekspe
rimentą. Vatikano dienraštis, 
griežtai atmesdamas protes
tantų argumentus, tarp kitko 
rašo, kad “Romos katalikų 
Bažnyčioje kunigystės sakra
mentas yra rezervuotas tik 
vyrams. Tai patvirtina ir šven
tasis Raštas, kuris yra prie
šingas moterų šventimams. 
Mūsų Jėzus Kristus, nors ir 
buvo palydimas šventų mote
rų, nei vienos nepašaukė į 
apaštalų skaičių, net nei savo 
Motinos. Apaštalas Paulius 
savo laiške Korintiečiams ir 
kitame — Timotiejui aiškiai 
pasisako, kad “moteris bažny
čioje tyli!” To pasėkoje Baž
nyčia nuo pat pradžių kuni
gystės sakramentą teikia tik 
vyrams.”

“Draugas” eina dar toliau 
ir reikalauja, kad ir visos 
kitos tikybos priimtų šitą 
katalikų bažnyčios požiūrį į 
moterį. Tai ypač esą svar
bu dabar, kai kalbama apie 
visų krikščioniškų bažnyčių 
bei tikybų apvienijimą. Ka
talikų bažnyčia tuo klausi-

BROLIAI VYRAI, KĄ 
JŪS LABIAUSIAI 
MYLITE MŪSŲ 
MOTERYSE?

Jau mus pasiekė žurnalo 
“Tarybinė moteris” nume
ris 3-čias. Jame redakcija 
kreipiasi į vyrus ir klausia:

“1. Kokius charakterio 
bruožus, dvasines ypatybes 
jūs labiausiai vertinate mo
teryje?

“2. Ar kiekvieną šių lai
kų moterį galima vadinti 
šiuolaikine? Ką, jūsų nuo
mone, išreiškia moters šiuo
laikiškumo sąvoka?”

Nežinia, kiek tų vyrų nuo
monių jau yra suplaukę į 
žurnalo redaktorės rankas 
(veikiausia labai daug), bet 
šiame numeryje randame 
tik penkių įžymių veikėjų 
pasisakymus. Čia- jie (su
trumpintai) seka:

Rašytojas Juozas Baltu
šis: ■ . į ■ i Į

1. Labiausiai vertinu tuos 
charakterio bruožus bei dva
sines ypatybes, kurias turi le
miama dauguma mūsų mote
rų : darbštumą, subtilumą, ne
palaužiamą troškimą nešti 
žmonėms gėrį ir grožį, gilų 
pareigos šauksmą savo vai- 

I kams, šeimai, visuomenei, 
liaudžiai. Išorinis grožis—ne
būtinas.

2. Anaiptol ne kiekvieną 
j mūsų laikų moterį galima pa- 
I vadinti šiuolaikine. Nemažai 
jų, deja, tik vaidina šiuolaiki
nes, chemikalų pagalba dar- 
kydamos savo išvaizdą, vie
šai pabrėždamos savo abejin
gumą meilei, šeimai, visuome
ninio gyvenimo principams. 
Šiuolaikinė moteris pirmiau
sia gera motina, matanti savo 
vaikų laimę tiktai bendroje vi
sos Liaudies laimėje ir sie-r 
kianti šitos laimės visomis sa
vo dvasios ir fizinių jėgų iš
galėmis.

Profesorius K. Daukšas:
1. Aš labiausiai vertinu mo

ters savarankiškumą ir ne- 
sm u 1 k m e nišk u mą.

Savarankiškumas — tai ne 
tik elgesys, bet ir savos, pa
grįstos nuomonės turėjimas vi
sais svarbiausiais klausimais. 
Tai ir protingas gyvenimo pla
navimas, ir savų tikslų sieki
mas.

2. Visiškai šiuolaikinių mo
terų (ir vyrų) negali būti, nes 
tūkstančius metų trukęs mums 
dabar svetimas ideol o g i n i s 
auklėjimas paliko žmogaus 
psichikoje tokius gilius įspau
dus, kad neįmanoma nuo jų 
pilnai atsipalaiduoti per ke
liasdešimt tarybinės santvar
kos metų. Labiausiai šiuolai
kiškumui trukdo miesčionišku
mas, snobizmas ir religija.

Poetas A. Baltakis:
1. Moteryje labiausiai ver- 

" tinu tuos charakterio bruožus 
bei dvasines ypatybes, kurių 
trūksta mums, vyrams, būtent: 
švelnumą, motinystės instink
tą, sugebėjimą suderinti pro
to logiką su- jausmo logika, 
moralinį atsparumą. Nemėgs
tu vyriškų moterų.

2. Aišku, kad ne kiekviena. 
Sakysime, tai, kad moteris vai
kus atiduoda visiškai darže
lio ir mokyklos globai, nežiūri 
namų ūkio, dar nereiškia, kad 
ji šiuolaikinė. Juk dažnai, pa
sinaudodama blogai suprastu 
vyro ir moters lygiateisiškumo 
principu, moteris iš viso sten
giasi atsikratyti bet kurių par
eigų.

Moterys privalo daugiau 
gerbti save, ir tik tada jos bus 
daug daugiau gerbiamos vy
rų. Tuomet, gal būt, nerei
kės joms nei atskiro žurnalo, 
nei kovo 8-osios šventės.

Klysta tie, kurie galvoja, 
kad moteriškumas ir visuome
niškumas — du nesuderinami 
dalykai. Neatsisakydama mo
teriškumo, o priešingai, jį puo
selėdama ir juo pasiremdama 
kaip galingu svertu, moteris 
taps dar reikšmingesne visuo
menine jėga, sprendžiančia 
žmonijos likimą.

Dramaturgas K. Saja:
Kaip vasarą turėtų būti šil

ta, o žiemą—šalta, kaip lakš
tingalai čiulbėjimas, ožiui ra
gai, taip moteriai — jos ža
vus moteriškumas, nepakeičia
ma jos širdies šiluma, jos rū
pestingos rankos.

Klausiat, koks gi turėtų bū
ti tasai tikrasis moteriškumas? 
Atsakyti sunku. Jis — kaip 
lakštingalos giesmė. Jai gaidų 
neparašysi.

Antras klausimas:
Nuo amžių geriausi žmoni

jos vaikai siekia progreso — 
amžinųjų gėrio ir grožio idea
lų. Mes kiekviename žings
nyje regime, ką yra pasiekęs 
mokslas, menas ir titaniškas 
fizinis darbas.

Tegul bus pagirta moteris, 
pagimdžiusi genijų! Tegul bus 
tris kartus pagirta moteris, 
įkvėpusi jį dideliems žy
giams !

O pitagorai, Šekspyrai ir an- 
dželai skaičiavo, rašė, tašė ir 
atsidusdami svajojo apie JUS 
— laisvos, lygiateisės, išmin
tingos ir gražios šių dienų mo
terys !

Bet kodėl gi jūs raustat, kai 
Hamletas sako Ofelijai: “Lig 
valiai prisiklausiau aš visko 
apie jūsų dažymąsi; dievas 
davė jums vieną veidą, o jūs 
sau darotės kitą. Jūs muis- 
totės, stripinėjate, šveplenate 
ir. . . ?

Neraustate ? Gal man tik 
pasirodė. Tik nemanykite — 
aš ne prieš kosmetiką. Aš 
prieš dažytą porcelianą.

Taigi, trumpai — GROŽIS 
IR INTELEKTAS — tokia ma
no utopija, kalbant apie šių 
dienų moteris.

J. Požėla, fizikos-matema- 
matikos mokslų daktaras:

1. Meilę gyvenimui, tikėji
mą gyvenimu, savo šviesiąja 
žvaigžde. Ir ypač nesmulk- 
meniškumą. Moteriškumą ir 
taktą. Individualias moteriš
kas paslaptis, kurių neaprė
pia matematizacija.

2. Manau, kad visos mote
rys visais laikais buvo savo 
amžiaus dukros.

Mūsų laikų moteris — tai 
moteris, kuri kvėpuoja visa 
krūtine, kurios gyvenimas ku
pinas prasmės ir tikėjimo sa
vo tikslu.

gegužės 10 d. nebuvo skait
lingas, gal iš priežasties šil
to oro. Apkalbėjus nebaig
tus ir naujus sumanymus 
kas link vasarinio veikimo 
piknikų klausime, M. Su
kackienė raportavo, kad pa
siuntė “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimui sveikinimą su 
auka $116. Finansų sekreto
rius raportavo, kad visi na
riai už šiuos metus pasimo
kė j o duokles į draugijų.

Girdisi, kad nariai užga
nėdinti knyga “Su taikos 
misija aplink pasaulį”, ku
rią pasašė Ks. Karosienė. 
Daugelis klausia: kaip greit 
pradėsime platinti naują 
knygą, kurią išleis draugi
ja angių kalba ir ar bus ga
lima pašaliniams nusipirkti. 
Kiek teko nugirsti, knyga 
“Lithuania Past and Pre-, 
sent” bus išleista didesniu 
tiražu, tad jos užteks na- 
riąms ir bus užtektinai vi
siems, kurie norės pasipirk
ti ir padovanoti savo vai
kams ir anūkėliams.

Sūnų ir dukterų pašalpi- 
nės draugijos moterų vei
kiantis komitetas buvo su
rengęs pietus atžymėjimui 
Motinos dienos. Skaniai pa
valgius, buvo iškviesta M, 
Sukackienė pakalbėti apie 
šių dienų pasaulinius įvy
kius, ypač apie motinas, ku
rios augina sūnus. Daug 
vargo paneša motinos, kolei 
juos užaugina ir štai mūsų 
valdžia atplėšia juos nuo 
motinos ir siunčia į tolimas 
šalis žudyti kitų motinų sū
nus. Siunčia į šalis, kurios 
randasi nuo Amerikos pa
kraščių 12 tūkstančių mylių 
tolyje. Baigdama kalbėti, ji 
priminė, kad šias skerdynes 
motinos gali sulaikyti orga
nizuotai išstodamos protes
tuoti prieš savo krašto karoz 
rengėjus. Viso pasaulio mo
tinos turėtų jungtis prie 
Women Strike for Peace ir 
kovoti už taiką.

palaistyti.
Olympia Parko kalendorius 

rodo:
Birželio 13 d. pirmą vai. 

įvyks pietūs pagerbimui sa
vo seno nario jo gimtadie
niu, 70 m. sukaktimi. Kvie
čiama visus, ypač draugijos 
narius dalyvauti ir pagerbti 
savo narį, kuris daug savo 
laiko praleidžia draugijos ir 
jos narių labui. Tėmykit vė
lesnius pranešimus kaslink 
šios “birthday party”.

Birželio 27 d. LLD 11 kp. - 
rengia pietus bei išleistuves 
vykstantiems a p lanky# 
musų gimtąją šalį Lietuvįa. 
Šiemet sukanka 25 metai, 
kai Smetona su visa savo 
pakaleni j a pabėgo per ber
žyną į Berlyną pas savo 
dvasios vadą Hitlerį, palik
damas savo bankus, mūri
nius namus, ypač Palangoj 
puikius vasarinius palocius, 
kuriuose dabar šeiminin
kauja Lietuvos valstiečių 
sūnūs ir dukros, pakeitę 
tuos palocius į studentų klu
bą ir knygyną.

Jaskevičius

Žieminiai parengimai bai
giasi su meno sąjungos 45 
m. sukakties koncertu, ku
ris įvyks geg. 23 d. Worces- 
teryje. Į jį suvažiuos daini
ninkai iš visos plačios apy
linkės. Tą dieną visi keliai 
ves į Worcesterį.

Gegužės 30-31 dienomis 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija, savininkė gražio
jo Olympia parko, ruošia jo 
atidarymą su dainomis, ku
rias išpildys Aido choras, 
taipgi šokiams gros pagar
sėjęs orkestras. Atsilankę į 
šį dviejų dienų pikniką visi 
būsite užganėdinti progra
ma, skaniu maistu, gėri
mais ir šokiais.

Dar vienas susižavėjo doleriu
KOMERCINĖ spauda nesidžiaugia vieno lenko ka- 

ripinko atsivertimu prie “dvasios šventos”. Penkerius 
metus Vakariniame Berlyne tarnavęs lenkų militarinėj 
misijoje Wladislaw Tykocinsky paprašė Ameriką jį pri- 
itnti politiniu pabėgėliu. Matyt, karininkas susižavėjo 
kapitalistiniu rojumi ir ant dolerio išmainė savo ts^vynę.

Nieko baisaus. Tykocinskio karjera baigėsi. Laikinai 
jį Lenkijos priešai panaudos savo propagandai, bet dėlei 
to istorijos ratas nepradės suktis atgal. Lenkijoje socia
listinė santvarka jau taip prigijus, kad vieno kito silp
navalio perėjimas į kapitalizmo stovyklą jai jokios žalos 
nepadarys.

mu negalinti daryti jokių 
nuolaidų. Ir tie, kurie rei
kalauja pripažinimo mote
riai pilnateisiškumo, tiktai 
trukdo tarp tų tikėjimų su
sikalbėjimui.

Vadinasi, nelieka jokios 
abejonės tuo klausimu: ka
talikų bažnyčios dvasininki
ja tebeniekina ir tebežemi- 
na moterį, dar vis neskaito 
žmogumi pilna to žodžio 
prasme. Nesvarbu, kad tie 
mūsų dvasiškieji tėveliai, 
balkūnai, krupavičiai, briz
giai, prunskiai daug dau
giau pasipelno iš tikinčių 
moterų, negu iš tikinčių vy
rų,. jos ju akyse turi pasi
likti pažemintos ir paniekin
tos. Mat, taip kalba biblija, 
taip buvo nustatyta paties 
Jėzaus Kristaus!

Jurgis Lebedys — talentingas lietuvių mokslininkas, lietuvių 
literatūros tyrinėtojas. Neseniai jis apgynė daktaro disertaciją. 
Tai pirmas pokario metais Lietuvos mokslininkas-filologas, 

gavęs daktaro laipsnį.

CLEVELAND, OHIO
Svetainėse pramogos b^į- 

giasi. Su kas dieną gra^- 
jančiomis pavasario dieno
mis artinasi ir gražioji va
sarėlė, kuri kiekvieną mūsų 
pramogų lankytoją nejučio
mis traukia į laukus malo
niąja gamta pasigrožėti ir 
ten vieną kitą liuoslaikio 
dieną praleisti.

Tačiau turiu praneš t i, 
kad dar vieną gražią suei
gą turėsime mūsų LDS sve
tainėje. Ją rengia vietinė 
LDS 55 kuopa. Įvyks gegu- 
ž.s 29 dieną. Pradžia 5 vai. 
Po vakarienės tęsis šokiai 
iki vėlumos

Kviečiami visi, o ypatin
gai kuopos nariai turėtų 
laikyti už pareigą atsilan
kyti, nes, kiek numatoma, 
bus jau paskutinė šio pa^- 
sario sueiga svetainėje.

J. žebrys

Lawrence, Mass.
Ant Union St. baigiamas 

įrengti seneliams gyvena
masis namas. Pabaigoje ge
gužės, sakoma, jau bus ga
tavas. Moderninis. Ypatin
gai gerai, kad seneliams, 
kurie mažai gauna pensijos, 
bus prieinamos apartmentų 
kainos.

Iš Lietuvos gavau knygą 
apie Lietuvių karus prieš 
kryžiuočius. Prisiuntė mo
kytojas A. Urbonas. Labai 
gera knyga. Daug 

į jam ačiū!
Šiemet žiemužė padarė 

daug nuostolių parkui. Pir
mą kartą po žiemos atva
žiavus į parką pasižiūrėti, 
šiurpas per kūną, kaip 
elektros srovė, perėjo pa
mačius, kiek daug medžių 
nukentėjo, visur ledų nulau
žytos šakos. Draugijos 
pirm. J. Petkunas su J. Ka
razija turėjo daug darbo, 
kol nuvalė nulūžusias šakas 
nuo medžių.Kitiems darbi
ninkams irgi užteko darbo 
kol parką apvalė ir priruo
šė svečiams, kad atvažiavę 
galėtų tyram ore laiką pra
leisti. O jau toji Sabaliaus
kienė, tik sniegas susileido, 
jau ji parke darbuojosi pri- 
ruošdama žemę gėlėms, ku
rių ji prisodina ir turi visą 
vasarą jas prižiūrėti, anksti

karti^

Iš Floridos sugrįžo dd. A. 
B. Chuladai. Jie ten aplan
kė savo brolį Rapolą ir ki
tus pažįstamus. Jiems Flori
da patiko.

Šeštadienį, biržalio 5 die
ną, Maple Parke, įvyks LLD 
37 kuopos ir LDS 125 kuo
pos narių susirinkimai. Pra
džia 2 vai. dieną.

Visi nariai prašomi daly
vauti, nes turėsime aptarti 
Mass, valstijos apskri
čiu ir “Laisvės” metinius 
piknikus. Turėsime ir kito
kių svarbių reikalų. ,

LLD nariai gausite jfc- 
Karosienės parašytą labai 
svarbią knygą.

S. Penkauskas
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i Sveikinimai iš Lietuvos r (Telegramos)
ROJUI MIZARAI

Brangus drauge ir bičiuli! Tarybų Lietuvos kultū
ros veikėjai—rašytojai, kompozitoriai, dailininkai, žur
nalistai,—iš visos širdies sveikina Jus, švenčiantį šlovin
gą savo amžiaus sukaktį ir nuoširdžiai džiaugiasi, jog 
Jums suteiktas Liaudies rašytojo garbės vardas.

Mus jaudina, žavi Jūsų karštas siekimas visada bū
ti arti gimtosios lietuvių liaudies, gyventi jos darbais, 
rūpesčiais ir laimėjimais. Savo ilgamečiu kūrybiniu dar
bu Jūs nusipelnėte gilią mūsų krašto skaitytojo pagar
bą, pripažinimą, meilę.

Jūsų knygos užima reikšmingą vietą lietuvių litera
tūroje. Mus ypač džiugina didelis nuoširdumas, su kuriuo 
Jūs sutinkate kiekvieną Tarybų Lietuvos laimėjimą.

Minėdami Jūsų šlovingą septyniasdešimtmetį stip- 
'nti apkabiname Jus, brangus Rojau ir linkime geros 
sveikatos, didelės laimės, kūrybinės sėkmės! Karšti linkė
jimai Jūsų brangiai, gyvenimo draugei,, mūsų mielai Ie
vai!

Posėdžio pavedimu: E. Mieželaitis, A. Venclova,
J. Baltušis, H. Zimanas,
N. Petrulis

Vilnius, 1965 m. geg. 15 d.

MIAMI, FLA.
/

Nuoširdžiai sveikiname Jus garbingo jubiliejaus ir 
Liaudies Rašytojo vardo suteikimo proga. Linkime daug 
geros sveikatos, laimės ir kūrybinių laimėjimų.

Lietuvos Mokslų Akademijos
Lietuvių Kalbos ir literatūros 

Instituto darbuotojai
Vilnius, 1965. V. 15

Gražiai praėjo Motinų 
Diena <

Gegužes 9-oji mūsų šalyje 
skiriama motinos garbei. 
Žinoma, ta dieną naudoja
si komercinės parduotuvės. 
Vyrai žmonoms ir moti
noms tą dieną perka gėles, 

i įvairius papuošalus, dovanė- 
i les. Bet šalia dovanėlių mo
tinų diena turi ir socialinės 
reikšmės. Motinos dienos 
idėja privalo daug ką pasa- 

1 kyti visuomeninio. Juk mo
tina yra žmonijos gimdyto
ja ir auklėtoja. Motinos 
įtaka veikia į augančias

i gentkartes. Motinos diena 
■ privalo stiprinti šeimos sai
tus, įnešti santaiką ir meilę 
tarpe vyro ir žmonos, tarpe 
sūnaus, dukros ir motinos. 
Motinos diena turi pasakyti, 

i kad jos sūnūs nebūtų žudo- 
i m i karuose.

Lietuvių Socialinio klubo 
įšalėję motinos diena šiais 
i metais minėta tinkamai pa- 
I ruoštoje programoje. Irdie- 
' na buvo graži, artėjo pietų 
• laikas, salėje žydinčios gė- 
: lės. Moterys šventiškai pa- 
| sipuošusios, vyrai prisiren
gę motinas vaišinti, joms
patarnauti. Jų tikslas bent: neturėjo daug pamokų su 
kartą per metus moteris pa- mokytoju Velička. Tad dar 
vaduoti virtuvės darbe. įnedrąsiai, bet gražiai dai-

likti su mokytoju Velička. 
Geriau, negu kada pir
miau, May Gabrėnienė ang- 

' liškai sudainavo “Beautiful 
dream.” Širdingai linkime 
mūsų May žengti į solistų 
gretas.

Bet motinas reikia gerbti 
ir gražiais poetiškais žo
džiais. Su poetiniu eilėraš
čiu ateina į estradą mūsų 
didysis J. Sukaitis. Jis gra
žiai skaito “Laiškas moti
nai” eilėraštį. Ji seka Ignas 
Urbonas. Jo eilėraštis pa
vaizduoja motiną, kuri 
skurdžiai auklėjo Jonelį, E- 
lenytę. Ignas jausmingai 
atliko eilėraštį “Motinai.” 
Eilėraščius seka muzika. 
Pirmu kartu mūsų estra
doje teko girdėti Petro Po
ciaus akordiono solo. Skam
biai jis atliko du numerius, 
o klausytojai aplodismen
tais išreikalavo ir trečia, 
išreikalavo ir trečia. Dėkui, 
Petrui. Mes norime dažniau 
jus girdėti estradoje.

Helena Mikitienė mums 
jau pažįstama su savo gra
žiomis solo dainelėmis. Šį 
kartą ji atliko ilgesnį dai
nos muzikos kūrinėlį. Ir ji

Čikagos pažangiųjų lietuvių veikėja Alisė Jonikienė, viešėda
ma Lietuvoje, susitiko su rašytoju^ Jonu Šimkumi.

------ „ v - ■ . — ... .. ...

PHILADELPHIA, PA.

Pasipuoš Kauno many 
krantai

Mažėja, pursta ledinė Kau
no marių danga... O pa
krantėmis amžinai žaliuoja 
lieknos pušys, eglės. Kiti 
medžiai, jų tarpe ir tie tūks
tančiai medelių, atsiradusių 
čia kartu su mariomis, pasi
puošia švelniais kačiukais. 
Ir prie marių artėja pava
saris... Jis bus čia dar 
gražesnis, viliojantis, nes 
marių krantai šiemet suža
liuos naujai pasodintais žel
diniais, suoš Nacionalinis 
parkas, nusitiesęs kelis ki
lometrus nuo hidroelektri
nės iki miškininkų mieste
lio. Vis daugiau kauniečių 
čia praleis savo poilsio va
landas.

Nuoširdžiausias sveikiname 70 metų jubiliejaus ir 
Liaudies Rašytojo garbingo vardo suteikimo proga! 
Linkime daug sveikatos ir pasisekimo.

“Minties” leidyklos darbuotojų vardu
T. Butkus

TWU organizuoja Dela- 
! ware River Port Author
ity darbininkus.

FBI tyrinėja nužudymą 
IHCB unijos lokalo 332 sek- 

1 retoriaus - iždininko John 
T. Robinson, 48 metų. Ro
binsonas buvo pagrobtas iš 

[savo namų ir nušautas New 
.Jersey, lokalo pareigūnai 
sako, Robinsonas dirbo ge
rai ir buvo visų gerbiamas.

Savo ir visų mūsų šeimų vardu sveikiname Jus, ne
nuilstamą kovotoją už pažangą, laisvę, socializmą—tik
rą liaudies rašytoją, aistringą publicistą, aktyvų visuo
menės veikėją, didžios širdies žmogų, nuėjusį savo gar
bingo gyvenimo 70 metų kelią. Linkime dar ilgiems me
tams sveikatos, gerovės, kūrybinės energijos. Kartu svei
kiname ištikimą kovos darbo draugę mieląją Ievutę.

Genovaitė ir Justas Paleckiai 
Vilnius, 1965 m. geg. 15 d.

Gerbiamas Rojau Mizara! Sveikiname Jus, mūsų 
Liaudies Rašytoją, garbingos sukakties proga ir linkime 
sveikatos, laimės, pasisekimo, tolimesnio sėkmingo darbo 
literatūros baruose.

J. čekys, A. Maldonis 
Vilnius, 1965. V. 15

Mielas Rojau, Iš visos širdies sveikinu Jus su 70 me
tų jubiliejumi. Jūs pilnai nusipelnėte Liaudies Rašytojo 
vardo ir mes Jumis didžiuojamės. Linkiu asmeninio 
džiaugsmo, sveikatos, naujų kūrybinių laimėjimų.

A. Sniečkus 
Vilnius, 1965 m. geg. 15 d.

Sveikiname Jus, mylimą rašytoją, visuomeninį vei
kėją, lietuvių kultūros skleidėją ir puoselėtoją, kovotoją 
už pažangą, taiką pasaulyje, prieš rasizmą, nacionaliz
mą. Ilgiausių metų!

H. Zimanas 
Vilnius, 1965 m. geg. -4 d.

Mielas Rojau! Nuoširdžiai Tave sveikinu su garbin
gomis gimimo septyniasdešimtosiomis metinėmis. Linkiu 
dar daug vaisingų kūrybinių darbo metų, sveikatos, vi
sokeriopos sėkmės!

A. Vaivutskas 
Vilnius, 1965 m. geg. 13 d.

Nuoširdžiai sveikinu mylimą ir mėgiamą Liaudies 
Rašytoją. Linkiu geros sveikatos, ilgiausių metų, vaisin
go kūrybinio darbo!

J. Banaitis 
Vilnius, 1965 m. geg. 17 d.

Brangus Rojau, septyniasdešimtųjų gimimo meti
nių proga visas mūsų kolektyvas siunčiame Jums nuo
širdžiausius sveikinimus. Linkime daug šviesių, kūrybi
nio darbo vaisiais turtingų metų, geros sveikatos.

“Literatūros ir meno” 
redakcija:

Vacys Reimeris 
Eug. Matuzevičius 
K. Petkevičius 
Ed. Pranckūnas

Redakcijos Atsakymai
V. J. Stankui. — Jūsų at

siminimai bus išspausdinti 
... “Laisvėje” už savaitės kitos.

navo.
Ir štai staigmena: graži, 

jauna žvaigždutė pas mus 
nusileidžia. Taip netikėtai 
salėje pasirodo jaunatviški, 
mūsų saulės jau nubučiuoti, 
Elenutė ir Volteris Bra
zauskai, o su jais Nevins- 
kas su žmona—jie visi dai
nos meistrai, Brooklyno ai- 
diečiai. Jų tarpe Elenutė— 
solistė. Mums gera proga, 
kviečiame į estradą, bet ne
turime akompanisto. Na, ir 
be didelių prašymų Elenutė 
sutinka. Žinoma, jai buvo 
didelis ekspromtas, bet sce- 

: noje ir netikėtai papuolus ji 
rAmerikdeVugusilietu; j“si “kaiP Pamie.” EP 

----- - .... • na Brazauskiene turi gražų
........ - -’' “- j baisa ir moka jį valdyti. Ji 

sudainavo tris lietuviškas 
liaudies dainas, bet klausy

tojai jos nepaleidžia. Elenė- 
lė gerai valdo ne tik lietu
vių, bet rusų ir anglų kal
bas. Sudainavo dar porą 
rusų kalba ir viena anglų 
kalba.

Didelė dėka Elenytei B ra

dėja, visgi matėme ir mote
ris virtuvės darbe. Be mo
teriškų rankų vyrai nesu
gebėjo nei maistą pagamin
ti, nei pateikti.

Pietų laikas, salė pilnu
tėlė gražiai nusiteikusių, 
motinas gerbiančių vietinių 
ir tolimesnių svečių. Klubo 
pirmininkas Chas. Tamošiū
nas estradoje, kviečia sve
čius prie stalų, daro sekan
čių parengimų pranešimus. 
Tik svečiams susėdus, pa
kviečia M. Kancerienę, kuri 

I trumpa, gerai paruošta kal
ba nušviečia Motinos dienos 
istoriją. Draugė Kancerie- 
nė 
vaite. Ji kalbėjo angliškai, 
aiškiai. Pageidaujame, kad 
ji dažniau kalbėtų kultūri- 

I nėse programose. >
Gražu buvo pažvelgti į i 

stalą, prie pat estrados, kur 
sėdėjo žilagalvės motulės. 
Tai buvo garbės motinos, 
kurios jau išgyveno dau
giausia metelių ir turėjo 
daug vargelių. Tai mūsų il
gaamžės motulės, bet jos ; zauskienei už jos gražų dai- 
dar gyvos ir darbščios. JosĮnavimą ir draugam Volte

riui ir Nevinskams, kurie 
atvykote mus aplankyti. 
Labai pageidaujame, kad 
dažniau mus aplankytumėt 
jūs ir kiti Brooklyno aidie- 
čiai.

Paskutinis numeris >— vy-

roclo kelią jaunesnėms.
Baigus pietus, pertvarkius 

salės patalpą, einama į mu
zikalią programą. J. Thom- 
sonas, Aido choro pir
mininkas, sutvarkytą kon
certo programą iš dešim
ties gabalų įteikia tvarkos Irų ir paskiau mišrus 
vedėjui. Pirmas numeris —I choras. Vieni vyrai sudai- 
Aido choras, vadovaujamas navo “Sveiki, broliai daini- 
muziko Jono Valičkos. Ve- ninkai.” Greitai įstojo mo-

• terys ir mišriu balsu stilieka yra veteranas chorve-
cks, bet jis tik prieš porą 
savaičių pradėjo mokyti 
Miamio Aido chorą. Tad 
motinų dienoje Aidas debiu
tuoja su nauju mokytoju. 
Ilgesniam repertuarui mo
kytojas dar nesuspėjo cho
rą paruošti.

skambėjo “Gražus miškas.” 
Daug ačiū Aido chorui ir jų 
mokytojui jonui Veličkai, 
kuris trumpu laiku paruošė 
gerą koncerto programą 
motinų dienai. Galima nu
matyti, jog Aido choras dar 
gražiau suaidės.

Havana. —Kuboje susek
tas suokalbininkų lizdas. 
Areštuotų tarpe yra du 
užsienio žvalgybos agentai.

Laukiame—kas bus, kaip 
suskambės Aido dainos. Pir
mame išstojime mišrus Ai
das atlieka “Motule mano” 
gana gerai, bet ne daugiau. 
Seka Aido moterų choras. 
Moterys pralenkia vyrus. 
Jos visai vykusiai sudainuo
ja “Kas bus, močiute” ir 
“Kada noriu—verkiu.”

Čia ir solistai. Rodos dar 
taip naujai pradėjusią, tik 
antru kartu tenka girdėti 
mūsų vietinę darbščią klu- 
bietę May Gabrėnienę dai
nuojant solo. Ji irgi tik dvi 
ar tris pamokas suspėjo at-

Šiame rašinėlyje reikia 
atsiprašyti vyrus ir moteris, 
kurio taip daug energijos ir 
darbo pridėjo, kad motinų 
dienos parengimas būtų sėk
mingas. Tai didžiulis darbas 
paruošti pietus tokiai skait
lingai sueigai. Rašančiam 
nėra žinomi vardai tų vi
sų, kurie darbais ir dova
nomis padarėte parengimą 
gerai vykusiu.

Minėsime tik Joną Sma- 
ilenską, kurio dovana buvo 
viešai paskelbta. Tai mūsų 
geras įabdarys nupirko ir 
aukojo kelių šimtų dolerių

United Glass and Geramic 
(AFL-CIO) lokalas 149 lai
mėjo streiką prieš Mineso- 
ta Mining Manufacturing 
Co. Pasirašė dvejų metų 
kontraktą pakeliant 16 cen
tų valandai per dvejus me
tus. Moterims 12 centų į 
valanda. c

CIO nariai apleido AFL- 
CIO tarybą Philadelphijoje. 
CIO poziciją palaikė septy
nios unijos. Opozicija Mea
ny politikai paskyrė naujos 
tarybos prezidentu • Kelly. 
Kelly pateikė penkių punk
tų programą. Toohey, pa
laikomas Meany, laimėjo ta
rybos prezidento vietą, bet 
pralaimėjo CIO uniją, ir 
jeigu nebus surasta išeitis 
susitaikymui, tai Philadel
phijoje bus dvi unijų tary
bos.

Ray Cohen, buvęs tymste- 
; riu lokalo 107 sekretorius, 
I kuris apkaltintas išeikvoji
me lokalo pinigų ir sėdi ka
lėjime, prašo State Board 
of Pardon jį paleisti. Sako, 
jis gali gyventi iš unijos 
gaunamos pensijos — $20,- 
000 metams—kol gaus dar- 

i ba. I

Gegužės 14 d. įvyko LLD 
10 kuopos susirinkimas. Su- 
vyko gražus skaičius narių. 
Dalyvavo J. Pranaitis iš 
Camdeno kuopos ir Lipčius 
iš Chesterio, vėliau jie lai
kė LLD 6 apskrities komi
teto posėdį.

Kuopos valdybos prane-

vertės mašiną, kuri paleng
vins motinų-moterų darbą 
virtuvėje. Garbė tau, Joneli!

•

Aidiečiuose yra veiklių 
choristų. O gal ir pavasaris 
kelia naujas mintis. Be tos 
mintys turi jau nejaunas 
tradicijas. LMS veikloje 
chorai, dramos grupės 
gastroliuodavo iš lietuvių iš 
miesto į miestą. Taip kyla 
pieninė veikla, pasidaro 
naujovė. Štai ta mintis — 
Miamis ir St. Petersburgas 
arčiausios vienai kitai kolo
nijos Floridoje. Tad kodėl 
nevykti Aido chorui su kon
certine programa į St. Pe- 
tersburgą? Na, o petrie- 
čiams į Miamį? Pagalvoki
me apie tai. Ką manote?

Ramstis

Šimai priimti. Komisijų ra-Į 
portai numato du piknikus.i 
Pirmas — birželio 20 dieną 
Baltimorėje, rengiamas 
“Laisvės” naudai. Bušo ko
misija — žalnieriaitienė ir 
Kazlauskas. Busas užsaky
tas Public Service su vėdini
mu ir saugus važiavimui. 
Prašome užsisakyti vietą 
pas Žalnieraitienę, Kazlaus
ką, Merkį Tureikienę arba; 
pas bet kurį kuopos narį.

Antras piknikas liepos 3 
d. Eastone pas Kalinius, 
taipgi “Laisvės” paramai. 
Bušu važiuosime. Ta pati 
komisija. Vieta nauja, gra
ži, su visais patogumais. 
Piknikų mylėtojai, renkitės 
dalyvauti abiejuose.

Julės Šmitienės išleistuvės 
davė medžiaginės naudos. 
Kuopa pasiekė pereitų me
tų narių skaičių, bet dar 
yra senų narių, už šiuos 
metus neužsimokėjusių. 
Nariai pasižadėjo nepasi
mokė jusius aplankyti.

Kuopos susirinkimas bir
želio mėnesį įvyks naujoje 
vietoje, 715 N. 6th St., 2 v. 
Tai bus kas antros mėnesio 
savaitės šeštadienį, tuo pa
čiu laiku—2'val. Laikas vi
siems patogus. Kuopiečiai, 
įsitėmykite!

Laiškų buvo keli. Centro 
sekretoriaus J. Grybo laiš
kas, raginąs rengti filmų 
demonstravimą chicagiečiui 
J. Misevičiui neprimtas dėl 
rengiamų piknikų ir lai
ko stokos. Grybas prane
ša, kad drg. Kaspariūnas 
reikalauja grąžinti jo auko
tus $12.50 knygoms leisti, 
nes kuopa neišpildė savo 
pažado aukoti $50. Kuopa 
tokio pažado nedavė; buvo 
pasakyta, kad kuopa aukos 
$25, ir savo pažadą išipldė. 
Drg. Kaspariūnas aukojo 
$25.

LDS 5 kuopos nariai, įsi
tėmykite, kad kuopos susi
rinkimas įvyks kas antrą 
trečiadienį kiekvieno mė
nesio, 7:30 vakare, pas sek- 
kretorę Žalnieraitienę, 1009 
Jackson St. Tel. HO. 8- 
7226.

Draugai Merkiai ir J. Kaz
lauskas apvogti. Merkių 
viskas išversta, pavogta 
$100. Kazlausko namuose 
nuo laiptų atsukta geležinis 
turėklas.

Kuopos narys drg. Turei- 
kas serga — gavo šoką. 
Nutarta pasiųti jam užuo
jautos laiškutį.

Pilietis

Ankara. — Gegužės 17 
dieną čionai atvyko savai
tei laiko TSRS Užsienio mi
nistras Andrius Gromyko.

Nors nemažai jau pada
ryta, kad žmonių rankomis 
sukurtos marios būtų gra
žios ,tačiau miškininkai nu
tarė ir toliau puošti jų kran
tus žaliuoju medžių ir krū
mų rūbu.

—Pagrindiniai stat y b o s 
darbai miškininkų miestely
je jau baigti, — sako Dub- 
rovos miškų ūkio mokslinio 
tyrimo instituto direktorius 
J. Gečys. — Dabar belieka 
sutvarkyti ir papuošti nau
jąją gyvenvietę bei jos ap
linką.

Didžiulis, turįs su viršum 
šimtą hektarų perkas tęsia
si iki pat miškininkų mies
telio. Pastarojo ir jo aplin
kos sutvarkymas bei papuo
šimas įeis į vieną Naciona
linio parko ansamblį.

Kokie šį pavasarį bus čia 
atlikti želdinimo darbai, 
mums papasakojo Dubrovos 
miškų ūkio mokslinio tyri
mo instituto inžinierius A. 
Kąžemėkas:

—Netrukus miestelyje bus 
išplanuoti keliai, takai, skve
rai, gazonai ir pasodinta daug 
dekoratyvinių medelių ir 
krūmų—apie pusantro tūks
tančio. Gyvenvietei sujung
ti su Nacionaliniu parku bus 
pasodinta dar 2 tūkstančiai 
medelių. Sodinsime įvairius 
gražius medelius ir krūmus, 
kurie mūsų respublikoje re
tai užtinkami. Tai įvairios 
eglės, pušys, kedrai, mau
medžiai bei daug uoginių 
medžių — erškėtrožių, šer
mukšnių ir kt. Kiek čia bus 
naujų įvairių medelių bei 
krūmų ir kaip puikiai atro
dys miškininkų miestelis, 
pasako ir tai, kad čia bus 
pasodinta 100 su viršum 
įvairių dekoratyvinių rūšių 
ir formų medelių bei krū
mų. Be to, miestelį puoš ir 
daugybė gėlynų.

Nors pagrindiniai Nacio
nalinio parko bei Kauno 
marių krantų apželdinimo 
darbai jau baigti, tačiau 
šiemet, pažymint Tarybų 
Lietuvos 25-metį, čia dar bus 
papildomai sodinami mede
liai. Ant marių krantų 50 
hektarų plote dar bus tan
kinami želdiniai, o 60 hek
tarų ploto—pakeičiami ver
tingesniais, greit augančiais 
medžiais.

Daug tūkstančių dekora
tyvinių medelių ir krūmų 
užauginta stoties medelyne. 
Net 200 rūšių ir formų.

—Keliolika tūkstančių še
šiasdešimties rūšių ir for
mų dekoratyvinių medelių 
perduodami Apžel d i n i m o 
trestui, — pasakė baigda
mas A. Kažemėkas.

Tai bus vertinga miški
ninkų dovana kauniečiams, 
kurie galės papuošti mies
tą retai sutinkamais mede
liais bei krūmais.

M* Tamašauskas
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B. PRANSKUS-ŽALIONIS CLEVELAND, OHIO.
•Proletarines literatūros brendimas
lietuvių išeivijoje 1912-1919 m.

Profesorius Bronius Pranskus-žalionis 
(mirė 1964 m. gegužės 7 d.) buvo vienas iš 
nedaugelio tų lietuvių, kurie akylai stebė
jo grožinės literatūros vystymąsi lietuvių 
išeivijoje. Jis ėmė dėmesin ypatingai 
proletarinės literatūros atsiradimą ir 
brendimą ne tik, beje, išeivijoje, o ir pa
čioje Lietuvoje.

Keliais mėnesiais prieš mirtį jis pri
siuntė mums stambią studiją apie pro
letarinės lietuvių literatūros vystymąsi 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, — apie 
mūsų beletristus ir poetus bei jų kūrybą.

Pasakysime: Ligi šiol nieks neparašė 
tokios gilios analizės, tokio visapusio mū
sų proletarinės literatūros nagrinėjimo, 
kokį atliko lietuvių literatūros moksli
ninkas prof. B. Pranskus-žalionis.

Mes buvome pasimoję išspausdinti 
“Laisvėje” visą prisiųstąją medžiagą. 
Pradėjus rinkti, sužinojome, kad greitu 
laiku išeis to paties autoriaus knyga —
“Proletarinė lietuvių literatūra.”

Knyga jau išėjo, ją gavome, ir tuo bū
du nutarėme viso B. Pranskaus rašto 
laikraštyje nespausdinti — talpiname tik 
pačią pradžią, kuri jau senokai buvo su
rukta.

Skaitytojams, besidomintiems proletari
nės lietuvių literatūros atsiradimu ir vys
tymusi, patariame gauti B. Pranskaus vei
kalą — “Proletarinė lietuvių literatūra.” 
Išleido “Vaga” Vilniuje. Tai stambi, dai
liai išleista knyga. Daugelio Amerikos 
lietuvių rašytojų ir poetų kūryba joje, 
plačiau ar siauriau, aptariama.

Redakcija

Iki 1905-1907 m. revoliucijos ir žymia 
dalimi dar pirmaisiais reakcijos metais, 
kaip jau ne kartą šiame darbe buvo mi
nėta, išeivijoj (JAV, Škotijoje) besireiš
kianti lietuvių literatūra, susijusi su 
darbininkų judėjimu, socialistine spau
da, vystėsi, nieku ypatingesniu neišsi- 
skirdama iš bendros to meto lietuvių re
voliucinės proletarinės literatūros. Ten 
besireiškią rašytojai dažniausiai buvo 
neseniai atvykę iš Lietuvos revoliuciniai 
darbininkai ar socialistiniai inteligentai 
ir jie savo geriausiuose kūriniuose vaiz
davo Lietuvos gyvenimą, kėlė bendras 
darbo žmonių išnaudojimo ir klasių ko
vos idėjas. Išskyrus vieną kitą stipriai 
pasireiškusį autorių (B. Laucevičių, K. 
Račkauską), didelė išeivijoje rašiusių 
autorių dauguma tuo metu nepasiekė 
aukštesnio kūrybinio lygio. Dėl tų prie
žasčių išeivijoje besiformuojančią prole
tarinę lietuvių literatūrą tais metais nė
ra reikalo išskirti į savarankiško nagri
nėjimo objektą.

Kiek kitaip proletarinės literatūros 
vystymosi išeivijoje reikalas ėmė klos
tytis antrojo XX a. dešimtmečio pradžio
je, o ypač nuo 1914 m. prasidėjus pirma
jam pasauliniam karui. Pažymėtinas 
šiuo laikotarpiu lietuvių socialistinės 
spaudos išaugimas išeivijoje. Jei 1905- 
1907 m. ir pirmaisiais reakcijos metais 
tebėjo tik vienas savaitinis socialdemo
kratinis laikraštis JAV (“Kova”), tai 
antrojo dešimtmečio pradžioje jau tokių 
laikraščių buvo keletas. Šalia “Kovos” 
jų tarpe ypač pažymėtina 1911 m. pra
dėjusi eiti “Laisvė,” kuri iš savaitinės 
greitu laiku buvo imta leisti du kartu 
per savaitę ir spausdinamų joje groži
nės literatūros kūrinių atžvilgiu, rašy
tojų telkimo reikalu ėjo lygiagrečiai su 
“Kova” ar net ją prašokdama. Tais me
tais artimi socialistinei ideologijai buvo 
taip pat laikraščiai “Keleivis,” “Pir
myn,” “Dilgėlės” ir kt

Be grožinės literatūros kūrinių, spaus
dinamų socialistinėje spaudoje, skaičiaus 
išaugimo šiuo metu galima stebėti ir tai, 
kad tų kūrinių autoriai palaipsniui ėmė 
atitrūkti nuo Lietuvos darbo žmonių gy
venimo vaizdavimo arba tą Lietuvos tik
rovę vaizdavo jau daugiau prisiminimų 
formą, ankstesnius jos reiškinius, o ne 
to meto Lietuvos proletariato revoliuci
nę kovą. Vis didesnį ir didesnį lygina
mąjį svorį tų autorių kūryboje pradėjo 
užimti tenykštė išeivijos tematika. Šios 
priežastys taip pat sąlygoja nagrinėti 
šią literatūrą atskirai, nesuplakant jos 
su proletarine lietuvių literatūra, besi
vystančia Lietuvoje.

Tačiau bene svarbiausia priežastis sa
varankiškai nagrinėti šio meto išeivijoje 
besivystančią proletarinę lietuvių lite

ratūrą yra ta, kad prasidėjęs 1914 m. 
karas jei ir ne visai nutraukė, tai žymiai 
apsunkino Lietuvos revoliucinio judėji
mo ir lietuvių darbo žmonių emigracija 
į JAV bei Škotiją, nuolatinis tenykščių 
lietuvių darbininkų masių pasipildymas 
ateiviais iš Lietuvos ir savotiškas jų “at
sinaujinimas.” Tų betarpiškų ryšių su
silpnėjimas ir vis didesnis lietuvių pro
letarinės išeivijos įaugimas į vietines gy
venimo sąlygas atitinkamai veikė ir lite
ratūrą, įnešė į ją savotišką bruožą..

Suprantama, kad vis silpnėjant betar
piškiems ryšiams su Lietuvos revoliuci
ne proletariato kova išeivijoje gyvenan
čių lietuvių darbininkų gyvenimą ir ten 
besivystančią literatūrą silpnai veikė ir 
tie reiškiniai, kurie šiuo metu vyko Lie
tuvos darbininkų gyvenime ryšium su 
naujo darbininkų judėjimo pakilimu Ru
sijoje 1912-1914 m. Vykstančio tuo me
me tu viso darbininkų judėjimo revo
liucinio pakilimo, akivaizdaus Rusijos lie
tuvių darbininkų tarpe, šiuo metu ne
galime įžvelgti išeivijoje. Griežtesnes 
kovos prieš visokius oportunistus ten 
dar neišsivysto. Proletarinės literatūros 
savarankiškumo, jos partiškumo, jos 
ugdymo problemos šiuo metu išeivijoje 
leidžiamoje socialinėje spaudoje dar taip 
pat neiškyla. Joje spausdinama ir to
liau daug ne tik meniškai, bet ir idėjiš
kai menkaverčių kūrinių, nesirūpinant 
kritikine atranka, pagalba pradedan
tiems rašytojams, jų idėjiniu auklėjimu.

Vis dėlto kilus pirmajam pasauliniam 
karui kai kurie poslinkiai pasireiškia ir 
užsienio lietuvių darbininkų gyvenime 
aplamai, jų spaudoje ir literatūroje. Nors 
jų betarpiški ryšiai su Lietuvos darbo 
žmonių gyvenimu šiuo metu ir nutrūko, 
tačiau dvasiniai ryšiai su savo, gimtuoju 
kraštu pasiliko. Išeiviai lietuviai darbi
ninkai sielojosi dėl ten likusių savo tėvų 
ir brolių likimo, domėjosi jų gyvenimu 
ir kova, ir tai negalėjo neatsispindėti ir 
rašytojų kūryboje. Tačiau dideliausios 
reikšmės visam lietuviškos proletarinės 
išeivijos gyvenimui ir litratūrai turėjo 
ir ten prasidėjęs viso darbininkų judėji
mo, socialistinių organizacijų pakairėji- 
mo procesas, jų perėjimas į nuoseklesnes 
revoliucines marksistines pozicijas.

Tiek socialistinės lietuvių išeivijos ry
šiams palaikyti su Lietuvos darbininkų 
judėjimu karo metais, tiek ir betarpiš
kam tos išeivijos perėjimui į nuosekles
nes revoliucines pozicijas, tiek ypač jos 
literatūriniam gyvenimui didžiulės reikš
mės turėjo V. Kapsuko veikla karo me
tais.

Vienas didžiausių V. Kapsuko gyveni
mo Škotijoje ir JAV nuopelnų buvo tas, 
kad jis padėjo šių kraštų lietuvių socia
listams vaduotis iš įvairių smulkaburžu- 
azinių, oportunistinių įtakų ir krypti į 
teisingą revoliucinį marksistinį, interna- 
cionalistinį kelią. Tą pakrypimą karo 
metu, žinoma, skatino bendras tarptau
tinis darbininkų judėjimas, 11-jo Inter
nacionalo krizė, akivaizdžiai parodžiusi 
visą oportunizmo žalą proletariato solb 
darumui ir kovai! V. Kapsukas visa 
eile savo straipsnių bei savo betarpiška 
organizacine veikla padėjo šių kraštų lie
tuvių darbininkų judėjimui pereiti į nuo
seklesnes revoliucines pozicijas, kovoda
mas prieš visokio plauko oportunistus.

V. Kapsukas, atvykęs 1916 m. vasarą 
į Ameriką ir pats jau stovėdamas revo
liucinio marksizmo pozicijose, įžvelgė 
kai kuriuos Amerikos lietuvių Socialis
tų sąjungos atliktus žingsnius į revoliu
cinį marksizmą, tačiau pažymėjo:

(Bus daugiau)

Iš Lietuvių Moterų 
klubo istorijos

1938 metais Clevelande 
susitvėrė Lietuvių Moterų 
Klubas. Jo vadove buvo Eva 
Simans (Simanauskienė). 
Tai ji susikvietę keletą mo
terų, ir pradėjo organizavi
mo svarbų darbą.

Kol klubas išrinko valdy
bą, ji viena buvo klubo pir
mininke, sekretore ir iždi
ninke. Išrinkus valdybą, d. 
M. Karsokienė per 12 metų 
ėjo užrašų raštininkės par
eigas. Ilgus metus finansų 
raštininkės pareigas ėjo 
(dabar jau velionė) M. Rač- 
kaitienė. Iždininke per 4 
metus buvo A. Palton.

Moterų klubas stojo dar
ban už progresą. Per trum
pą laiką išaugo iki 100 na
rių. Veikėme visose srityse: 
dalyvavome Motinos dienos 
minėjime, rėmėme streikie- 
rius, dirbome kitus darbus, 
palaikėme ir su bažnyčiai 
priklausomomis moterimis 
draugiškus santykius, rė
mėme pažangiečių spaudą, 
nuolatos klubo narės veikė.

Dirbome karo laimėjimui

JAUTI PAVASARI
Jei tu anksti su saule kėlei,
Ji šypsos tau perdien šiltai,
Ir žydi vieškelio kraštai, 
Pamarginti beržų šešėlių.

Jauti pavasarį lyg ranką, 
Kuri paglosto nejučia, 
Kuri be poilsio nakčia 
Gėles gražiausias rytui renka.

O kai pavasariu alsuoji,
Tu, žemę ardamas, jauti, 
Kaip josios grumstai, paberti
Tau švelniai glaudžiasi prie kojų...

Alfonsas Maldonis

Antrojo pasaulinio karo 
metu atvyko Katrina Petri- 
kienė. Ji patarė mums imtis 
mezgimo darbo — ruošimui 
visokių mezginių Tarybų 
Sąjungos kariams. Aš pati 
viena nunėriau 79 poras 
pirštinių. Kitos dirbo taip 
pat.

Vėliau prasidėjo rinki
mas drabužių pagalbai Lie
tuvos žmonių. Tai buvo tik
ras darbymetis. Mūsų mote
rys dirbo labai daug, surin
ko daug drabužių, bet smul
kesnis to aprašymas užimtų 
daug vietos..

1940 metais Moterų klu
bas sutvėrė chorą. Jo pagal
ba daug veikę,,dalyvavo pa
žangiečių pąrėngim u o s e, 
patsai choras ruošė paren
gimus ir jie buvo sėkmingi. 
Diskusavome svarbius klau
simus. Siuntėme delegatus į 
lietuvių ‘ ir tarptautinius 
suvažiavimus bei konferen
cijas.

Pradžioje choro moky
toju buvo A. Jankauskas. 
Paskui jo vietą užėmė M. 
Mason (Mačionienė).

Choro veikla
Choras buvo užkviestas į 

Pittsburghą. Nuvažiavome 
pilnas autobusas.

1946 metais choras daly
vavo Lietuvių Meno Sąjun
gos festivalyje, Chicagoje.

Vėliau choro vadovavimą 
paėmė d. Julius Krasnickas. 
Tuojau vėl pilnutėlis auto
busas nuvykome dainuoti į 
Detroitą.

Choras buvo virtęs į miš
rų chorą, bet po kiek laiko 
apsilpo jo veikimas ir jis 
mirė.

1958 metais, dėka gerbia
miems mokytojui J. Kras- 
nickuif dd. Stasiui ir V. 
Kuzmickams, P. P. Nemu- 
rams ir velioniui J. N. Si
mans, vėl buvo atgaivintas 
choras. Ypatingai to reika
lavo J. N. Simans, nurodi
nėdamas, kad negali būti 
sėkmingo veikimo be choro. 

t Pavasarį buvo surengtas 
choro koncertas. J. N. Si
mans klausėsi dainų ir dė
kojo jo nariams už choro 
atgaivinimą.. Ir tai jau buy o 
paskutinis koncertas, kurį 
jis girdėjo, nes J. N. Simans 
1959 m. gegužės 25 d. mirė.

Iš veikimo
1954 m. sausio 21 d. Mote

rų klubo buvusi pirmininkė 
P. Nemurienė atidarė susi

rinkimą ir pakvietė nares 
užimti valdyboje jų vietas: 
A. Palton—pirmininkės, A. 
Kazeliunienę — užrašų raš
tininkės, A. Kely buvo fi
nansų raštininkė, P; Lukie- 
nė — iždininkė, A. Rodges 
—korespondentė.

Susirinkime buvo ir J. N. 
Simans su rašiniu, kuriame 
jis apibūdino savo mylimos 
žmonos Evos nuveiktus dar
bus. Jinai jau buvo mirusi 
1953 m. spalio 26 d. Jo ra
šinys visuomeniškai svar
bus, širdį spaudžiantis. Jis 
apibūdino jos darbuotę ir 
atsidavimą darbininkų rei
kalams. Anksčiau klubietės, 
per A. Palton, Evai buvo 
įteikusios sagutę — garbės 
žvaigždutę. J. N. Simans at
nešė tą dovaną į klubą ir sa
kė daug maž taip:

—Brangios draugės! Grą
žinu šią brangią dovoną— 
garbės žvaigždutę, nes ti
kiu, kad jus ją panaudosite 
tam pačiaim tikslui, kuriam 
dirbo Eva. Kuri iš jūsų gaus 
daugiausia naujų narių, ją 
apdovanokite šia žvaigždu
te.

Suprantama, kad klubie
tės stojo darban. Nemažai 
gavo naujų narių. Bet liūd
na prisiminti, kad nuo 1949 
metų jau 49 klubietės yra 
mirusios, jų mūsų gretose 
nėra. Pasiliko tik apie jas, 
apie jų darbus gera atmin
tis. Lai joms būna ramybė 
amžinai ilsėtis po jų visų at
liktų darbų.

Miela prisiminti tas, ku
rios noriai dirbo. Tiesa, ne 
visos vienodai, bet, imant 
dėmesin aplinkybes; kiek
viena sulyg išgalę.

Ir dabar Moterų klubas 
veikia, kiek tik gali: ruošia
me vakarienes, kurioms 
skoningai pa g a m i n a m e 
maistą, ruošiame ir kitokius 
parengimus. Kada narė 
miršta, Moterų klubas ski
ria $10 pagerbimo vainikui. 
Susirgusių narių neužmirš
tame—kitos narės jas ap
lanko, suteikia dovanėlių.

Dabartiniu metu klubo 
valdybą sudaro: A. Palton 
eina pirmininkės pareigas 
nuo 1954 m., M. A. Eitutie
nė finansų raštininkė nuo 
1958 m., M. Mačionienė už
rašų raštininkė nuo 1961 
m., A. Salan korespondentė 
nuo 1950 m.
Dabar klube yra 70 na

rių. Galėtų būti daugiau, jei
gu visos dalvautų susirinki
muose, veikime, pasistengtų 
daugiau naujų narių gauti

A. S.

Woodbury, Conn.
Prieš 63 metus progresy

viai lietuviai, su pagalba 
trijų draugijų, nupirko 11 
akrų žemės ir 1902 metais 
įsteigė Lietuvių Laisvas ka
pines.

Vėliau prisidėjo dar trys 
organizacijos. Per daugelį 
metų kapinės buvo valdo
mos tų šešių draugijų atsto
vų. Bet dabar pasiliko val
dyti tik vienam 103 Klubui. 
Per daugelį metų yra įpras
tą gegužės mėnesį šaukti 
platų susirinkimą valdybos 
ir lotų savininkų.

Taigi, sekmadienį, geg. 30 
d., antrą valandą po pietų, 
j is c įvyks Lietuviškose kapi
nėse. Visi lotų savininkai 
būkite, nes tai yra kapų 
puošimo diena.

J. Strižauskas

Hawthorne, N. J.
Padėka

Lai bus pareikšta širdin
giausias ačiū visiems ir vi
soms, kurie atlankė ypatiš- 
kai ligoninėje ir namie, 
taipgi ir tiems, kurie pri
siuntė suraminimo laišku
čius bei atvirutes velydami 
kuo greičiausiai pasveikti ir 
dar ilgus metus gyventi.

Nors dabar esu namie ir 
sveikata po biskį linksta ge
ro jon pusėn, tačiau labai iš 
lėto, ir dar tebesu po stro
pia gydytojo priežiūra.

Dar sykį ačiū visiems, 
kurie kaip nors prisidėjo 
prie suraminimo.

Draugiškai
Juozas Bimba,

Hawthorne, N. J.

Lawrence, Mass.
Kuopų narių dėmesiui

LLD 37-os ir LDS 125-os 
kuopų nepaprastas susirinki
mas įvyks šeštadienį, Birželio- 
June 5-ą d., 2-ą vai. popiet, 
Maple Parke.

Visi šių kuopų nariai ir ko
misijos būtinai atsilankykite, 
nes šis susirinkimas bus labai 
svarbus. Turime daug svarbių 
klausimų išspręsti. Didieji pik
nikai stovi prieš mūsų akis. 
Vienas Maple Parke—birželio 
20, antras Brocktone—liepos 
4 ir 5 dd., “Laisvės” naudai.

Taigi nesėdėkite namie, at
važiuokite visi į susirinkimą.

Bušai gaunami prie Hamp
shire ir Common Sts. kampo. 
Išeina 30 minučių po valandos. 
Nesivėlinkite pribūti.

LLD 3,7-os ir LDS 125-os 
kuopu Komitetas

(40-41)

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Antanui Dulskiui
Mes reiškiame gilią užuojautą jo sesutei Ellai x 
Propiestienei, visiems giminėms, čia ir tolimose X 

šalyse gyvenantiems, ir visiems draugams.

LLD 45 KUOPA

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Antanui Dulskiui
Mes reiškiame gilią užuojautą jo sesutei Ellai 
Propiestienei, visiems giminėms, čia ir tolimose 

šalyse gyvenantiems, ir visiems draugams.

J. ir O. Greblikai 
V. ir M. Vilkauskai 
G. ir J. Gendrėnai 
Ch. ir M. Puishiai 
D. Lesnick 
Agnes Pike 
A. ir K. Pakšiai 
Wm. ir O. Stakėnai 
Antanas Ruseckas 
P. ir A. Navickai 
F. ir A. Pakalniškiai 
J. ir O. Rubai 
Margaret Klishius 
Jonas Vilkelis 
J. ir E. Galvan 
J. ir E. Davidoniai 
J. ir P. Blaškiai 
Ch. ir A. Sholunai 
J. ir H. Sholunai 
Antanas Grišins 
M. Šteinys 
J. ir H. Žilinskai 
V. ir E. Valley 
M. ir A. Yacyno 
Vera Grigas 
Marytė Sutkienė

Lokatorius aptinka 
oro duobes

Pradedant reaktyviniams 
laineriams užkariauti stra
tosferą, atrodė, kad visam 
laikui reikalai bus baigti su 
oro duobėmis, sūkuriais, 
audrų frontais ir kitais oro 
kelių spąstais. Tačiau grei
tai paaiškėjo, kad didelių 
aukštumų ore yra taip pat 
nemaža duobių, sūkurių, 
įvairių oro srovių, kurių 
skaidriame ore iš anksto 
negalima pamatyti. Oro 
duobę lakūnai pajunta tik 
tada, kai lėktuvas į ją įkren
ta. O tai kartais baigiasi 
gana liūdnai. Pavyzdžiui, 
neseniai nematomas sūpl- 
rys sviedė amerikiečių &e- 
turmotorinį reaktyvinį oro 
lainerį 3 mylias žemyn. Ši 
oro “išdaiga” vos nesibaigė 
katastrofa. Lakūnai buvo 
labai patenkinti, netekę tik 
vieno nuplėšto variklio.

Kaip iš anksto pamatyti 
oro kelio nelygumą? Nese
niai tam tikslui buvo pa

siūlyta panaudoti lazerį. 
Nustatyta, kad lazerio spin
dulys atspindi nuo tų at- 

' mosferos vietų, kur pasikei- 
| čia jos struktūra. Jis taip 
pat atsispindi nuo sūkurių 
ir oro srovių, kurių negali 
aptikti nei optiniai prietai
sai, nei radiolokacijos įren
gimai. Kol kas lokacija Sa
lima nedideliais atstumais. 
Tačiau sukūrus specialią 
aparatūrą, šie atstumai pa
didės, reaktyviniai lėktuvai 
skraidys žymiai saugiau.

Leningradas. — Indijos 
premjeras 'Šastris lankėsi 
Leningrade.

K. ir V. Pociai
J. ir P. Šimėnai
A. ir A. Jurevičiai
B. ir O. Putrimai 
J. ir A. Puishiai 
J. ir H. Bernotai 
J. ir M. Judžentai 
J. ir A. Stukai
F. ir A. Kalantai 
A. ir P. Lukai 
Rožė Samulionienė 
F. ir A. Šklėriai 
Antanas Vegėla 
J. ir S. Yukniai
L. ir A. T vaškai 
Damicelė Kairis 
D. Litvaitis 
Petrisė Šnaiderienė 
Branis Jankauski 
J. ir A. Melkentai 
J. P. Stančikas
J. ir A. Kelly 
J. ir J. White 
Natalia Lenigan 
F. ir M. Lideikiai 
Anna Straukas
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SCRANTON PA.
Su kiekviena diena lietu

vių skaičiui mažėjant, men
kėja ir nyksta lietuviškas 
veikimas, ^ąu apie bent ko
kį parengimą nėra nė kal
bos, ne tik dėl mažo skai
čiau narių bei draugų, bet 
ir dėl to, kad ir tie patys 
paliesti senatvės, sunegala
vę. Dėl to viskas tyku, ra
mu.

Ir ne tik tarp pažangie
čių. Ilgą laiką čia gyvavo 
Lietuvių politiškas klubas. 
Savo laiku jis turėjo dau
giau kaip 17 šimtų narių. 
Dabar visai sumenkėjęs. 
Neseniai buvo šaukiamas 
g^rai išgarsintas susirinki- 
naas ir vaišės. Atėjo apie 15 
asmenų, v

Lietuvių Pašalpinė drau
gija gerai vertėsi per dau
gelį metų, nes turėjo gerą 
bartenderį ir nuo biznio lik
davo po kelis šimtus dolerių 
kiekvieną mėnesį. Dabar 
jau arti metų laiko, kai su 
naujais bartenderiais, padė
tis nelabai gera: pelno lik
davo labai mažai. Dabar lie
ka virš šimto dolerių. Vis

laukiama pagerėjimo.
LLD 39 ir LDS 82 kuopos 

dėl narių mirtingumo su
mažėjo, ir tik sekretoriai 
mokesčius išrenka, kuopas 
palaiko.

Tai toks vaizdas draugiji
nio gyvenimo mūsų padan
gėje. 

•
Ne per toli nuo Scrantono 

miestelyje Inkerman kovo 3 
d. mirė Marcelė Lomsargie- 
nė-Murauskaitė. Jos vyras 
Pranas mirė 1940 m. Turė
jo užeigą ir kai kurie scran- 
toniečiai nuvykdavo ir sma
giai laiką praleisdavo jos 
užeigoje.

Balandžio mėnesio pabai
goje mirė Leonas Ticius. 
Buvo LDP narys Liko duk
tė Marė Ticius-Sherin.

Jau buvo rašyta, kad buvo 
pasidavę į ligonines Ona 
Stanynienė ir Vladas Čer- 
kauskas. Jiems pasveikus ir 
grįžus į namus, iš naujo su
sidarė komplikącijos ir vėl 
teko ten grįžti ir pabuvoti 
kelias savaites. Dabar jie 
vėl būna savo namuose.

New Yorkas.—“The New 
York Times” redakciniame 
rašė apie portugalų genero
lo H. Delgado mirties “mis
teriją”.

Mat, prieš kiek laiko ge
nerolo Humberto Delgado, 
slaptai nužudyto, buvo ras
tas lavonas. Jis 1961 metais 
vadovavo sukilimui ant por
tugalų “Santa Maria” laivo

Po to slaptai gyveno Por
tugalijoje ir vadovavo vei
kimui prieš diktatoriaus 
Salazaro režimą. Pasirodo, 
kad Salazaro režimas ne
drįso Delgadą viešai nužu
dyti, tą padarė slaptai.

Bordeaux, Prancūzija. — 
Čionai atidaryta Tarybų Są
jungos brangių piešinių pa
roda. Išstatyta 103 pieši
niai, jie apdrausti $40,000,- 
000.

Linkiu jiems geros sveika- 
• tos, kad daugiau nereikėtų 
sirgti.

Mirus Laurynui Janušai- 
čiui, užuojautos išreiškime 

i Sadies Ruseckienės vardas 
buvo klaidingai pažymėtas, 
tad šiuo klaidą atitaisau.

Nugirdęs

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 atžymėjimui 45 metų 
veiklos, i

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: MI. 1-6887.

L. K—te

Varšuva. — Lenkai juo
kaudami turistams sako: 
Jeigu jums patinka Lenki
ja, tai patiks ir mūsų “vod
ka”.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

TAILOR
Experienced only

Apply
FORREST LAUNDRY

1225 W. Columbia Ave.
(40-44)

Help Wanted—Male

WORCESTER, MASS.

DONUT MAKER
Experienced. Good salary. 

Apply in person 
DONUT LAND

Baltimore Pike & Wilson Ave. 
Clifton Hts., Pa.

(40-41)

Be žinios daug 
žūva laivų

Washingtonas. — JAV 
Kraštų apsaugos kapitonas 
John M. Waters sako, kad 
kiekvieneriais metais be ži
nios žūva nemažiau penkio
likos laivų, jų tarpe ir dide
lių.

1963 m. gruodžio 5 dieną iš 
“Bostono išplaukė Ispanijos 
laivas “Castillo Montjuch” 
su 10,000 tonų grūdų. Gruo
džio 14 dieną jis raportavo, 
kad buvo 450 mylių nuo 
Azoro salų, bet dingo nepa
siekęs Ispanijos.

Panašių atsitikimų buvo 
ir daugiau. Kapitonas Wa- 
teš pataria, kad kiekvienas 
laivas, kasdien, tam tikru 
laiku turėtų per radiją duo
ti žinią, kur jis yra.

HELP WANTED MALE
CARPENTERS & MASONRY MEN 

WANTED
1st class. Helpers also.

Good opportunity for the right men. 
Call 609-NO. 2-8100.

(38-)41)

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)

OFFSET PRESSMAN. Some Camera 
knowledge. Send resume with salary 
requirements to:

B & B PRINTING
649 Second St., Pike, 

Southampton, Pa.
(38-40)

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)

COOKS & BAKERS
Needed for large catering '■•'ncern. 

Must be cxpericnceb.
Call SA. 6-7171, Mon.—Fri. only. 

10—4 P. M.
(38-44)

AUTO BODY MEN

Painters or combination men. 
High salary, and Company benefits. 
Experienced only. Apply in person.

BANKS & ASSOCIATES 
2311 No. 27th St.

38-40)KONCERTAS
ATŽYMĖJIMUI 45 METŲ VEIKLOS

RENGIA LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 2-ia APSKRITIS

Sekmadienį Gegužės 25
Lietuvių Saloje 29 Endicott Street Worcester, Mass.

New London, Conn.—JAV 
karo laivyno militaristai sa
ko, kad pastatys laivą, ku
ris galės per valandą plauk
ti 100 mylių.

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

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

(38-40)

TAILOR
Bushelman, experiened only 

to work in retail 
dry cleaning plant.

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

MECHANIC. General golf course 
work. Must be able to repair and 
adjust golf course equipment. Year 
’round job. Apply in person. Golf 
Course Supt., General Washington 
Country Club, Egypt Rd., Audubon 
Pa. (38-42)

Help Wanted—Female

TREE SURGEON FOREMAN. ' >

$3 hour.
Minimum 5 years experience. 

Steady work.
EL. 6-0122.

(40-41)

HOUSEWORK. Woman, must be 
good ironer and dependable with re
ferences. 5 days. 9 to 5. Excellent 
salary. Steady work. Cinnaminson 
area. 829-4413. N. J.

(38-40

Newark, N. J.
Kviečia į Arrow Park 

Parengimą
Sekmadienį, gegužės 30 

d., su koncertine programa 
bus atidarymas Arrow Par
ko, Monroe, N. Y.

Iš Newarko išvyks auto
busas geg. 30 d., 8 vai. ryto, 
nuo Ukrainian Home, 723 
So. 14th St. Kelionės kaina 
į abidvi puses tik $2.50. 
Kviečia lietuvius dalyvauti. 
Tikietus galite užsisakyti ir 
telefonu, pašaukus: J. Se- 
mionovich 242-4809.

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN.

Sekmadienį, gegužės 23 d., Lietu
vių klubo svetainėje, 243 Front St., 
įvyks svarbus parengimas. Koncer
tinės programos atlikime dalyvaus 
ir Hartfordo Laisvės choras. Jo 
mokytoja Wilma Hollis dainuos so
lus. Piėtūs bus duodami 1 vai.

SHEET METAL MECHANIC. 
Experienced PRESS BRAKE 

OPERATOR.
Apply 

SIMONETTA BROS. 
2275 Wyandotte Rd. 
Willow Grove, Pa. 

OL. 9-1611
(40-45)

HOUSEKEEPER. Able to assume 
responsibility for care of house and 
children. City ant Sea Shore. 
Private room. Perm, position. Must 
have excellent references. Sal. $40.

MO. 4-2077.
(40-44)

HOUSEWORK, general, 5 days 
incl. Sat. 9:30 till aft. dinner. 
Good ironer, assist with cooking. 
Must have excel, recent local refs. 
MO. 4-0873.

(40-41)

AUTO Painter.
Must be 1st class. Expd. in matching 
colors. Established firm: Call for 
appointment.

PENN BODY CO.
LA. 5-6600.

(40-41)

SHIPPER. Must be expd in handling 
all paperwork for receiving and 
shipping dept. Must be able to oper
ate forklift and supervise 1 man. 
Exp. in major appliances preferred. 
Call DE. 2-1100 for interview.

(40-41)

ALTERATIONS & FITTINGS 
for bridal salon. Full or part time. 
N. E. 9143 Roosevelt Blvd. HO. 4- 
4247. Also Lawrence Park Shopping 
Center. Broomall 353-0552.

(40-42)

WOMAN. Mature. Between 40 
and 55. Care for apartment. Lite 
laundry, cooking. Live in. Recent 
references. Call days PE. 5-2590. 
Eves. TU. 4-3743.

(40-41)

Aido choras, vadovai! jamas Jono Dirvelio

Irene Janulis A. Daukšys

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras važiuoja į New 

Haven, Conn., Gegužės-May 23 d. 
Busas išeis nuo 157 Hungerford St. 
12 valandą, dieną, Kurie norėtu
mėt važiuoti su choru, kelionė į 
abi pusi $1.00, tai labai pigiai.

Norintieji važiuoti kreipkitės 
aukščiau paduotu adresu.

Sekretorius

AUTO BODY MAN OR PAINTER

All combination man.

Call CU. 8-1800.

(40-41)

SERVICE
STATION ATTENDANTS (2).

Exp., over 21. Same mechanical exp. 
Ref. Apply Vince’s Sunoco Service. 
107 N. Delsea Dr., Deptford, N. J. 
No phone calls.

(40-41)

OPERATORS
Experienced.

Canvas awnings. 
Top rate. 

OS. 5-5578 
(40-41)

HOUSEKEEPER. Live in contem
porary Strafford home. 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)

Sopranas Dainuos solus ir duetus Tenoras
Helen Smith

Koncerto pianiste

Paieškojimai
Ieškau savo giminaičių. Iki 1938 

m. Mikužis Pranciškus su savo šei
ma gyveno Kalifornijoje. Kilimo jis 
iš Kvėdarnos, Rietavo valsčiaus, 
Telšių apskr. Vėliau jis mirė. Li
ko žmona Stefanija Toleiktiitė-Miku- 
žienė, keturi sūnūs : Pranciškus, 
Antanas, Vladislovas ir Kazimieras. 
Dukterys: Stefanija, Emilija, Bro
nislava, duktė Anna ir žentas Pet
ras. Vėliau iš jų po karo jokių ži
nių neturime. Labai prašau paži
nojusius juos žmones parašyti man 
šiuo adresu: Marija Norbutienė, 
Vilnius, Tilto g-vė 12, bt. 17, Lith
uania, USSR. Iš anksto dėkoju.

(39-40)

ROOFERS. Exp. only. Clean 
suburban work with or without 
equipment. Shingles, siding and 
gutters. Good rates, steady work, 
insurance coverage. Apply CHEW- 
BITTLE, Wyandotte Rd., Willow, 
Grove.

HOUSEWORK. General. Monday, 
Wednesday and Friday. 9-5. Recent 
references. Must be dependable. 
Jenkintown. $27 week. TU.6-6204. 
Call after 4 P. M.

COOK. Short order.
Neat and reliable. Must have diner 
exp. Good wages. Apply:

DUTCH’S DINER
RT. 611, Horsham, Pa. or 

call OS. 5-1570
(40-41)

KITI PROGRAMOS DALYVIAI:
Montello Vyrų Dailės Grupė, vadovybėje Albino Potsiaus 

Ona Dirvelienė, sopranas, ir Jonas Sabaliauskas, tenoras, dainuos duetus.
Brooklyn© Aido Choras ir solistai, vadovybėje Mildred Stensler

Viešnia solistė ALDONA DOWNING, sopranas 
PRADŽIA 1:30 VALANDĄ DIENĄ

Ieškomi giminės, gyvenanti Chi- 
cagoje. Aloyzas Teverijonas ieš
ko Teverijbnaites Marijonos ai' fi
nos, iš Skaudvilės, Naregenių kai
mo.

Juzfefa Vėlavičiūtė ieško Onos 
Petrauskaitės ir brolio Antano Pet
rausko. Taipgi Barboros Galdikie
nės^ Katauskaičių Onos ir Marytės 
ir brolių Katauskų Antano ir Petro, 
gyvenančių Chicagoje. Prašau ra
šyti: Juzefą (Jurgio) Vėlavičiūtė, 
Šilalės rajonas, Šilalės paštas, Vin- 
giriškių kaimas, Lithuania, USSR.

MACHINE OPERATORS. Excellent 
opport. available at progressive 
metal fabrication Co. for expd lathe. 
Bullard, Bridgeport, slatter and 
milling machine operators. Excel 
fringe benefits. Also floor inspector 
for machinne shop. Call DE. 2-5535, 
Mr. Bell. (40-46)

BODY SHOP WORKING 
MANAGER

Experienced in estimating 5 day 
week. Good pay. Call Lew Petty. 

LEW PETTY
CHRYSLER-PLYMOUTH

15 W. Highland Ave., Chestnut Hill. 
CH. 7-4960. (40-41)

EMBROIDERER
Exp. single Schiffle machine, make 
own patterns & design. Good work
ing conditions. Permanent position. 
Excellent salary. MR. EMANUEL, 
WA. 2-1808.

(38-42)

WOMAN
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.
(38-40)

NURSE—ANESTHETIST
Penna. License. 5 day week. 

Extra for extra calls. 
Reply to Box R9. 

Experieince and reference. 
Jefferson Bldg., Phila. 7, Pa.

(38-40)

WOODWORKING
(Manayunk & Roxborough area) 

Machine Hands and Assembler.
Display Mgrs., Inc.

161 Leverington.
(40-44)

PRACTICAL NURSE, occasional^ 

live in duty( with regular nurse. 
Young lady bed-patient. Administer 
insulnf injections. Lite cooking. 
Call LAwrence 5-2222. <

(38-40).
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M. Tamelienes 80-j y gimimo Puikus buvo vakarėlis!
metiniy proga Keletas mūsų Aido choro 

į narių pakėlė sparnelius lėk- 
(Iš Ievos Mizarienes kalbos, įdėjo kurdami Ateities Žie-.ti į Lietuvą, dalyvauti Dai-

V ' _ v"i,do Draugijėlę. Visa tai įvy-Įnų šventėje š. m. liepos 21
ko angliak a s y k 1 ų srityje, i d. Kas jie? M. Stensler,

Illinois, nes jiedu, N. Ventienė, K. Rušinskie-

pasakytos 1965 m. gegužės 
19 d., Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkime, Niujorke.)

Palaidojome draugę 
Dženę Bondžinskaitę

Gegužės 18 d., gražiame 
Cypress Hills kapinyne su- 
pylėme dar vieną lituvišką 
kapą. Čionai palaidojome 
draugės Dženės Bondžins- j
kaitės palaikus. Dėl to, kad Sulaukti 80 metų, dalykas 
apie jos mirtį ir laidotuves nemažas kiekvienam žmo- 

.- Prane^a gui. Juk tai, kaip mes sa- 
tik tą pačią dieną, kai velio- Rydavome seniau, geras
buvo “Laisvėje”

nė buvo laidojama, ją paly
dėti į kapines susirinko tik 
labai mažas jos draugų bū
relis. Šalinsko šermeninėje 
trumpai apie Dženę pakal
bėjo “Laisvės” redaktorius 
Rojus Mizara, o kapinėse 
prie duobės keletą paskuti
nio atsisveikinimo žodžiu 
tarė A. Bimba.

Gaila, kad n e t u r i m e 
Smulkmenų apie pačią ve
lionę ir jos gyvenimą, todėl 
plačiau apie ją parašyti ne
galime. Pav., nežinome, iš 
kurios apylinkės ji paėjo iš 
Lietuvos, kada atvyko į 
Jungtines Valstijas, kur 
pirmiausia čionai apsistojo, 
koks buvo jos šioje šalyje 
pirmutinis darbas, kada įsi
traukė į lietuvių pažangų 
judėjimą ir t.t. Jeigu kas iš 
jos draugi? apie tai žino, bū
tų gerai, kad parašytų.

Kiek mums žinoma, Dže- 
nė seniau gyveno ir dirbo 
Patersone, paskui persikėlė 
į Niujorką ir čia dirbo ver- 

' pėja viename iš didžiulių fa
brikų, rodos, Long Island 
City. Buvo ilgametė “Lais
vės” skaitytoja ir Amerikos

skaičius “viršlaikio.” Bet 
kada giliau pamąstai, tai ne 
visai taip.

Žmonės turi savo gyveni
mo metus imti pagal nau
dingumą. Jeigu esi naudin
gas visuomenei, jeigu “sa
vo dalį” įdedi į gyvenimą, 
tai nieks negali primesti tau 
“viršlaikio.” O mūsų tarpe 
yra žmonių, kurie jau su
laukę daugiau kaip 80 metų, 
ir vis naudingi sau ir visuo
menei.

Štai kodėl ir kalbu apie 
mūsų jubiliatę, brangią 
draugę Marytę Tamelienę. 
Ji pas mus neišsiskiria iš už 
ją daug jaunesnių, o dar 
dažnai savo veikla ir pra
lenkia kitus. Ji yra Aido 
choro narė, Niujorko Mo-1 
terų Klubo narė ir Literatū
ros Draugijos 185 kuopos 
narė. Visose organizacijose 
ji atkyviai dalyvauja. Ją 
matome beveik kiekviename 
sambūryje bei parengime.

Marytė Kriaučeliūnaitė 
atvyko į JAV 1905 metais, 
ieškodama geresnio kąsnio 
duonos. Ji pradėjo dirbti 
siuvykloje, ir po savaitės 
mokymosi ji gavo algos $3.

Lietuvių Darbininkų Lite-Į}_ savaitę, o pragyvenimas 
tūros Draugijos narė. Neži- lešavo .$2.00 į savaitę. Tokia' 
nome, ar turėjo čionai arti- laime ją pasitiko šioje ša-

lyje!
1906 metais susipažino

mesnių giminių. Buvo nepi- 
lietė. Paliko giliame liūde
syje gyvenimo draugą, ma
lonų rusų kilmės Timofiejų 
Kudatzkį.

Draugė Bondžinskaitė se
niau daug veikdavo pažan
giajame lietuvių judėjime. 
Su prakalbomis yra aplan
kiusi beveik visas kolonijas. 
Mirė sulaukus 67 metus am
žiaus. Rodosi, piktasis vė
žys išbraukė ją nelaiku iš 
gyvųjų tarpo. Prieš porą 
metų buvo sunkiai susir
gusi ir ilgokai išgulėjo ligo
ninėje. Bet buvo pasveikus 
ir pradėjo lankyti mūsų pa
rengimus. Tačiau neilgam. 
Tuoj vėl susirgo ir dabar 
jau nebepakilo iš lovos, po 
kelių savaičių labai sunkios 
ligos jos gyvybė užgeso ant 
visados. Mūsų senosios kar- viena iš pirmųjų dalyvavo 
tos gretos sumažėjo dar vie- Lietuvių Moterų Progresy- 
na nuoširdžia drauge.

Prašo paramos kovai 
prieš deportavimą

Senas, pažangus veikėjas 
Joseph Sherman, kuris 1920 
metais, tik 14 metų berniu
kas, iš Lenkijos atvyko į 
į Jungtines Valstijas, yra 
pasmerktas deportavimui iš 
Amerikos. Jis yra vedęs čia 
gimusią ir augusią žmoną ir 
turi šeimą. Dabar Imigraci
jos departamentas siekia 
sugriauti tą gražią šeimą. 
Tai žiaurus, nepateisinamas 
žygis.

Joseph Sherman yra uni- 
jistas, iš amato rūbsiuvys ir 
nuoširdus kovotojas už tai
ką. Tuo jis ir nusidėjo re
akciniams valdininkams.

Jam primetama, kad jis 
anais metais buvo išvykęs į

Svečiai
Ona Kireilienė, iš Johns^’ * 

City, N. Y. (arti Bingham-' 
tono) svečiavosi pas brook- 
lyniečius Vladą ir Bronę 
Keršulius. Ji taipgi praleido 
keletą dienų pas savo sesutę 
Mary Powell, gyvenančią 
Bronx, N. Y.

Šią savaitę Ona vyksta 
pas vyro Juozo seserį Bro
nę Ostapuk, Newark, N. J. 
Pereitą šeštadienį Ona Ki
reilienė ir jos sesutė Mary 
Powell dalyvavo Aido choro 
parengime; sako, labai joms 
patiko vakaro sueiga.

Ona yra mūsų New Yor- 
ko Lietuvių moterų Apšvie- 
tos Klubo narė. Buvo latyt 
malonu pasimatyt ir pasi
kalbėti su ja • ir jos sesute 

Ispaniją kariauti prieš fa- Mary.

kiančius, etc. Pianu palydė
jo M. Stensler. Publika šil
tai dainininkus įvertino.

Pirmininkė paprašė kai 
kuriuos svečius tarti po žo
dį kitą. Kalbėjo: I. Mizarie- 
nė, J. Grybas, M. Stensler, 
A. Bimba, P. Venta, L. Ka
valiauskaitė.

Gimtadienių proga buvo 
sudainuota “Ilgiausių metų” 

, L. Kavaliauskaitei, R. Mi- 
. 0 J0? Į žarai, choro korespondentei 
žmogui Feiferienei, kuri, beje, 
choras! 
“Lais- 

pokylė- 
lį ne tik savo d a i n i n i n - 
kams, vykstantiems į gimtą
ją žemę, pagerbti, o ir su
kelti ju kelionei kiek lėšų.

Iš tikrųjų, vakaras buvo

Kas jie? M. Stensler,
Herrin, 
susituokę, tuoj persikėlė ten 
gyventi. Jie daug dirbo me
no veikloje.

Marytė, beje, dar neište
kėjusi buvo kai vaidino 
veikale “Amerika Pirtyje. 
O Herrin’e, Marytė ! ,. ,
jau buvo lengviau, nes vy-, kiekvienam dar 
ras ir kiti draugai jau pra-iyra aprėžtos, 
dėjo surasti geresnius vei- T11^ 
kalus.

Marytė mokydavo Atei
ties Žiedo Draugijėlėje vai
kučius dainuoti. Sako ji: 
“Parengimai jau buvo įvai
resni — vaikučiai padainuo
davo, mes pastatydavome

nė, 
ka,

J. Lazauskienė, J. Jūs-
T. Kaškiaučius ir J.'

Bet nuvykimas į Vilnių, 
ne tas pats, kaip, sakysime, 

■ L”iį Worcester]. Aidiečiai vyks 
sako ' sav() s a n t a u p omis, c

Tuo būdu Aido 
praėjusį šeštadienį 
vės” salėje suruošė

i negalėjo pobūvyje daly vau- 
i ti—sirgo. Pasveikinti P. ir 
N. Ventai jų vedybinio gy
venimo sukakties proga.

Kitais žodžiais, visko čia 
buvo—ir visi smagūs, links
mi.

Kai kurie svečiai aukojo
scenoje kokį veikalą, ir tai | labai linksmas, jaukus, sma- i aidiečių kelionei po., dolerį

gų iŠ t-v.. . VZKZ,
Marytę su Antanu Ripins- darytė, sužinojusi, kad Ro-

buvo tengviau kalbėtojams 
tokiame parengime pravesti 
savo mintis...”

Išaugino Ripinskai dvi 
dukras, kurias visuomet 
vesdavosi su savimi į pa
rengimus. Pas vieną dukrą 
Marytė ir dabar gyvena.

Užėjus krizei, Ripinskai 
grįžo atgal į Brooklyną su 
mergytėmis, bet čia, deja, 
gyvenant Ripinskas smar
kiai susirgo ir buvo ligonis 
per apie penkerius metus. 
Vis vien jie abu neišėjo iš 
pažangiųjų tarpo, nors vei
kimu daug negalėjo pasiro
dyti. Ripinskas mirė 1936 
metais. Kadangi mergaitės 
jau buvo užaugusios, Mary-! 
tė liko, taip sakant, viena! Senatorius Kennedy nea- 
ir pradėjo vėl įsitraukti į I bejoja, kad Robertas Wag- 
platesnę veiklą ir iki šiai j neris bus išrinktas majoru 
dienai dalyvauja. ! ketvirtam terminui. Bet jis

Kai pradėjome gauti kny- pripažįsta, kad pasirodymas 
tarybinės Lietuvos, kongresmano Lindsay Fu- 

• sion parti j os kandidatu,

gus. Salė — kupina žmo-1 kitą. Bet tai bus paskelbta 
nių. Programa buvo gyva,, savu laiku.
smagi.

Vakarui meistriškai pir
mininkaujanti Nastė Buk- 
nienė iššaukė aidiečius — 
Ventienę, V. Bekerį, T. Kaš- 
kiaučių, J. Grybą, K. Ru- 
šinskienę dainuoti. Dainavo 
jie visaip — solo (Ventienė 
ir Bekeris): duetus — J. 
Grybas su T. Kaškiaučium, 
Ventienė su Bekeriu; kvar
tete — Ventienė, K. Rušins- 
kienė, J. Grybas ir T. Kaš-

Šį jaukų pobūvį suruošė 
N. Buknienė, F. Feiferienė, 
L. Kavaliauskaitė ir J. La
zauskas.

Gaspadinė, paruošusi pui
kių valgių—K. Čeikauskie
nė.

Tenka pagirti aidiečius už 
tai, kad jie moka pagerbti 
(ir jiems padėt) savo na
rius, pasirengusius kelionei 
į mieląją Lietuvą.

Ns.

Mieste pasidairius
suoja federalinė valdžia. Tai 
bus eksperimentinė mokyk
la. Jai paskirta pusšešto mi
lijono dolerių. Ji apims 25,- 
689 vaikučius.

<u,,kuris jau buvo .atsipa- jus jų gauna, atėjo pas ma-ĮWagneriui sudarys sunkią 
aidojęs _ nuo bažnyčios ir ne prašyti, ar ji galėtų pa- problemą. Kėnnedy žada 

priklausė LSS 19-ai kuopai, siskolinti knygų — ji labai jam padėti rinkimų kampa- 
Maiytė irgi jau buvo nuo mviint; skaitvti. Dane* knv- niioie.
bažnyčios atsiskyrusi, nors 
gal ne visai dar suprato ko
dėl. Mat, ji buvo išprašy
ta lauk iš bažnyčios, kai tik 
atvyko iš Lietuvos, nes ne
turėjo pinigų įmesti į “kar- 
bonką” kunigui Varnagi- 
riui, Brooklyne, kolektuo- 
jant. Kunigas pasakė, būk 
ji užimanti bažnyčioje vie
tą “gero žmogaus.”

1907 metais Marytė ište
kėjo už A. Ripinsko ir nuo 
to laiko ji jau (nuo pažan
gaus judėjimo neatsiskyrė.

Sykiu su vyru ji dalyvavo 
su pažangiečiais. Marytė

vio Susivienijimo kūrime.
Rep. Ji ir jos vyras daug darbo

DIDŽIAI GERBIAMAS RAŠYTOJAU

Rojau Mizara
Sveikinam jus jūsų septyniasdešimtojo 

gimtadieno proga.
Linkime jums geros sveikatos ir sėkmės 
jūsų visuomeniniame ir kūrybiniame darbe.

VERA ir VALYS BUNKAI

SVEIKINAME ROJŲ MIZARĄ!
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 3-čios 

Apskrities komitetas savo posėdyje gegužės 
16 d., visų Apskrities narių vardu, sveikina 
Rojų Mizarą proga 70 metų sukaktuvių, ir 
linki jam sveikatos ir ilgo gyvenimo!

LDS 3 Apskr. Komitetas

mylinti skaityti. Daug kny
gų Marytė perskaitė.

Tai toks gyvenimas mūsų 
judėjimo moters, sulauku
sios 80 metinio gimtadienio!

O kalbant apie Marytę 
Kriaučeliūnaitę - Tamelienę, 
galima pasakyti, kad turime 
eilę tokių narių mūsų tarpe.

Beje, Marytė buvo antrą 
kartą ištekėjusi už Tamelio, 
kuris greit mirė. Su juo gy
vendama irgi neatsiskyrė 
nuo mūsų pažangiųjų orga
nizacijų.

Marytė gimė Bardauskų 
kaime, Vilkaviškio apylin-

Norėčiau, kad Marytė ga-

nijoje.

Rezignavo miesto polici
jos komisio n i e r i u s M. J. 
Murphy. Sakoma, jis labai 
supyko, kad miesto Taryba 
nutarė įsteigti civilinių žmo
nių komisiją žmonių skun
dams prieš policijos žiauru- 

[ mus išklausyti.
Tokia komisija bus nau

jas dalykas mūsų mieste. 
Ypatingai seniai ir griežtai 
tokios komisijos reikalauja 
visos civilinių teisių judėji
mo grupės. Mat, policijos 
žiaurumai daugiausiai pasi-j 
reiškia prieš negrus, porto-

Praėjusį antradienį di
džiulė 30 pėdų bangžuvė ap
lankė Brodklyno Red Hook 
pakraštį. Čia ji viešėjo 2 
valandas, paskui buvo pa
kraščių laivyno palydėta į 
jūros gilumą.

Iš karto buvo bandyta ge
ruoju, “prašymu” jūrų mil
žiną nuvaryti nuo pakraš
čio, bet pastangos buvo vel
tui. Tada iš laivų virvėmis 
buvo apjuosta ir priversta 
bangžuvė išsikraustyti nuo 
pakraščio.

lėtų nuvažiuoti į savo tė- Skiečius ir kitus ateivius, 
viškę, Tarybų Lietuvoje, 
pamatyti, kokie milžiniški 
pasikeitimai įvyko ten, ir rjktai bus perorganizuoti

Miesto rinkiminiai dist-

dar dabar vyksta liaudies 
naudai. Ji'pamatytų, kad 
iš tikrųjų jau nebėra “su
puvusios bakūžės,” bet vie
toj jos statomi didžiuliai 
puikūs namai kolūkiuose, 
miestuose ir miesteliuose.

Ilgiausių metų Tau, bran
gioji drauge!

Širdingai Sveikinu
(nors pavėluotai)

Žymųjį Dzūkijos Sūnų 
ROJŲ MIZARĄ

Septyni dešimtmečiai tai 
netrumpas žmogaus gyve
nime kelias. Jūs, Drauge 
Rojau, darbščiai ir vertin
gai tą kelią ėjote.

Linkiu Jums dar keletą 
dešimtmečių sveikam-darbš- 
čiam gyvuoti ir dar daug 
domingų kūrinių pagaminti.

Ilgesingai prisimena pra
eitis, kai visi mes Laisvės 
įstaigoj sulig pajėgų triū- 
sėmės.

Senas žemaitis,
Jonas Barkus

Vietoje 25 Tarybos narių, 
bus išrinkti 27.

Pašalinus miesto, mokyk
lų superintendentą Dr. 
Gross, nauju superinten
dentu bus paskirtas Dono
van. Taip pranešama iš Ap- 
švietos tarybos šaltinių. 
Sakoma, kad D r. Dono
van turi daug patyrimo, 
nes jis pats savo karjerą 
pradėjo 1930 metais kaip 
mokytojas.

Supurtytas tapo visas mies
tas didžiuliu pasipiktinimu, 
kai sužinota, kad Mrs. Glo
ria Sideratos buvo suareš
tuota ir 20, dienų išlaikyta 

I kalėjime visiškai be reikalo, 
j Ji buvo suimta ir kaltinama, 
kad ji nešiojasi ir parda
vinėja narkotikus. Tik po 
20 dienų surasta, kad pas 
ją rankinuke rastos piliulės 
buvo niekas daugiau kaip 
paprasti nekalti vitaminai.

Dvidešimt dienų biaurio- 
se sąlygose visiškai nekal
tai!

Paprasto žmogelio gyvybė 
pas mus reiškia labai ma
žai. Kas kita, jeigu ji pasi
taiko būti turčiaus. Štai 
teismas nusprendė, kad A- 
merican Airlines turi sumo
kėti didelio finansininko 
Kirkeby 'našlei $1,170,000! 
Mat, Kirkeby žuvo 1962 m. 
lėktuvo nelaimėje.

Niujorke steigiama speci
ali priešmokyklinio amžiaus 
vaikams mokykla. Ją finan-

šistus if* paskui sugrįžo į 
Ameriką “nelegališkai.” 
Bet kodėl laukta beveik 30 
metų, kad prieš jį sudarytų 
bylą? Aišku, kad jeigu 
Sherman per tą laiką būtų 
nieko neveikęs, prie, jo šian
dien nebūtų kabinėjamasi.

Yra susidaręs Sherman 
Defense Committee, kuris 
darbuojasi neleisti Sherma- 
ną deportuoti. Jis duoda 
apeliaciją į aukštesnį teis
mą. Bet tai siejasi su dide
lėmis išlaidomis. Todėl ko-! 
mitetas kreipiasi į visuome- nias išleistuves 
nę ir prašo finansinės pa-, 
ramos. Komiteto adresas: 
49 East 21st St., Room 405, 
New York, N. Y. 10010.

APDOVANOJO LAISVĖS 
SALĖS VIRTUVĘ

• ' ■ %. ! <.« - Z V ‘
. Metalinę įtė^ę; <sų jkopė-

1-ji turistų grupė 
išvyksta Lietuvon
LDS 1 kuopa rengia 
šaunias išleistuves

Pirmoji turistų grupė iš
vyks Lietuvon birželio 9 d. 
Su ta grupe vyksta Lietu
von eilė LDS nariu ir veikė
jų, jų tarpe ir LDS prezi
dentas Jonas Gasiūnas.

LDS 1 kuopa rengia šau
nias išleistuves, k u r i 
įvyks šeštadienį, birželio^ 
d., Laisvės salėje. PradžM 
6 vai. vakaro. Bus paruošta 
puiki vakarienė. Bilietas tik 
$2.50 ypatai.

Visi dalyvaukime išleistu
vėse ir palinkėkime vyks- 
tanties Lietuvon geriausios 
keliones.I > - -I" - -f T rr v I *----

čiukėmis, dvi gėlėms vazas 
ir 50 virtuvei rankšluosčių 
dovanojo Viktorija Zmitrai- 
tė-Miller; širdinga} ačiū.

- .. •••» d- ■: ■ . ■.

B. SKUBLICKAS GRĮŽO
' Iš LIGONINĖS
Jis dabar*. Fąndasi < savo 

namuose, po gydytojo prie
žiūra. Jo rezidencija yra 
107-63 121: St.,1 Richmond 
Hill, N. Y. Jo sveikata eina 
geryn.

Rengėjai

1 Orangę, N. J. — Charlot
te MąrsF paminėjo savo 102 
m^ų* gimtadienį. ją aplan
kė 68 anūkai ir proanūkiai.

PRANEŠIMAS
OZoSfE PARK, N. Y. 

Direktorių dėmesiui
IyKSB-vės Direktorių Tarybos su

sirinkimo dieną — gegužės 31 -w- 
bus iš sekmadienio j pirmadieni ne
kelta Decoration Day šventė, 
sekamą susirinkimą laikysime šj pm- 
madienj, gegužės 24. Nepamirškite!

Sekretorius

JŪS GALITE PAGELBĖTI SAVO GIMINĖMS IR 
ARTIMIESIEMS SUSTIPRINTI JŲ SVEIKATĄ

/

Parūpindami jiems progą praleisti atostogas bile 
sveikatos kurorte ar sanatorijoje Tarybų Sąjungoje.

*HI
Už vietą poilsio namuose per 26-šioms dienoms, 

su pilnu užlaikymu ir kambariu, ir su specialia me- 
dikališka priežiūra, jūs mokėsite tik 96-198 ameriko
niškus dolerius, priklausant nuo pasirinkimo sveika
tos kurorto ir medikališkos priežiūros.
Jūs taipgi galite užsakyti savo giminėms dovanų: 

AUTOMOBILIŲ, ŠALDYTUVŲ, TELEVIZORIŲ, ir t. t. 
Įvairus pasirinkimas produktų, SUPAKUOTŲ DOVANŲ, 

už labai prieinamas kainas.
Prašykite mūsų katalogų-brošiurų iš centrinio ofiso.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVE. SOUTH .(cor. 18th St.) 

NEW YORK 10003
Telefonas: 228-9547.

\ •

Queense eina taksių vai
ruotojų streikas. Darbinin
kai reikalauja unijos pripa
žinimo ir teisės organizuo
tis. Kompanijos nenusilei
džia. Manoma, kad, streikas 
išsiplės į kitas didmiesčio 
dalis.

Manhatano Central Parke 
atidengtas įspūdingas pa
minklas Kubos išsilaisvini
mo kovos vadui Jose Marti. 
Skulptūrą sukūrė Anna 
Huntington. Bronzinė sta
tula yra 18 pėdų aukščio.

Kovotoją Martį savinasi 
ir dabartinė Kubos vyriau
sybė, ir pabėgėliai. Jis kri
to prieš 70 metų mūšyje su 
ispanais.

Rep.




