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KRISLAI Už intervencijos pasekmes |vykiai Dominikoje
Aukšč. teismo sprendimas—• 

didžiulė žmonių pergalė! 
Gal baigsis terorizavimas 
Turėtum dabar gauti 
^rof. Lamonto žodis

— Kaso R. Mizara —

atsakys tik JAV,-- TSRS ir baimė komunisfi^
Automobilistai prieš JAV 

agresijų politiką
Maskva. — Tarybų Są- 

; jungos vyriausybė išleido il- 
Į gą pareiškimą, kuriame api- 

Per pastarųjų metų eilę JAV i budino, kad už intervencijos 
pašto viršininkai terorizavo' 
daugeli amerikiečių dėl spau-' 
dos ir literatūros, gaunamos iš ! 
socialistiniu šalių.

Mokslininkai, švietėjai, laik- Į 
raščių redaktoriai, spaudos 
bendradarbiai ir tūkstančiai ei- ‘ 
linių piliečių ryžosi gauti kn.v-> 
gų, žurnalų ir laikraščių, sa
kysime, i 
kų, kad galėtų giliau susipa- f 
žinti su tų kraštų žmonių gy- į 
venimu. Bet kaip greit tie ; 
siuntiniai J A V pasiekė, taip Į 
greit pašto viršininkų pasta
tyti politiniai analfabetai pa
skaitydavo juos “komunistine 
propaganda’’ ir sudegindavo! 
*Kai tik makartizmas pakėlė 
galvą, pradedant su 1948 m., | 
pašto viršininkai degindavo, 
“komunistinę propagandą’’ sa-■ 
vo pačių nuožiūra, o 1962 m. 1 
Kongresas praleido specialų 
tuo reikalu įstatymą, sankci
onuodamas jiems teisę tai da-j 
ryti. Įstatymas buvo praleis-. 
tas prieš prezidento Kenedžio i 
norą.

i pasekmes atsakys tik Jung
tinės Valstijos. Tarp kitko, 
pareiškime sako:

“Tarybų Sąjunga kietai 
stovi taikos sargyboje. Siek
dama taikos tuo pat metu 
atidžiai seka pasaulinius 

iš tarybiniu respubli- Įvykius, nes yra elementų, 
kurie, netekę galvos, ap
svaigę iliuzijomis, puolėsi 
prie jėgos politikos...

Lai nei vienas iš jų nesiti
ki atsiekti pagerinimų san
tykių su Tarybų Sąjunga, 
kada jie kišasi į nepriklau
somų valstybių vidujinius

reikalus, provokuoja gink
luotus susirėmimus, šian
dien vienur, rytoj jau kitur, į 
vykdo agresyvius užpuoli- j “Pamokos iš Santo Domin- valdžią be kišimosi iš užsiė
mus ant socialistinių valsty-| go” analizavo JAV politi
kių... ' ką. Dienraščio korespon-

Prezidentas dėstė JAV i dentas matėsi su JAV Vals- 
užsienio politiką, bet jo iš-Į tybės sekretoriaus pagalbi- 
dėstyta politika yra priešių- ninku Maunu, 
ba viso pasaulio žmonėms.
Ji nesiūlo nieko gero ne tik jo, kad Jungtinės valstijos 
kitų šalių žmonėms, bet ir greitai ir tiek daug pasiun- 
Jungtinių Valstijų ž m o-1 te militarinių jėgų į Santo 
nėms”. Į Domingo, nes bijojo, kad

Maskva. — čia lankėsi į gali Dominikoje susidaryti 
Bulgarijos prezidentas G. i liaudies vyriausybė —“ant-' 
Traikovas. Jis ir TSRS vy- roji Kuba”. Mann sakė: rikos šalių žmonės.

New Yorkas. — Gegužės, “JAV vykdo intervenciją, 
21 dieną “The New York kad leistų Dominikos žmo- 
Times” redakciniame: nėms laisvai išsirinkti savo

> Detroitas. — Rackham 
svetainėje įvyko susirinki
mas, kuriame dalyvavo virš 
1,000 United Auto Workers 
unijos narių. Kalbėjo unijos

Iš pasikalbėjimo paaiškė-

nio”. Dienrąštis nesutinka
kad JAV intervencija duos sekretorius iždininkas Emil 
Dominikos žmonėms “lais- Mazey.
vai išsirinkti sau valdžia”,
kuomet JAV tankai, lėktų- prezidento Johnsono politi- 
vai ir marininkai puola ka Pietų Vietname” Jis sa- 
Dominikos liaudies jėgas”.

“Times” daro iš

“Aš visiškai nesutinku su

ke, kad nustebo, kada JAV
“Times” daro išvada, kad bombonešiai užpuolė Šiau- 

JAV intervencija labai pa-|LeS Vlet™ respubhką.

ten laisvės nėra, Pietų Viet- 
nomo valdžią niekas nerin
ko, ji pastatyta po milita- 
ristų perversmo”.

Unijos vadas kritikavo 
Jungtinių Valstijų inter
venciją ir į Dominikos res
publiką. Sakė, kad tas iš
šaukia didelį susirūpinimą, 
nes agresijų politika veda 
prie didelio karo.

kenks joms pačioms, nes pa
sipiktins kitų Lotynų Ame-

Saigonas. —Keturi Jung
tinių Valstijų reaktyviai 
bombonešiai per k 1 a i d ą 
smarkiai bombardavo Pietų 
Vietnamo dalinį.

riausvbė išleido bendrą pa
reiškimą reikalaudami, kad 
JAV ištrauktų militarines 
jėgas iš Dominikos. I

,4f~—....-J............................ . . 77"'-- |

atme&tas! 
didžiulė 
pergalė’ 

plauko

“Izvestijos” prieš 
Johnsono politiką

Maskva. — Tarybų Są- 
' jun g o s valdžios organas 
■ “Izvestijos” kritikavo pre- 
i zidento Johnsono užsienio 
politiką. Tarpe kitko jis pa
reiškė :

“Johnsono politika stu
mia pasaulį prie didžiojo 

i karo kranto... Prezidentas 
I Johnsonas nepadarė reika- 

mūsų šajies j pngų išvadų iš Antrojo pa
rai smūg’s j sauiini0 karo. Tada pasiutė- 

reakciome- 1lis Hitleris buvo pasimojęs 
likviduoti socialistines ša
lis... Dabar Washingtonas 
lošia su karo ugnimi”.

Tačiau praėjusi pirmadienį 
JAV Aukščiausiasis teismas 
paskelbia: Įstatymas priešta
rauja šalies konstitucijos Pir
majam papildymui (Amend- 
mentui), ir jis turi būti anu
liuotas,

Tai 
žmonių 
visokio 
riams!

Teismas sprendimą padarė 
If’ienbalsiai.

Teisminę bylą prieš pašto 
valdininkus buvo užvedę du 
individualai: filosofas Corliss 
Lamont, 
Heilberga

Pirmajam buvo 
iš Kinijos žurnalas 
king Review,” o 
taip pat iš Kinijos, 
žurnaliuką esperanto kalba.

Abudu leidinius paštas pa-, 
skaitė “komunistine propagan- | Hong'kongas. — Pietų | 
da.” j Vietnamo liaudiečių radijas i

praneša, kad sumušė Pietų 
Vietnamo valdžios dalinį. 
Valdžia vien užmuštais ne
teko 345 žmonių.

Saigonas. — JAV bombo
nešiai bombardavo Šiaurėsiš Niujorko, ir Leif .

S—iš San Francisco. Vietnamo Vmh ir Phugui 
sulaikytas miestus. 
“The Pe- 
antrajam, i 

sulaikė ;

Žmones buvo terorizuojami 
taip: Sakysime, Jonas ar Ma
rė užsisakė iš Lietuvos žur
nalą “Mokslą ir gyvenimą” 
arba “Švyturį.”

Kai jie pasiekia Niujorką 
bei Čikagą, politiškai akli paš
to tarnautojai, metę žvilgsnį, 
jog tai iš Tarybų Lietuvos, 
siunčia Jonui ar Marei maž
daug tokį užklausimą: ar no- 

torite, kad mes šitą komunistinę 
^hropagandą jums prisiųstu- 

me? Jei taip, bėgyje dvidešim
ties dienų atsakykite, tai pri
siusime . . .

Ne kiekvienas užklaustasis 
turėjo drąsos atsakyti, nes 
jautė, kad su tuo jo vardas 
bus įrašytas į “juodąją kny
gą”

O ir tie, kurie, nebodami tos 
knygos, reikalavo jiems “ko
munistinę propagandą” siun
tinėti, ne visada gaudavo. Tai 
gerai žinome iš savo karčių 
prityrimų!

Daugelis mūsų laikraščio 
skaitytojų buvo užsisakę laik
raštį “Tėvynės balsą,” bet pa
staruoju laiku jo negaudavo 
— supleškėjo biurokratų su
krautuose liepsnojan č i u o s e 
gužuose.

Dabar reikia ipanyti, kad 
gaus viską, ką užsisakys. To
dėl ir sakome: šis AukšČiausio- 

. įo teiąme sprendimas—didžiu-

TSRS Komunistų partija 
turi 11 milijonų narių

Maskva. •
jungos Komunistų partijos 
organas “Partijnaja Žizn”

Ottawa. — Kanados vy- j paskelbė, kad partijoje yra 
riausybė pasipiktino Jung- į 10,811,433 nariai ir 946,726 
tinių Valstijų nuolatiniais i kandidatai. Tai reiškia, kad 
bombardavimais Šiaurės [iš TSRS gyventojų kiekvie- 
Vietnamo respublikos. Ka- n^s dvidešimtas žmogus yra 
nadose premjeras Pearson partijietis. ^Čia tenka dar 
manė, kad gal Jungtinės pastebėti, khd Jaunųjų ko-

Kanada prieš JAV 
bombardavimus

Vietnamo respublikos. Ka- n^s dvidešimtas žmogus yra 
(___ j ; Pearson parti j ietis. ^Čia tenka dar
kad gal Jungtinės pastebėti, kMl Jaunųjų ko- 

Valstijos jau susilaikys nuo munistų sąjungoje yra dar 
} kada daugiau narių, negu parti- 

buvo sulaikę bombardavi- j°j'e- 
Darbininkai sudaro virš 

45% partijos narių,

pavojingos politikos,

mus.
Bet panaujinimas bom-1 

bardavimų ir Veržimasis!' 
prie Hanojaus iššaukė ka-J 
nadiečių kritiką. Dalis laik
raščių rašo, kad gal būti 
bombardavimų pertraukoje 
JAV nei nebandė susisiekti I 
su šiaurės Vietnamo res-L 
publika.

IŠ VISO PASAULIO

'Mazey sako: “Pamaniau, 
gal jau Goldwateris vietoje 
John šono yra Baltajame 
Name”.

Mazey pareiškė: “Prezi-i Bombonešių įgulos palai- 
dentas Johnsonas sako, kad kėjįuž liaudiečių batalioną. 
JAV Pietų Vietname ka- Sakoma, padarė didelių 
riauja už žmonių laisvę. Bet nuostolių.

.((

— Tarybų Są-1 kiečiai—15%, mokslininkai 
1 ir inžinieriai — beveik 28%, 
literatai ir artistai beveik 
117c, o studentai apie vieną 
procentą.

Moterys sudaro virš 20% 
partijos narių. Taut i n ė s 
mažumos, tai yra tos tau
tos,kurios neturi sąjunginių 
respublikų, sudaro apie 1% 
parti j iečių.

Nuo 1961 metų Komunis
tų skaičius žymiai padaugė- 

_ jo. Tada turėjo 8,872,516 
kolū-1 nariu, c

Paštas ir užsienio 
‘propaganda”

Washingtonas. — J.
I Aukščiausiasis Teismas nu
sprendė, kad paštas prieš- 
konstituciniai elgiasi reika
laudamas iš žmonių, kad jie 
išpildytų tam tikrą blanką 
prašant, idant jiems prista
tytų iš užsienio laikraščius 
arba žurnalus. I

Mat, pašto viršininkai bu- 
kalbiavo nužudyti preziden- vt° pasivėlinę^ sau tuos siun-

Pietų ! Paryžius. — Prancūzijos 
į policija areštavo grupę de
šiniųjų elementų, kurie suo-

Lusaka. —Zambijoje pri
viso labai daug bizonų, ku
rie sunaikina daug javų. 
Bus ruošiamos medžioklės.

lė Amerikos žmonių pergalė! 
Postmaster General John A.

Gronouski taipgi sako, kad 
įstatymas buvęs žalingas; jis 
sutinkąs su teismo sprendimu.

Profesorius Corliss Lamont 
primena: >

—Pirmą kartą mūsų šalies 
istorijoje Aukščiausiasis teis
mas atmetė Kongreso praleis
tą įstatymą, 
mas,

argumentuoda- 
jog tai laužo Pirmąjį 

Amendmentą, garantuojantį 
žodžio laisvę

tą De Gaullę, kada jis lan
kėsi vakarinėje Prancūzijos 
dalyje.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ir Kinija pasirašė kultū
rinio bendradarbiavimo su
tartį. Bus apsikeista litera
tūra, filmais, dainomis ir 
rašytojų grupės lankysis 
vienos šalies į kitą.

Ankara. — Turkijos vy
riausybė ir TSRS Užsienio 
ministras Gromyko išleido 
pareiškimą, kuriame reika
lauja pilnos nepriklausomy
bės Kipro respublikai.

Jakarta. — Virš 3,000 in- 
donezų pikietavo Jungtinių

ZUU/.1U Ičtlftvę... r 1 - 1 1 J. ,

Nuo savęs pridėsiu: Gal tas Valstijų konsulatų protes- 
pats teismas įsidrąsins ir at- tuodami pnęš Šiaurės Viet
ines taip pat ir McCarrano ' namo bombardavimus, 
įstatymą, kuris yra labai pra- ----------------
gaištingas ir taip pat priešta
rauja Teisių biliui.

Labai laikai tai padaryti!

Sunku JAV žmonėms ginti 
Šalies Konstituciją nuo reakci
nių užpuolikų. Bet reikia gin
ti, reikia visomis išgalėmis 
kovoti už laisvę ir savo teises!

Saigonas. — Dabar Pietų 
Vietname Jungtinės Valsti
jos turi 46,000 militarinių 

; vyrų, o greitoje ateityje tu
rės 60,000.

Belgradas.-—Morava upės 
srityje prasidėjo potvyniai.

tinius priskaityti prie, “pro
pagandos”.

Dabar pašto viršininkas 
Gronauskis sako, kad jis pa
leis 40 “cenzorių” ir paštui 
sutaupys $250,000 per me
tus.

Šaukiamas masinis 
mitingas už taiką

New Yorkas — Visa eilė 
masinių organizacijų, sto
jančių už taiką šaukia masi
nį mitingą didžiulėje Madi
son Square svetainėje, kur 
telpa virš 18,000 žmonių.

Jis įvyks antradienį, bir
želio 8 dieną, pradžia 7 va
landą vakaro. Kalbės sena
torius Wayne Morse, Dag- 
mar Wilson, vadovė Women 
Strike for Peace, Norman 
Thomas, Socialistų partijos 
Vadas; profesorius Hans.J. 
Morgenthau iš

T. SĄJUNGA PARDUODA 
CIVILINIŲ LĖKTUVŲ
Maskva. — Užsienio vals

tybės perka iš Tarybų Są
jungos didelių keleivinių 
lėktuvų, jų tarpe “IL-62” ir 
“ILTU-134”.

“IL-62” (Iliušino kon
struktoriaus gaminti)) lėk
tuvai gali vienu kartu vežti 
po 186 keliautojus.
NUSIŽUDĖ" BUVUSI 
ROOSEVELTIENĖ

Detroitas. — Maudynėje i 
rado pasikorusią Ethel du 
Pont Warren, 49 metų am
žiaus. Ji yra iš du Pontų 
turtingosios dinamito gami
nimo šeimos. Buvo ištekėju
si už Franklino Roosevelto, 
buvusio prezidento sūnaus. 
Jie vėliau divorsavosi.

Mexico City. — Meksiko
je stoka daktarų. ,

Dominikoje daugiau j Sako: JAV sunaikins 
įsigali “junta”

Santo Domingo. — Domi
nikoje lankėsi prezidento 
patarėjas George Bundy. 
Tai agresijų šalininkas. Jis 
tvirtino taip vadin amas 
“juntos” jėgas.

Sakoma, kad “juntos” 
ginkluotos jėgos turi pakan- 

Į karnai tankų, kanuolių ir 
amunicijos. Taipgi joms 
gelbsti JAV marininkai.

Pasitarimai sudaryti Do
minikos koalicinę valdžią 
susitrukdė. “Junta” reika
lauja, kad jai atiduotų visą 
galią. Grasina pradėti ofen- 
syvą prieš Dominikos val
džios jėgas.

Santiago. —Čile pardavė 
Kinijai 6,000 tonų vario.

Vietnamo industriją
Maskva. — Dienraštis 

“Pravda” rašo, kad Jungti- ’ 
nės Valstijos nuo bombar
davimų Šiaurės Vietnamo 
Pietinio geležinkelio ir vieš* 
kelių jau ruošiasi pereiti 
prie naikinimo industrinių 
centrų.

“Pravda” sako: “Tos pro
vokacijos privers Tarybų 
Sąjungą suteikti Šiaurės 
Vietnamo respublikai reika
lingą pagalbą, kad galėtų 
gintis nuo užpuolimų”.

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų Septintojo karo lai
vyno komandieriai sako, 
kad dabar Šiaurės Vietna
mą puola jo bombonešiai, o 
netrukus ir laivai bombar
duos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — JAV iž

dininkas - sekretorius Hen
ry Fowler pateiks pasiūly
mų prezidentui Johnsonui, 
kad ne tik sulaikytų iš si
dabro gaminimą pinigų, bet

. Chįcagos surinktų ir visus pusdole- 
universiteto ir kiti įžymūs rjus jr p0 25 centus esamus

BOLIVIJOJE ŽUDO 
MAINIERIUS

La Paz. — Vyriausybės 
prisiųsta armija žiauriai 
puolė streikuojančius skar
dos mainierius. Reakcinin
kų karininkų vadovaujami 
kareiviai veržėsi į mainie- 
rių gyvenimo namus. Įvyko 
susirėmimų. Apie 50 mai- 
nierių ir keletas kareivių 
buvo užmušta.

sidabrinius pinigus. Jis sa
ko, kad JAV stoka sidabro.

Lake Success, N. Y. — 
Sperry Gyroscope Co. palei
džia iš darbo 700 darbinin
kų. Pirm streiko dirbo 11,- 
160 darbininkų.

Tokio. —Norvegijos 
tolaivyje “Heimvard” 
gaisras. Jame buvo 
32-000 tonų naftos, 
apie 10 jūrininkų.

naf- 
kilo 
virš 

Žuvo

Viena. — Austrijos pre
zidentu išrinktas socialistas 
Franz Jonas, 65 metų am
žiaus.

Tai ketvirtasis Austrijos 
prezidentas po to, kai ji po 
Antrojo pasaulinio karo at
gavo nepriklausomybę.

Bogota, Colombia. — Jau 
šešta diena kai studentai 
demonstruoja ir protestuo
ja prieš Jungtinių Valstijų, 
invaziją į Dominikos res
publiką.

Įvyko daug susirėmimų. 
Buvo sužeista virš 100 stu
dentų ir policininkų.

Varšuva... — 1966 metais 
sukaks 1,000 metų nuo ka
talikiško tikėjimo pradžios 
Lenkijoje. <

PASKYRĖ UŽSIENIUI 
$3,367,000,000

Washingtonas. — JAV 
Atstovą Butas 249 balsais 
prieš 148 užgyrė užsienio 
valstybėms pagalbai skirti 
$3,367,000,000.

JAV pagalbą teikia savo 
talkininkėms, daugumo j e 
militariniais reikmenimis.

Toledo, Ohio. — Pieno iš
vežioto jai paskelbė streiką.

Maskva. — JAV industri- 
alistas Cyrus Eaton lankėsi 
Kremliuje ir matėsi su 
TSRs vyriausybės nariais.

Saigonas. — Ho Chi Min- 
ho gimtadienį JAV bombo
nešiai numetė ant Šiaurės 
Vietnamo 50 tonų bombų.

Dallas, Texas. — Viešai 
paskelbta, kad Jackiui Ru
by, kuris nušovė Lee Oswal
ds duodami “suraminimo 
vaistai”.

La Paz.
siuntė armiją į skardos ka
syklų sritį.

Bolivija pa-

Piangujangas. — šiaurės 
Korėjos gynybos jėgos nu
šovė Pietų Korėjos karo 
lėktuvą, kuris buvo įsiver
žęs į Š. Korėjos teritorijos -• 
orą. r;
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Ne tiktai Dominikos Respublikoje
YRA ŽMONIŲ, kurie įsivaizduoja, kad likvidavus 

Dominikos Respublikoje liaudies sukilimą, “mūsų bėdos” 
pasibaigs visoje Lotynų Amerikoje. Jie šimtu procentų 
klysta.

Dominikos Respublika yra mažytė, industriniai ga
na atsilikusi tik su trimis milijonais gyventojų šalelė. Ką 
ji reiškia tokiam milžinui kaip Jungtinės Valstijos su ar
ti dviemis šimtais milijonų gyventojų, su aukščiausiai iš
sivysčiusia pramone, arba kad ir tokioms šalims kaip 
Brazilija bei Argentina? Tačiau, kodėl tiek apie ją šian
dien kalbama, kodėl mūsų šalis pasiuntė didžiulę armiją 
ją okupuoti? Nejaugi ji iš tikrųjų sudaro pavojų mūsų 
šalies bei kitų Amerikos kraštų saugumui? Juokinga bū
tų taip įsivaizduoti. Didžiausiais juokdariais pasirodo 
tie, kurie tokią kvailybė bando mums ir pasauliui įkalbė
ti.

Dominikos Respublika svarbi tuo, kad ji simbolizuo
ja tai, kam sąlygos jau pribrendusios ir kituose Lotynų 
Amerikos kraštuose, visose kitose devyniolikoje respubli
kų. Labai teisingai į tą kreipia dėmesį New Yorko didla- 
pis “New York Times” geg. 23 d. vedamajame (editori- 
ale). Tiktai pasižiūrėkime į Boliviją, Colombiją bei Gua- 
temalą. Jas irgi valdo žiaurios fašistinės militarinės 
“juntos” (klikos). Ten irgi jau kunkuliuoja liaudies ko
vos prieš tas juntas ir už socialines reformas. Ten irgi 
bile dieną gali išsiveržti sukilimo vulkanas. Panašios są
lygos bręsta ir visose Lotynų Amerikos respublikose.

Tie, kurie tas šalis valdo, išmoko puikiai pažinti mū
sų Jungtinių Valstijų vadus ir valdovus. Pasak “Time- 
so”, kai tik jiems pasidaro riestai, kai tik prieš juos liau
dis sujuda, jie kaip pasiutę surinka, kad čia “komunistų 
sąmokslas”, ir tuojau Jungtinės Valstijos skubinasi juos 
gelbėti ginklais, armijomis, marinais, doleriais. Ir taip 
šitos militarinės klikos pasilaiko galioje.

Tik pagalvokite, sako šitas didlapis, kokia beproty
bė : prieš 53 tariamus komunistus mes pasiuntėme 30,000 
ginkluotą armiją ir okupavome šalį! Juk pačios mūsų 
vyriausybės buvo “surasta” ir paskelbta tiktai tiek ko
munistų Dominikos Respublikos sukilėlių gretose!

Tegu gi mes okupavę laikysime Dominikos respubli
ką. Tegu mes taip pat okupuosime Guatemalą, Boliviją 
ir vieną po kitos likusias respublikas. Ar tuo bus išspręs
tas nors vienas pagrindinis klausimas: militarinių klikų 
teroristinis viešpatavimas, valdančiųjų klasių nesileidi- 
mas prie jokių socialinių reformų, liaudies nebepaneša
mas vargas? Ne, nebus išspręstas nė vienas klausimas.

Ir juo daugiau militarinių intervencijų militarinėms 
klikoms išgelbėti ir pasilaikyti galioje mes turėsime, tuo 
bus didesnė tų šalių neapykanta Jungtinėms Valstijoms 
ir tiktai laiko klausimas, kai maži sukilimai susilies į vi
suotinį sukilimo gaisrą, ir jokia intervencija jo užgesin
ti nebepajėgs.

Tai aišku kiekvienam rimtai galvojančiam žmogui. 
Tai aišku kiekvienam amerikiečiui, kuris rūpinasi ir sie
lojasi tiek Jungtinių Valstijų, tiek Lotynų Amerikos tik
raisiais tautų ir žmonių interesais. Štai kodėl jie reika
lauja, kad tos militarinės avantiūros būtų nutrauktos ir 
liaujamasi bauginti mus komunizmo baubu.

Komunistę balsais išrinktas
AUSTRIJA turi naują prezidentą. Juo išrinktas iki 

šiol buvęs Vienos miesto burmistras (majoras) Franz 
Jonas, 65 metų amžiaus vyras, socialistas. Prieš jo kandi
datūrą piestu stojo Krikščionių demokratų partija su sa
vo kandidatu. Bet Jonas laimėjo. Laimėjo 60,000 balsų 
dauguma.

Labai svarbu štai kas: Jonas rinkimus laimėjo, visi 
pripažįsta, komunistų balsais. Jo kandidatūrą energin
gai parėmė Austrijos ne didelė, bet labai veikli Komunis
tų partija. Jei ne jos parama, prezidentu būtų buvęs iš
rinktas reakcininkas krikščionis demokratas.

Ką tai parodo? Tai parodo, kad veikiausiai toks 
bendras socialistų ir komunistų frontas laimėtų preziden
to rinkimus ir Prancūzijoje. Kaip žinia, Prancūzijoje abi 
šios partijos yra skaitlingos ir įtakingos. Galimas daik
tas, kad de Gaullė būtų supliektas.

Prancūzijos komunistai siūlo tokį frontą sudaryti. De
ja, kol kas, socialistų vadovybė spardosi, nors, daugelyje 
miestų socialistų partijos organizacijos yra susitarusios 
su komunistais darbuotis bendrai.

DIDESNIŲ KVAILIŲ 
NIEKUR NESURASI

Chicagos “Vilnyje” S. J. 
Jokubka rašo:

Šias eilutes rašau “Vilnies“ 
skaitytojams Tarybų Lietuvoje 
pasiskaityti ir pasijuokti iš na
cionalistų, radusių pokario 
metais prieglobstį Jungtinėse 
Valstijose.

Štai kaip jie savo laikrašty
je “Dirva“ geg. 17 d. laidoje 
rašydami apie besiartinančias 
Tarybų Lietuvos 25-ąsias me
tines porina:

“Šią vasarą bolševikai ru
sai Vilniun suvarys pavergtus 
lietuvius ‘džiaugtis išlaisvini
mu.’ Varomas lietuvis turės 
eiti, nes kitaip atsidurtų kalė
jime arba Sibire’.“

Vadinasi, kurie dalyvausite 
Vilniuje dainų šventėje, būsite 
varu suvaryti, kaip kokie 
areštantai. Ar ne juokas?

Tie mūsų buržuaziniai na
cionalistai, visokio plauko 
“veiksniai” ir “vaduotojai” 
tikrai sukvailiojo. Ir ko jie 
nebeprasimano apie mūsų 
senąją tėvynę!

KAS TIEMS 
SUTVĖRIMAMS 
PASIDARĖ?

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (geg. 22 d.) šaukia: 
I “Komunistų aprtija Domi
nikonų Respublikoje supla
navo maištą, kuris kilo tos 
respublikos sostihėje balan
džio 24 d., ir tame maište 
dalyvavo.”

Betgi visa spauda pripa
žino ir rašė, kad sukilimą 
suruošė ir jam vadovauja 
buvusio prezidento Bosch 
pasekėjai. Taip sakė ir pats 
Bosch, sukilėlius sveikino ir 
jiems įsakymus davinėjo. Ir 
pati mūsų'vyriausybė skel
bė, kad ji siunčia marinus 
tiktai amerikiečių gyvybės 

I saugojimui. Tik vėliau pra
dėjo skelbti, kad Bosch pa
sekėjų konstitucio n a 1 i s t ų 
sukilimą galį “paimti” ko
munistai, ir pradėjo siųsti 
daug ginkluotų marinų ir 
šiaip kareivių. Net pats 
prezidento spaudos sekreto- 
riuss Reedy griežtai užgin
čijo, kad sukilimas yra ko
munistų suruoštas. Kai jau 
Dominikos Respublika buvo 
okupuota, buvo pradėta 
ieškoti komunistų tarp su
kilėlių. Ir kiek jų ten sura
do? Ogi viso labo tik 53!

Komunizmo pavojų reakci
onieriai išpūtė tiktai vienu 
tikslu: kad pateisintų .mili- 
tarinę intervenciją.

Gi Chicagos menševikų 
laikraštis eina dar toliau ir 
teigia, kad visas sukilimas 
buvo suruoštas ir pradėtas 
komunistų. Ir todėl, girdi, 
vyriausybė puikiai pasielgė 
Dominikos Respubliką oku
puodama. /

Savo suidiotėjimu “Nau
jienų” redaktoriai pralenkė 
pačius akliausius reakcinin
kus.

Pradžia labai graži
MŪSŲ pažangiajam lietuvių judėjimui įžanga į va

saros sezoną buvo labai graži. Puikiai pavyko Ohicagos 
“Vilnies” dalininkų suvažiavimas. Elizabethe turėjome 
gražų, skaitlingą banketą pagerbimui Myldos ir Walter 
Žukų. Skaitlingas ir gražus buvo Lietuvių Meno Apskri
ties koncertas Worcesteryje. Labai skaitlingi buvo pie
tūs New Havene.

Tikėkime, kad taip pat puikiai seksis ir su didžiu
liais vasariniais piknikais. Mūsų žmonių ūpas pakilęs.

GRAŽIAI PAGERBTAS
Gegužės 15 d. Vilniaus 

“Tiesos” daugiau kaip treč
dalis pašvęstas pagerbimui 
draugo Rojaus Mizaros jo 
70-jų metinių proga. Pir
majame puslapyje po ant
rašte “Tėvų žemė pagerbia 
Rojų Mizarą” ilgas aprašy
mas Lietuvos Rašytojų są
jungos susirinkimo, kuriame 
buvo suteiktas Rojui Liau
dies rašytojo titulas. Visas 
antrasis puslapis užpil
dytas straipsniais apie jo li
teratūrinę kūrybą ir veiklą. 
Telpa Antano Venclovos 
“Didysis Tarybų Lietuvos 
draugas.” Eurado Mieželai
čio “Brangus mūsų bičiulis” 
ir Genriko Zimano “Ištiki
mybė.”

Lietuvoje išleisti Rojaus 
raštai labai populiarūs.

POPIEŽIAUS PAULIAUS 
DIDELĖ KLAIDA

Kunigų “Draugas” (geg.
21 d.) praneša:

Sidabrinio vyskupavimo ju
biliejaus proga vyskupas V. 
Brizgys užvakar gavo specia
lią popiežiaus Pauliaus VI bre- 
vę, kurioje pažymima, kad 
Ekscelencija yra didžių nuo
pelnų žmogus, pasižymėjęs 
kaip darbu Kauno arkivysku
pijoje, taip ir tarp tremties 
lietuvių anksčiau Europoje, o 
dabar Amerikoje. Dėl to, Se
minarijų ir Universitetų kon
gregacijos prefekto kardinolo 
J. Pizzardo rekomendacija, 
popiežius Paulius VI jubiliatą 
vyskupą V. Brizgį apdovanoja 
popiežiaus sosto asistento pri
vilegijomis ir garbe, priskaity- 
damas mūsų vyskupą tarp po
piežiaus rūmų dignitorių.

Matyt, pats popiežius apie 
vysk. Brizgį mažai žino ir jį 
paaukštindamas vadovavosi 
Pizzardo rekomendacija. 
Viena, Brizgys yra karo 
prasikaltėlis, antra, jis yra 
vienas iš didžiausių naujo 
karo kurstytojų, tuo tarpu 
popiežius Paulius kalba apie 
taiką pasaulyje. Abejotina, 
ar būtų jį padaręs “savo rū
mų dignitoriumi,” jeigu bū
tų pats susipažinęs su jo 
karjera.

“NAUJA ŠLUOTA”
Didžiosios plieno darbi

ninkų unijos laikraštis “Steel 
Labor” praneša, kad birže
lio .1 d. užims postus nauji 
unijos pareigūnai. Prezi
dentu bus L W. Abel, sek
retorium - iždininku Walter 
J. Burke ir vice-pirmininku 
Joseph P. Molony. Senieji 
viršininkai, prakišę rinki
mus, pasitrauks be mūšio, 
nors jie ir žadėjo rinkimų 
rezultatus kontestuoti teis
muose.

Iš TO KVAILO ŽYGIO 
NIEKAS NEIŠĖJO

Apie savo taip vadinamą 
“lietuvių žygį į Washingto- 
ną” nekaip atsiliepia ir re
akcinė lietuvių spauda. Net 
atsidusdamas Brooklyno 
pranciškonų “Darbininkas” 
(geg. 21 d.) kartoja: “Žy
gis kalnų nenuvertė, bet 
vertas dėmesio... Taip, žy
gis kalnų nenuvertė, bet pa
rodė, kad jo iniciatoriai tu
ri ambicijų...”

Washingtone “žygininkai” 
nešė vieną didelį plakatą, 
ant kurio buvo didelėmis 
raidėmis parašyta: “Give 
me liberty, or give me death.” 
Visi suprato, kad šitie “de- 
monstrantai” reikalauja 
“laisvės ar mirties” čia A- 
merikoje.

LIETUVOS
PRAMONĖS
KLESTĖJIMAS

“Tėvyhės balsas” rašo:
Kuo toliau, tuo vis spartesni 

įvairiapusiškos lietuviškos pra
monės augimo tempai, tuo vis 
daugiau pradedama ir užbai
giama naujų, labai didelių 
statybų. Kaune jau turime di
džiausią Europoje dirbtinio 
pluošto gamyklą. JAu yra keli 
nauji, didžiausi Pabaltijyje 
kombinatai: Vilniuje — bal
dų, Kazlų Rūdoje — medici
nos apdorojimo, Rokiškyje sta
toma didžiausia Pabaltijyje 
sūrių įmonė. Alytuje pradeda
ma viena moderniausių Tary
bų Sąjungos medvilnės verpi
mo bei audimo įmonių. O šio
mis dienomis Panevėžyje pa
gamino pirmąją produkciją 
didžiausias Pabaltijyje stiklo 
fabrikas.

Panevėžio stiklo fabriką, 
kaip ir kitas didžiąsias Tarybų 
Lietuvos įmones, statyti bei 
įrengti mums, žinoma, padėjo 
kitos tarybinės respublikos. 
Pavyzdžiui, šio fabriko įrengi
mai atsiųsti daugiau kaip iš 
šimto keturiasdešimties Tavy-

noKyKiose
kento, Petrozavodsko, Le
ningrado, Estijos TSR ir 
kitų broliškųjų tarybinių 
respublikų. Nemažai įdomių 
dokumentų vaikų namų 
auklėtiniai turi surinkę 
apie Lenino gyvenimą ir re
voliucinę veiklą.

Buvo ko pažiūrėti
Kauno miesto švietimo 

skyriaus metodinio kabine
to iniciatyva 13-o j oje vidu
rinėje mokykloje buvo su
kviesti miesto pradinių mo
kyklų vedėjai ir vidurinių 
mokyklų pradinių klasių 
mokytojai. Jis stebėjo pa
mokas, turėjo progos pama
tyti puikiai įrengtas naujos 
mokyklos klases, gražiai 
apipav:clalintus mokymo 
priemonių stendus bei dik- 
tatinę medžiagą. Daug įdo
maus jie patyrė ir mokyk
los metodiniame kabinete.
Literatai aktyvina veiklą

Zarasų rajono mokyklų 
literatų būrelių darbe, artė
jant LTSR 25-osioms meti
nėms, jaučiamas pagyvėji
mas. Iš Dusetų K. Būgos 
vardo vidurinės mokyklos 
pradėjo savo kelionę po ra
joną literatų albumas. An
talieptės vidurinėje mokyk
loje dusetiškius literatus, 
atvežusius perduoti albumą, 
labai nuoširdžiai ir šiltai su
tiko šeimininkai. Abiejų vi
durinių mokyklų literatai 
skaitė savo kūrybą, dekla
mavo, dainavo, žaidė litera
tūrinius žaidimus, pasipa
sakojo apie savo būrelių 
darbą, ateities planus.

Pavasario posmai
STRAZDO GIESMELĖ

Beržynėly
Strazdas gieda. 
O žibutė .
Skleidžia žiedą.
O žibutė
Galvą kelia.
—Ačiū, strazde, 
Už giesmelę!
Jei giesmelės 
negirdėčiau, 
Taip gražiai 
Aš nežydėčiau!

VARNĖNŲ SKUDUČIAI
Pakalnėm upeliai nubėgo, 
Nupustė vėjelis takus. 
Užgrojo ir kelia iš miego 
Varnėnų skudučiai vaikus. 
Pabiro kaip žirniai
O mudu?.. [vaikučiai. 
Ir mudu eime!
Geltoni varnėnų skudučiai 
Pavasarį švilpia kieme!
GEGUTĖ IR KIELYTĖ

Tūpt gegutė— 
Linkt šakutė— 
Ku-kū, kukū, ku-kū!.. 
Garsiai šaulkia— 
Neprišaukia 
Savo gegužiuko.
Strykt kielytė 
Mažulytė, 
Uodegą pasuko, 
—Išperėjau, 
Išperėjau,
O dabar jau—ku-kū!..
VĖJO BUČINIAI

Žydi vyšnios nuo švelnių 
Žalio vėjo bučinių.
žalias vėjas pro vyšnias 
Skrenda tiesiai prie manęs.
Papt į mano veidelius, 
Kaip į vyšnių žiedelius:
Papt vėjelis, papt švelniai. 
Ak, tie vėjo bučiniai!..
Ant veidelių, ant veidų— 
Strazdanėlių—kaip žiedų!

M. Vainilaitis
Iš “Lietuvos pionieriaus“

Lietuvos i
Gamtos mylėtojai

Didelį darbą atlieka Molė
tų rajone Aluntos vidurinės 
mokyklos gamtininkų būre
lis, kuriam vadovauja mo
kytojas Petras Lisas.

Vasarą šie mokiniai mo
kyklos sklype augina įvai
rias daržoves ir grūdines 
kultūras. Rudenį, nuimant 
derlių, renka grūdus, šiau
dus, kuriuos paskui panau
doja žvėrelių ir paukščių 
maitinimui. Štai ir praėjusį 
rudenį jie žiemai paruošė 
200 kilogramų grūdų, 400 
kg šiaudų, 300 beržinių šluo
tų ir daug kitokių skanės
tų. Jie taip pat įrengė vie
nuolika ėdžių stirnoms ir 42 
palapines kurapkoms.
Susitikimas su abiturientais

Šimtai jaunų gamyklinin- 
kų gavo vidurinio mokslo 
baigimo atsetatus Vilniauh 
7-oje vakarinėje mokykloje. 
Daugelis jų jau spėjo įsigy
ti aukštosios mokyklos dip
lomus, kiti dar studijuoja, 
neatsitraukodami nuo ga
mybos, bet ryšių su buvusia 
mokykla nenutraukė.

Neseniai mokykloje susi
rinko įvairių laidų jos obi- 
turientai susitikti su buvu-. 
siais savo mokytojais, kla
sės draugais. Vyko gyvas ir 
turi n i n g a s pokalbis apie 
mokslą, darbą, gyvenimą.
Pradinių klasių mokytojų 

konferencija
Kruopščiai ruošėsi konfe

rencijai Kelmės rajono pra
dinių klasių mokytojai: ga
mino naujas vaizdines prie
mones, susipažino su Rasei
nių rajono Gėlu vos pradi
nės mokyklos gausiomis ir 
geromis mokymo priemonė
mis, dėstymo vaizdumo 
klausimus plačiai aptarė 
metodinių ratelių užsiėmi
muose.

Didžiulėje Kelmės viduri
nės mokyklos sporto salėje 
buvo organizuota rajono 
pradinių klasių mokytoų pa
gamintų vaizdinių priemo
nių paroda. Visiems buvo 
ko pasimokyti iš Žarų pra
dinės mokyklos vedėjos Ire
nos V e r b e j ienės, Kelmės 
aštuonmetės mokyklos mo
kytojos Teresės Siliūnienės, 
Palšių pradinės mokyklos 
mokytojo Juozo Pociaus 
darbų.

Pranešimą apie vaizdinių 
priemonių gaminimą ir pa- 

I naudojimą skaitė Grauži
kų aštuonmetės mokyklos 
direktoriaus pavad u o t o j a 
Vanda Vanagaitė. Ji patei
kė mokytojams daug nau
jų vaizdinių priemonių pa
mokose, kilnojamųjų lentų 
pritaikymą įvairių dalykų 
pamokose.

Pionierių kampelis
Gražių pionierių kambarį 

įsirengė Jurbarko rajono 
Smalininkų vaikų namai. 
Daug medžiagos auklėtiniai 
sukaupė apie mūsų šalies 
tautų draugystę. Čia laiko
mi ir draugų laiškai iš Taš-

bų Sąjungos miestų. įrengimus 
montuoti, išbandyti padėjo 
prityrę kitų tarybinių stiklo 
fabrikų specialistai.

Ne pėsti ir panevėžiečiai. 
Talkininkams išvažiavus, pui
kiai sugebės valdyti, prižiūrė
ti sudėtingus stiklo gamybos 
įrengimus. Tam pasiruošta. 
Nemaža panevėžiečių buvo 
specialiai išvykę mokytis į Ry
gą, Lvovą ir kitus miestus. Ne 
be reikalo. Juk naujajame 
fabrike dirbs iš viso maždaug 
šimto dešimties profesijų žmo
nės. Vien dėl šitos įmonės Pa
nevėžyje atsirado apie tris
dešimt visiškai naujų profesi
jų.

P Korino paveiksiu 
parodą JAV '

Amerikos - Tarybų Sąjun
gos kultūrinių ryšių pro
gramos dėka Jungtinėse A- 
merikos Valstijose jau įvy
ko eilė Tarybų Sąjungos 
dailės parodų (tapybos, gra
fikos, vaikų meno ir t. t.). 
Bet tai vis buvo grupinės 
parodos. Šiuo metu čia, New 
Yorke, vyksta žymaus tary
binio dailininko Pavelio Ko
rino individualinė paroda. 
Ši paroda atsidarė gegužės 
12 ir baigsis gegužės 31. Ji 
vyksta Hammer galerijoje 
(51 East 57 St.), kuri at
dara kiekvieną dieną, išskv* 
rus sekmadienius, nuo 
valandos ryto iki 6 popidt

Pavelis Dimitrievičius Ko
rinas gimė 1892-ais metais , 
Palieche, Rusijoje. Jo tėvas, 
senelis ir proseneliai buvo 
religiniai dailininkai — iko
nų tapytojai. Kai jam su
kako 16 metų, jis atvyko 
Maskvon mokytis meno aka
demijoje. Jo pirmas moky
tojas, Michailas Nesterovas, , 
tuojau atpažino pas jį ne
paprastą talentą ir padėjo 
jam tą talentą vystyti. Dar 
prieš 40 metų Gorkis vadino 
Koriną gabiausiu tuometi
niu rusų dailininku. Dabar- ' 
tinės parodos katalogas jį 
vadina “Tarybinių tapyto^ 
patriarchu.” < k

Parodoje vyrauja dvi te
mos: portretai (Gorkio, A- 
leksėjaus Tolstojaus, italų 
dailininko Gutuso, Nestero- 
vo ir t. t.) ir religinės te
mos. Čia mes matome dide
lį skaičių paveikslų, kuriuos 
jis nutapė prisirengdamas 
išpildyti savo didelę kompo
ziciją Rekviem, rodančią 1 
pravoslavų dvasiškius ir žy- 
m u n ū š Upenskio sobore;' 
Kremliuje. • f /•-

Paroda labai gausiai lan
koma. šeštadienį, kuomet 
teko ten būti, galerija buvo 
prikimšta žiūrovų. Kriti
kai apie Korino kūrybą at
siliepia įvairiai. Kai kurie 
pažymi, kad jo meistrišku 
mas didelis, bet nukenčia 
nuo tam tikro paviršutiniš
kumo, teatrališkumo, tuo • 
tarpu, kai kiti kritikai at
siliepia pilnai teigiamai. Da
lis publikos, ypatingai men
kiau informuota dalis, su, 

į tam tikra nuostaba atsilie
pia apie faktą, kad parodo
je tiek religinės tematikos 
—tas kaip ir nesutinka su 
čia skleidžiama propagan
da, kad religija gniaužiama 
Tarybų Sąjungoje.

Bendrai paėmus, paroda 
sukėlė New Yorke didelį 
susidomėjimą, ir ji žymiai 
padeda JAV-TSRS draugiš
kumui vystyti.

R. B.

“TERORAS” y

Taip vadinasi naujas ži
nomo kino režisieriaus V. 
Žalakevi č i a u s scenarijus, 
pagal kurį jis pats pradės 
sukti balandžio mėnesį fili- 
mą. Jam jau renkami akto
riai. “Teroras” — tai pasa
kojimas nuotykių forma 
apie nelengvus išbandymų 
mčtuš pokariniame Lietu
vos kaime.

Tai bus penktasis V. Ža- 
lakevičiaus kūrinys. Prieš 
tai ekrane matėme jo su
kurtus filmus “Kol nevėlu” 
(su režisierium A. Fogeltna- 
nu), “Adomas nori būti 
žmogum”, “Gyvieji didvy
riai” (vienas iš keturių aibj^ 
torių) ir pagal savo scer® 
rijų “Vienos dienos kroni
ka”.
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R. Buknys

Mano įspūdžiai iš CTcagos
Dalyvaujant “Vilnies” 
bendroves dalininkų 
suvažiavime gegužes 9 d.

Šis suvažiavimas buvo 
kartu paminėjimas 45 metų 
sukakties nuo “Vilnies” įsi- 
steigimo, todėl jis svarbes
nis už paprastus suvažiavi
mus.

“Vilnis” įsisteigė 1920 m. 
sūkuryje proletarinės revo
liucijos Rusijoje. Tada Či
kagoje einantis dienraštis 
“Naujienos” iki tol laikėsi 
socialistinės pakraipos. Bet 
kilus revoliucijai Rusijoje, i 
^nerikoje aitriai pasireiškė į 
reakcija ir valdžios puoli-1 
iriai socialistinės ideologi-; 
jos žmonių. “Naujienų” re-' 
daktorius Pijus Grigaitis, 
persigandęs reakcijos, išsi
žadėjo socializmo idėjos ir, 
“Naujienas” pavertė reak
cijai pataikaujančiu laik

ei. Pauliukas nurodė laik
raščio techninius ir finansi
nius dalykus. Sprendžiant 
iš adm. Pauliuko raporto, 
išvada tokia: laikraštis tu
rėjo sunkumų dėl trūkumo 
techniku ir finansų, tačiau 
tie dalykai žymiai pasitai
sė ir “Vilnią^” ateitis da
rosi šviesesnė. Knygvedė 
Mildred Friberg vikriai dar
bavosi užrašydama gražiai 
plaukiamas “Vilniai” aukas 
suvažiavimo proga. Kai ji 
raportavo, kad aukų suplau
kė $9,000, tai iššaukė griaus
mingų aplodismentų iš su
važiavimo dalyvių.

Gražiai pagerbtas 
Vincas Andrulis

Kaip aukščiau nurodyta, 
Andrulis buvo “Vilnies” 
įsteigimo iniciatorius, orga
nizatorius grupių jos plati-

Nuėjome. Jonas atrodo gra
žiai, jaunas, veidas skais
tus, visai nepanašus į ligonį. 
Pasipasakojęs apie savo li
gą, Jonas išsircrš-ke norįs 
grįžti į diyfbą, bet daktarai 
rimtai patarė jam dar il- 

j sotis.
Jonikai abu dirba “V” 

redakcijoje. Jonikienė džiau- 
| gosi, kad Lietuvoje ji gerai 
.jautėsi. Grįžus j Ameriką, 
’sveikata pablogėjusi. Leo- 
!nas Jonikas prieš suvažiavi
mą sunkiai dirbo. Jokubkai 
sergant, redakciojje dau
giau darbo buvo, na, turėjo 

į prisirengti ir suvažiavimui. 
I Šiaip Leonas savo paprastu 
būdu linksmas ir turtingas 
anekdotais.

Geras veikėjas V. Vasys 
vis dar dirba “V” spaustu
vėje, bet skundžiasi žmogus, 
kad jau per sunku dirbti,

Siaubingi, baisias dviejų 
seserų atsiminimai

raščiu, aršiu revoliucijos j 
priešu. Klasiniai sąmoningiI 
lietuviai darbininkai pasili
ko be laikraščio Čikagoje.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos centras tuo metu buvo 
Filadelfijoje. JAV įstojus į 
karą, reakcijai siautėjant, 
policija užpuolė LSS centrą 
ir uždarė Sąjungos organą 
savaitraštį “Kovą.” Netru
kus LSS centras su spaus- 
ttrre persikėlė į Čikagą. Į 
centro sekretoriaus vietą 
parsikvietė iš Valparaiso 
universiteto studentą Vincą 
Andrulį.

Atvykęs į Čikagą, Andru
lis visomis savo intelektu
aliomis pajėgomis, stipriu 
ryžtu energingai stojo į 
darbą įsteigimui pažangia
jai lietuvių visuomenei tin-; 
kamo laikraščio , Čikagoje' Vincas Andrulis
atmušimui renegato Grigai
čio “Naujienose” skleidžia
mų Rusijos monarchistų ir 
viso pasaulio buržuazijos 
melų ir atakų ant Rusijoje 
triumfuojančios liaudies re
voliucijos.

aBuvo šaukiami mitingai 
vijoje Čikagos apylinkėje ir 
pračiau, siekiant Klyvelan- 
dą ir Detroitą, ir buvo aiš
kinama reikalingumas liau
diškai darbininkiško laik
raščio lietuviams vidurva- 
karinėse valstijose. Andru
lis tuo reikalu apvažiavo su 
plačiu prakalbų maršrutu, 
rinko aukas, organizavo vei
kėjų grupes laikraščio pla
tinimui ir finansa v i m u i. 
Andrulio triūsas davė pa
geidaujamų pasekmių. Jis 
iššaukė entuziastišką visuo
menės pritarimą, sukėlė ge
rokai finansų ir 1920 metais 
buvo pradėtas leisti laikraš
tis “Vilnis. Iš karto “Vilnis” 
buvo leidžiama savaitraščiu, 
paskui du kartu savaitėje, 
o nuo 1926 metų eina dien

raščiu.
Jubiliejinis suvažiavimas 

ir tąja proga įvykę paren
gimai — koncertas ir ban
ketas—buvo įspūdingi. Či
kaga turtinga meninėmis 
pajėgomis. Gaila, kad ji taip 
toli nuo Brooklyno, mes ne
galime menininkais pasi
naudoti.

Suvažiavime “Vilnies” vy-

nimui ir finansavimui. Jis 
organizavo savitarpinio po
litinio lavinimosi ratelius ir 
Čikagoje jis pats mokytoja
vo tuose rateliuose, ir taip 
jis išauklėjo veikėjus ir 
spaudai korespo n d e n t u s. 
Andrulis dirbo sunkiai ir 
labai naudingą visuomeninį 
ir kultūrinį darbą, už tai 
jis dažnai buvo reakcijos 
puolamas, areštuojamas ir 
tampomas po kalėjimus.

Vincas Andrulis, kaip žy
mus vadas, kovotojas ir 
liaudies švietėjas, suvažia
vime buvo pagerbtas atitin
kama rezoliucija ir apjuos
tas spalvinga garbės juos
ta. Laike ceremonijų visi 
suvažiavimo dalyviai atsi
stojimu ir gausiais aplodis
mentais sveikino savo vadą 
ir linkėjo gyvuoti ir kovoti 
dar ilgus metus.

Pasimatymai ir pokalbiai 
su vilniečiais

Įžengus į “Vilnies” raš
tinę, adm. J. Pauliukas pa
kėlė man iš kelionės suvar
gintą ūpą, papasakodamas, 
kad gražiai plaukia finan
sinė parama “Vilniai” suva
žiavimo proga. Antra, kad 
“Vilnis” gavusi du techni
nius darbininkus ir spaus
tuvėje dalykai žymiai page
rėjo.

norėtų pasiliuosuoti iš dar
bo.

Mano geras asmeniškas 
draugas S. Vėšys dar gero
je sveikatoje, rūpinasi vi
suomeniniais reikalais. Jam 
ypač rūpi “Vilnies” išlaiky
mas. Suvažiavimo proga 
Vėšys apdovanojo “Vilnį” 
su $450.00.

Gaila, kad Vėšys rengia
si apleisti Čikagą, žada vyk
ti į Kaliforniją.

Kiti labai geri “V” rėmė
jai, finansiškai ir darbais, 
yra Joana ir Apolinaras 
Grigai. Esu labai dėkingas 
draugams Grigams už su
teikimą ir man labai nau
dingų paslaugų dabar lan
kantis Čikagoje.

Dr. Algirdas Margeris 
sakėsi, kad vieną knygą 
baigiąs rašyti ir dar vieną 
rašysiąs, tai būsianti pas
kutinė. Dr. Margerį vargina 
cukraligė. Tačiau jis atro
do stiprus. Entuziastišką 
kalbą jis pasakė “V” ban
kete.

Pasimačiau ir gražiai pa
sikalbėjome su Vincu Ru
daičiu. Jis yra senas spaus
tuvininkas, dar ir dabar 
dirba “V” spaustuvėje lino
tipininku. Jis atrodo gra
žiai, bet pasikalbėjus išsireiš
kė turįs rimtų komplikaci- 
jų su sveikata; gal reikės 
pasiduoti operacijai...

Vilkaviškį, kur augome 
batsiuvio šeimoje, jau pir
mąją Didžiojo Tėvynės ka
ro dieną sudrebino vokiškų
jų > maitvanagių numestų 
bombų sprogimai. Ar galė
jome mes pagalvoti, kad 

i griuvėsiais paverstos vietos 
; Vilkaviškyje taps taikiems 
i gyventojams Tantalo kan
čių vietomis.
įrengtame gete kentėjo mo
terys ir vaikai, nebuvo van
dens, nebuvo kur gaminti 
maistą, o ir paties maisto 
nebuvo. Kasdien badas žvel
gė i akis.v |

(

Pirmąją suįrūtos dieną 
visa mūsų šeima pa
traukė i kaimą. O vėliau iš 
geto atsitiktinumo d ė k a | 
spėjome išeiti kaip tik tą i 
dieną, kai visi geto gyvento
jai buvo sušaudyti. Neleng
va buvo prisiglausti ir kai
me. Įbauginti sužvėrėjusių j 
fašistų, valstiečiai vengė 
žydų tautybės žmonių, nors : 

| ir užjautė, nors ir pasida- 
' lindavo duonos kąsniu, nu- 
i rodydavo kryptį, kur nesi- 
I grupavo hitlerininkų pad- 
: Lūžiai, įvairaus plauko bur- 
: žuaziniai nacionalistai. O jų 
buvo nemaža. Užteko buo- 

. žeį Janulaitienei parodyti 
įurštu, ir nacionalistai tuoj 
nat nužudė mūsų tėvą.

Netekusi vyro, motina 
i siaubo apimtom akim, ketu
riomis dukterimis vedina, 
ieškojo prieglobsčio. Tačiau 

I mūsų baikštus pulkelis buvo 
per didelis ir jau iš tolo pa
stebimas. Todėl nutarėme 
pasidalinti į du būrelius. 

' Kas galėjo tada žinoti, kad 
motiną ir vykesniąją sesutę 

matome paskutinį 
Jas sušaudė vokie-

Griuvėsiuose kai moraliai

būrelį pastebėjo į kiemą išė
jusi J. Šneiderio duktė Na
talija Žemaitaitienė. Ji iš 
kaito suprato, kas mes, ir 
guosdama pačiais širdin
giausiais žodžiais, paėmusi 
už rankų, įvedė mus į kluo
ną. Netrukus ji atnešė pie
no ir duonos.

Tuo metu buvome visiš- 
palaužtos ir

susitaikiusios su mintimi 
apie neišvengiamą pražūtį. 
Šneiderių elgesys vėl atgai-

birkštėlę. Tačiau kuo galė
jome atsidėkoti, mes, pabė
gusios ir išbadėjusios mer
ginos? Todėl prašyti ] 
glaudes n ėdri so m e. 
nuostabos, sutikusios 
tikėtą geraširdiškumą,

ne- 
tie- 

siog praradome žadą. Vien 
sesuo, Seina, verkdama pa- 

_ j prašė padėti kliedinčiai Ra
šai...

Nežinojome dar tada, į 
j kokią didvyrišką šeimą bu- 
i vome patekusios! Čia mes 
j radome prieglobstį iki pat 
išvadavimo dienu, c

Atmintin įstrigo toks epi
zodas. Ęartą mus pamatė 
Natalijos Žemaitaitienės sū
nus Edmundas. Jam tada 
buvo aštuoneri. Edmundas 
tuoj užsidengė rankutėmis 
veidą ir pasakė: “Mamyte,

klaidžiojome mes, 
vienkie-

i Miriam 
i kartą... 
1 čiai. i

Ilgai
trys sesutės, nuo 
mio prie vienkiemio, iš miš
kelio i miškeli, klaidžiojome 
nelyginant įbauginti žvėre
liai. kiekviename žingsny 
rizikuodamos fašistinį išga
ma sutikti. Baigėsi ruduo. 
Baigėsi ir mūsų atsitiktinis 
uždarbis, padedant kasti 
bulves, rauti run kelius. 
Krauju palaistytą žemę pa
dengė sniegas. Apsnigo ir 
daugelį kartu mus saugojęs, 
maitinęs miškas, jo minkš
tos savanoj—mūsų guolis. 
Suvargusio
iš mūsų karščiuojant 
kliedint, vieno sekmadienio 
pavakarę atklydome, kaip 
vėliau sužinojome, prie var
gingo valstiečio komunisto 
Juozo Šneiderio sodybos. 
Amtelėjo šuo. Mes prisi
glaudėme prie kluono sie
nos. Įeiti i namą nesiryžo- 
me. Mūsų susiglaudusį

jauniausiajai 
ir

ramos “Laisvei” čikagiečiai 
įteikė sekamai:

riausias redaktorius Leonas 
Jonikas patiekė įspūdingą 
raportą. Jis padalino “Vil
nies” pergyventus 45-erius 
metus į epokas po 5-rius 
metus, nurodydamas liau
dies kovas už šviesesnę atei
tį, tautų kovas už pasiliuo- 
savimą iš imperialistų prie

spaudos ir visos žmonijos 
' WJ^vas už taiką. Sūkuryje tų 

kovu jis apibūdino “Vilnies” 
vaidmenį.

Direktorių sekretorius V. 
Vasys ir administratorius

J. Mažeika, vienas iš “V” 
redaktorių, papasakojo apie 
savo pareigas ir sunkumus 
redakcijoje. , Vyresnio am
žiaus asmenys pavargsta, o 
dar ligos užpuola. Tačiau 
jis buvo gerame ūpe ir pil
nas ambicijos trūkumus nu
galėti.

Pasisakiau Mažeikai, kad 
norėčiau aplankyti sergantį 
vieną iš “V” redaktorių Jo
ną Jokubką. Mažeika sako: 
“Gerai, nueisime pas jį.”

Pasibaigus suvažiavimui, 
banketo salėje Rudaitis 
čiuptelėjo man už peties. 
Atsigrįžus į jį, padavė vo
ką ir nuskubėjo tolyn. Ati
dariau, sumargavo žali po
pieriai, penkios bumaškos 
po $10 ir šitokis laiškelis:

“Laisvės” preniumerata: 
Dar neišsibaigus mano pre- 

- numerata, bet dar pridėkit 
:3 metus prie esančios $27.
Auka $23. Viso $50.

V. Rudaitis
Daugiau medžiaginės pa

S? Vėšys ......... $10.00
V. Andrulis......... 10.00
A. Zigmant........... 6.00
S. Zalpis............  5.00
A. Jonikienė 5.00
S. Šaltys .............. 5.00
M. Friberg............. 5.00
J. Dauderis............. 5.00.
G. K. Budris......... 5.00
A. Maziliauskas ... 5.00
A. Andriejaitis .... 3.00 
M. Mikšrienė ....... 2.00
J. Slench .............. 1.00
J. P. Miller........... 1.00

Viso $166.00
l Apart aukų, gauta “Lais
vei” 4 naujos prenumeratos. 
Širdingiausia padėka auko
jusiems ir užsisakiusiems 
“Laisvę” I

, Kauno sporto halė — nuo seno mėgiama kauniečių vieta.
i Nėra šeštadienio ar sekmadienio, kad halėje nevyktų kokios 
nors sportinės varžybos. O kai čia susitinka boksininkai — 

laisvų vietų nėra. Kauniečiai labai mėgsta kovas ringe.
rv

Kalbas kampelis
Veiksmažodžiai ir daikta- mažodis “lankytis,” reikš

damas būseną, vartojamas 
su kita plačiau žinoma vie
tininko linksnio forma — 
Lietuvoje: “Norėčiau dar 
kartą Lietuvoje lankytis.” 

Dar keletas pavyzdižų:
“Sunku kovoti įsisenėjusias 
ligas ir kartu finansinį trū
kumą.” Veiksmažodis “ko
voti” reikalauja įnagininko“ 
linksnio su prielinksniu 
“su”: “Sunku kovoti su 

įsisenėjusiomis ligomis ir 
! ja daiktavardžio galininko i kartu su finansiniu trūku- 
linksnio, pvz.: “skaito kny-‘mu.” Norint šiame sakinyje 
gą,” “valgo obuolį” ir kt., palikti galininko linksnį,

aš nieko nemačiau, aš nieko i vardžiai — dažniausiai var- 
nežinau”. O juk tada moki- i tojamos kalbos dalys. Rai
niams penketą rašydavo ! boję jie būna greta vienas 
vien už kelis išdavystės žo- kito ir santykiauja tarp sa- 
džius... Dabar Edmundas vęs, t. y. greta veiksmažo- 
— agronomas. Jis baigė Že- i džio vartojamas daiktavar- 
mės ūkio akademiją. dis turi ne bet kokią formą, 

33 mėnesiai. Toki laiko- o tiktai tokią, kurios reika- 
tarpį mus slėpė, gydė, dali
josi paskutiniu kąsniu 
drabužiu Šneiderių šeima.

Sunku pervertinti svorį

lauja veiksmažodis. Šis reiš- 
ir kinys ir vadinamas valdy

mu. . , ■
Didelė dalis lietuvių kal

tos naštos, kurią nedvejoda- j ^os veiksmažodžių reikalau- 
mi paėmė ant savo pečių šie 
puikūs žmonės. Tomis die
nomis, kai aplinkui vokie- reikia veiksmažodį “kovoti” 

», pvz.: pakeisti artimos reikšmės 
vartojamas su veiksmažodžiu “nugalėti.”.

“Valdžią dominuoja bu- 
.” Veiksmažodis “do- 

kilmininko minuoja” nevartojamas su

čiai su šunimis ieškojo išli- k^i. veiksmažodžiai reika- 
kusiu gyvii žydų tautybės bn^srįi°> 1
piliečių, patys būdami nu-1. džiaugtis ’
kentėję nu visokių represi-1 pagį^nko thnksnm (dziau- 
ių, Juozas ir Antanina Šnei- ^^čs^atėjusiu pavasariu), į distai.
degiai rizikava savo ir savo .... , . . . r .. . - . m _ v.
vaiku bei giminių gyvybe. linksniu (siekiame taikos) galininko linksmu. Tad si 
Nuo tų dienų Juozas ir An
tanina Š n e i d e r i a i tapo 
mums antruoju tėvu ir mo
tina, o i u vaikai Natalija, 
Adelė, Stasys ir Viktoras— 
seserimis ir broliais.

Kokiais žodžiais apsaky
ti begalinį dėkingumą šiai 
komunistų šeimai? Juk ne 
tik mes, o ir nemaža kitų 
rado pas juos prieglobstį!

Praėjo du dešimtmečiai. 
Randai užtraukė* širdies 
žaizdas. Tačiau pralietas 
taikių žmonių kraujas vėl ir 
vėl primena, kad ir šiandien 
nepribaigti nacistiniai 
žmogžudžiai puoselėja nau
jus planus taikiai tarybiniu 
žmonių statybai sustabdyti, 
o Vokiečių Federat y v ė s 
Respublikos (Vak. Vokieti
jos) valdančiosios viršūnės 
mėgina įtikinti žmoniją, 
kad laikas nutraukti perse
kioti karinius nusikaltėlius. 
Mes prijungiame savo bal
sus prie milijonu žmonių 
balsų, reikalaujančiu nenu- 
rimti, kol negaus atpildo vi
si išgamos.

“siekti” — su

ir kt. sakinį taisyklingai taip rei-
Jei su veiksmažodžiu pa- i ketų pasakyti: “Valdžioje

Laikraščių skaitytojai’
vartosime daiktavardį ne ' dominuoja budistai, 
tuo linksniu, kurio jis rei- “č
kalauja, turėsime netaisyk- vis labiau stebi į garsini- 
lingai sudarytą junginį, mą.” Veiksmažodis “stebėti-

: Spaudoje kartais pasitaiko
Į kokių netaisyklingų jungi
nių Pateiksime keletą pa
vyzdžių.

“Konferenciją organizavo 
ir vadovavo.” Veiksmažodis 
“organizavo” reikalauja ga-

vartojamas su galininko 
linksniu be prielinksnio “į.”' 
Su šiuo prielinksniu varto
jamas tik artimos jam 
reikšmės kitas veiksmažo
dis “žiūrėti” (į ką). Šiame 
sakinyje taip pat reikėtų

lininko linksnio, todėl visai: pakeisti lietuvių literatūri-
1 - 1 " ’.Įnėje kalboje nevartojamą,,

ta reikšme žodį “garsini
mą.” Tuo būdu sakinys tai
somas taip: Laikraščių skai
tytojai vis daugiau pasižiū
ri į skelbimus” (arba: vis 
labiau skaito skelbimus).

J. Paulauskas

Vilnius.

Seserys / 
R. Vėbery te 
C. Frumina

Maskva. — TSRS vyriau-
sybė atmetė JAV, Anglijos 
ir Prancūzijos planus apvie- 
nijimui abiejų Vokietijų, 
nes tai planai pavergimui 
Rytų Vokietijos.

gerai pasakyta: konferenci
ją organizavo. Bet veiksma
žodis “vadovavo” vartoja
mas tik su naudininko links
niu, todėl šio veiksmažodžio 
taip paprastai negalima pri
dėti prie veiksmą žodžio, 
vartojamo su galininko 
linksniu. Kadangi šiuodu 
veiksmažodžiai (organizuo
ti ir vadovauti) reikalauja 
ne tų pačių linksnių, tai, 
nors jais aptariamas tas 
pats objektas (konferenci
ja), prie abiejų reikia pa
vartoti tą objektą nusakan
ti žodi tuo linksniu, kurio 
jie reikalauja (antruoju at
veju jis pakeičiamas įvar
džiu) : “Konferenciją orga
nizavo ir jai vadovavo.”

Kitas pavyzdys: “Norė-
čiau dar kartą Lietuvon 
lankytis.” Forma “Lietu-
von,” reiškianti “į Lietuvą,” 
vartojama tik su veiksma
žodžiais, nusakančiais judė
jimą, kryptį (pvz.: “nuva
žiavo į Lietuvą“). O veiks-

GAMTOS GLOBOTOJŲ 
KONFERENCIJA

Lietuvos Žemės ūkio aka
demijos aksų salėje įvyko 
akademijos gamtos apsau
gos draugijos skyriaus kon
ferencija. Jos darbe, dalyva
vo ir padarė pranešimą 
gamtos^apsaugos komiteto 
prie LTSR Ministrų Tary
bos pirmininkas V. Bergas.' 
Apie gamtos apsaugos pro
pagandą kalbėjo žurnalo
“Mūsų gamta” vyriausiasis 
redaktorius R. Budrys.

Tai pirmoji Žemės ūkio 
akademijos gamtos apsau
gos draugijos skyriaus kon
ferencija.

A. Lapenas
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B. PRANSKUS-ŽALIONIS

Proletarines literatūros brendimas
lietuvių išeivijoje 1912-1919 m.

(Pabaiga)
Antai apsakyme “Pirmų kartą” pa- 

vaizlduotas nuotykis, kai alkanas bedar
bis susigundo pavogti pinigų, kad jų pa
galba galėtų išvykti į kitą miestą, kur 
galės gauti darbo. Veikimo aplinka čia 
amerikietiška, tačiau pats nuotykis bū
dingas bet kurios šalies, tame tarpe ir 
Lietuvos darbininkų gyvenimui. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie apsakymą 
“Pupytė”. Čia taip pat Amerikos dar
bininkų gyvenimo sąlygomis vaizduoja
ma darbininko šeima, kurioje vyras, la
bai mylėdamas savo žmoną, tiek jai pa
taikauja, atlieka už ją net ir smulkią 
namų ruošą, kad pagaliau pati toji žmo
na pradeda nekęsti tokio ištižėlio vyro 
ir pameta jį. Čia nupieštas darbininko 
ištižėlio psichologinis paveikslas turi 
platesnį apibendrinimą, tipizuojančią 
prasmę ir tuo būtent, jis ir yra vertin
gas, siejasi su proletarinės literatūros 
uždaviniais, kad jis smerkia ir pašiepia 
kenksmingą darbininkų judėjimui lep- 
šiškumo, ištižimo psichologiją.

Tačiau visai eilei savo apsakymų B. 
Laucevičius ir dabar sėmėsi medžiagos 
iš ankstyvesnės savo revoliucinės patir
ties, gyvenant ir veikiant Rusijos ir Lie
tuvos darbininkų tarpe. Tai apsakymas 
“Vieną dieną”, kuris primena anksty
vesnį jo apsakymą “Sugrįžo”. Čia vaiz
duojamas džiovos nukamuotas darbinin
kas, išvažiuojąs į kaimą atsigauti, bet 
ten mirštąs. Apsakyme “Pasimatymas” 
rašytojas taip pat grįžta prie anksčiau 
ne kartą liestos politinių kalinių gyveni
mo, jų kovos temos. Darbininkų strei
kas vaizduojamas apsakyme “Agitato
rius”, kartu parodant ir niekšišką išda
vikų provokatorių vaidmenį darbininkų 
kovoje.

Daugelis šio meto B. Laucevičiaus ap
sakymų pasižymėjo ir aukštesniu meni
niu lygiu, negu ankstesni jo kūriniai, 
žymėjo augantį rašytojo meistriškumą. 
Tą pastebėjo ir pažymėjo ' jautriausias 
to meto lietuvių proletarinės literatūros 
kritikas V. Kapsukas. Minėtoje 1916 
m. lietuvių grožinės literatūros apžval
goje jis B. Laucevičių išskyrė, kaip ga
besnį Amerikos lietuvių rašytoją: “Pa
minėtini, gal būt,— rašė jis,— tik trum
pi pomirtiniai Br. Vargšo vaizdeliai, ku
rie rodo jį galėjus tapti įžymiu vaizde
lių rašytoju. Ypatingai verčia mus taip 
manyti tilpusis “D. Kalendoriuje” vaiz
delis “Pirmą kartą” ir “Pupytė” (“Ko
vos” Nr. 37).

Šio meto B. Laucevičiaus kūryboje pa
sireiškė ir vykstančio karo tematika. 
Apsakyme “Išdavikas” vaizdu o j a m a s 
dažnas karo metu nuotykis, kai papras
tas nepilnaprotis kaimo žmogus palai
komas šnipu ir sušaudomas. Čia rašy
tojas smerkia karą, bet dar daugiau iš 
humanistinių pacifistinių pozicijų. Mo
nologo “Kareivis” herojus tariamai gi
ria kareivio profesiją, tačiau čia ryški 
ir monologo potekstė, smerkianti tos 
profesijos žiaurumą ir nedėkingumą. 
Tačiau plačiausia šioji karo tema B. 
Laucevičiaus paliesta vienintelėje šiuo 
laikotarpiu pasirodžiusioje dramoje 
“Kryžius”, kurią autorius rašė jau sun
kiai sirgdamas ir gulėdamas ligoninėje.

“Kryžius” . priklauso prie geresniųjų 
meniniu atžvilgiu B. Laucevičiaus dra
mų. Jos situacijos ir veikėjai labiau psi
chologiškai motyvuoti, joje mažiau dirb
tinių scenų, labiau individualizuota vei
kėjų kalba ir t.t. Medžiagos dramai, 
kaip pažymi pats autorius, jis daugiau
sia sėmėsi iš karo pabėgėlių laiškų ir, 
apskritai paėmus, atkūrė joje nors ir 
ne visomis savo detalėmis būdingą, bet 
vis dėlto natūralų ir patikimą Lietuvos 
kaimo gyvenimą karo metu.

Dramoje autorius stengiasi atskleisti 
tuos žiaurumus ir nelaimes, kuriuos ne
ša karas paprastiems darbo žmonėms. 
Ypač reikia pabrėžti tuos dramos mo
mentus ir tuos veikėjus, kurie neša idė
jinį jos krūvį, išreiškia paties autoriaus 
mintis it nuotaikas. Iš tokių veikėjų 
ypač pažymėtini trys.

Vienas jų — tai jaunas bernas Paliu
kas, kuris karo metu tampa išdaviku, 
siekdamas savanaudiškų tikslų, norėda
mas atkeršyti valstiečiui Bakučiui, ku
rio duktė, nenori už jo tekėti. Šiuo pa
veikslu autorius išryškina tai, kad įvai-

J__.___________________________________

rios nedoros moralės ir sąžinės elemen
tai karo metu siekia patenkinti savo 
įvairius savanaudiškus tikslus, naudo
jasi žmonių vargu ir nelaimėmis. Tei
singai smerkdamas tokius gaivalus, B. 
Laucevičius dramoje be reikiamo pa
grindo parodė šiokį tipą visai socialiniu 
atžvilgiu netinkamo tokiam tipui sam
dinio berno asmenyje.

Antras iš tokių veikėjų — tai atsitar
navęs kareivis Birbilas. Jo monologai 
ir replikos dramoje primena monologo 
“Kareivis” mintis ir samprotavimus. Iš 
pradžių jis irgi giria kareivio prievoles, 
aukština jų garbingumą, drąsina išei
nančius į kariuomenę ir karą vyrus ir 
t.t. Tačiau užėjus frontui, Birbilą patį 
sužeidžia, jis pusiau išprotėja, jam vi
sur ima vaidentis lavonai ir kraujas. 
Paskutinės jo replikos — tai jau sun
kiai sužeisto žmogaus kliedėjimąi, iš 
kurių trykšta ne karo garbinimas, o jo 
prakeikimas ir pasmerkimas:

“Jūs čia sustingot ramiai, bet aš, ka
reivis, mačiau karę! Suspaudęs kyšo- 
jančias iš kaukolės degančias smegenis, 
aš bėgau ir žiūrėjau, kaip stipresnieji 
silpnesniems keliais laužė krūtines, ir 
girdėjosi, kaip traškėjo kaulai mindomų 
ir laužomų ratais kūnų. Žmonės ėdasi 
kaip šunys ir iš jų lūpų varva krau
jas!.. Žmonės eina prieš žmones, tam
sybė prieš tamsybę, spėka prieš spėką, 
ir kraują kraujyje skandina!..”

Jei Birbilas atstovauja tiems, kas iš 
pradžių dar turėjo kokių-ne-kokių iliu
zijų karo atžvilgiu, o paskui, patys pa
matę visus jo žiaurumus ir aukas, irgi 
jį pasmerkia, tai mokytojo Pabrėžos pa
veiksle rašytojas piešia sąmoningą ka
ro priešą, iš pat pradžių suprantantį vi
są jo žiaurumą, niekšiškumą ir svetin
gumą liaudžiai ir net žmonių tarpe ve
dantį tam tikrą agitaciją prieš karą. 
Jis aiškino “tėvynės gynimo” šūkio mul
kinamąją esmę imperialistiniame kare.

“Tėvynė, tėvynė visų, tai kodėl visas 
sunkumas puola ant pečių tiktai betur
čiui — mužikui. (Ironiškai- nusijuokia). 
Tėvynę ginti! Tamstai, Birbilai, man ir 
milijonams panašių piliečių leidžiama 
iš kieno tai malonės gyventi, būti sūnais 
tėvynės, mokėti mokesčius, tarnauti ka
riuomenėje ir galų gale guldyti galvas. 
Bet yra išrinktieji, kuriems nereikia 
tarnauti karuiomenėje, yra tiesos, pa- 
liuosuojančios juos nuo visokių prieder
mių, ir jie juokiasi į saują iš tosios “tė
vynės” ir “meilės”. Tie visi didieji ir 
aukštieji jau nekartą pardavė savo tė
vynę, ir parduos dar, jeigu tik atsiras 
kupčius, o mums pasakojo, kad meilė 
prie tėvynės yra užvis svarbiausia, ir 
kas su tuo nesutinka — tas išgama!

Ši ir panašios jai replikos Pabrėžos 
lūpose rodo, kad' tiek autorius, tiek jo 
herojus jau neblogai buvo įsisąmoninę 
revoliucines marksistines pažiūras į im
perialistinį karą ir buržuazijos skelbia
mo tėvynės gynimo šūkio esmę. Tiesa, 
suvokdamas imperialistinio karo esmę 
ir jo ne tik svetimumą darbo žmonėms, 
bet ir didžiausią jiems žalą, nei auto
rius, nei Pabrėža dar nešaukia aktyviai

Mes esame mąžeji kauniečiai. Geri dėdės 
mums pastatė žaidimų aikštelę, kur mums 

labai smagu žaisti;. _ .

kovoti prieš jį. Pabrėža vienam iš dra
mos veikėjų (Stasiui) mobilizuojamam 
į karą, pataria tik pasyviai karui prie
šintis: “Tavo gyvastis yra labiau rei
kalinga, negu tavo mirtis, tavo sugrįži
mas labiau reikalingas, negu žuvimas, 
todėl stenkis nieko neužmušti ir tik, 
progai pasitaikius, stenkis pasislėpti ir 
pakliūti nelaisvėn”. Visas dramos pato
sas irgi yra daugiau pacifistinis, negu 
kovingai revoliucinis, ir čia, be abejonės, 
pasireiškė dar nepakankamas marksis
tinės kovos prieš karą suveikimas, ne
pakankamas Lenino iškelto uždavinio 
paversti imperialistinį karą politiniu ka
ru supratimas.

Antra vertus, labiau išryškinti pasy
vios kovos prieš karą momentus, at
skleisti pirmoj eilėj nešamas liaudžiai 
karo nelaimes, žiaurumus,žudynes sąly
gojo autorių bei jo herojų ir pati vaiz

duojamoji aplinka. Nenatūralu ir ne
įtikinama būtų rodyti revoliucinės ko
vos prieš karą momentus paprastų Lie
tuvos valstiečių tarpe 1914 m. karo pra
džioj. O kad tiek B. Laucevičius, tiek 
Pabrėža žinojo ir revoliucines kovos 
prieš karą perspektyvą, rodo tokie pa
starojo žodžiai:

“Šiandien jau suprato žmonės, prisi
pažįsta ir valdovai, kad vedimui karės 
negana pasakyti — aš, kad reikalinga 
kariuomenė; reikalingi žmonės, ir jau 
nebetoli tas laikas, kad žmonės pasakys 
savo žodį, žodį — baisų valdovams, bet 
naudingą sau.”

B. Laucevičiaus “Kryžius” buvo jei ir 
ne pats nuosekliausias idėjiniu atžvilgiu, 
tai pats stambiausias savo apimtim re
voliucinės lietuvių literatūros kūrinys, 
sukurtas dar karo pradžioje ir skirtas 
imperialistiniam karui demaskuoti.

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Rojau! Dvi savaites 
gulėjęs ligoninėje, ką tik iš
ėjęs rašau Tau šį laiškutį. 
Mudu su Elena karštai svei- 
kinava Tave, susilaukusį to
kio puikaus būrio' metų! 
anot kompozitoriaus Karoso, 
kai žmogus sulaukia 70, to
liau gyvena labai lengvai, 
be sunkumų ir ligų.

Kaip tik tokio gyvenimo 
Tau ir linkiva mudu su Ele
na.

Pas mus pavasaris labai 
vėlina, todėl ir aš dar į Va
lakampius neskubu,nes pa
pučia šiaurys, medžiai dar 
be lapų, tik Neries pakran
tės nuostabiai žalios. Koks 
gražus nūnai Vilnius, Ro
jau! Kyla ir kyla į viršų 
nauji namų kvartalai. Ro
dosi, gyventum čia be galo.

Šios dienos mūsų spauda 
gausiai mini?,.Tąvo gimimo 
dieną ir visur linksmas ap
skritas Rojaus veidas! Gi
lius pėdsakus įspaudei mū
sų tautos literatūroje ir jos 
tarybinėje kultūroje, nors, 
ir toli nuo tėvynės gyvenda
mas. O juk mūsų literatūra 
susilauks dar'naujų puikių 
Tavo veikalų. Ir Tavo sep
tyniasdešimtmetis yra tik 
įsibėgėjimas tolimesniems 
žygiams. Tavo kasdieninė 
veikla labai reikalinga 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių gyvenimui

Spaudžiam Tavo tvirtą 
ranką ir bučiuojame naujų 
laimėjimų linkėdami Tau- 
asmeniškai ir visam, pažan
giųjų lietuvių barui Ameri
koje.

Jonas ir Elena šimkai
P.S. Bučiuoju Ievą. Daug 

džiaugsmo ir jai.
Jonas

Vilnius,
1965 m. gegužės 15 G.

ŠIAULIŲ RAJONO 
PADANGĖJE

“Su. 25-ojuoju Tarybų 
Lietuvos pavasariu”

Su tokiais sveikinimais 
kvietimai ir • skelbimai šių 
metų balandžio pirmąjį sek
madienį kolūkiečius) dar
bininkus, inteligentiją ir 
moksleivius, visus senus ir

San Francisco, Calif.
Iš įvykusio jaukaus

Susirinkimas JŲ
Gegužės pradžioje įvykdę 

mūsų LDS ir LLD kuopų 
susirinkimas Mill Valley., 
malonių darbščių pažangie
čių Mildred Kostarienės ir 
jos dukros Genovaitės gra
žioj ir daugumoj artistų ap
gyvento j rezidencijoj. M. 
Kostarienė prieš metus lai
ko' atvyko iš Clevelelando 
pas dukrą, kuri jau keleri 
metai Kalifornijoje gyve
na. Genovaitė aukštai iš
mokslinta ir eina atsakin
gas pareigas čia. M. Kos
tarienė mūsų LLD kuopos 
užrašų sekretorė. Džiaugia
mės jas turėdami.

Minimo susirinkimo eiga 
buvo gyva ir nuosekli. P® 
žymėtina, kad veik visi na
riai dalyvavo. Tarp kitų 
tarimų, aukų paskirta nau
dingiems tikslams $70.. Po

-i

jaunus kvietė į rajono tra
dicinę Pavasario šventę. Ji 
vyko visuose kolūkiuose, 
tarybiniuose ūkiuose, gy
venvietėse ir Kuršėnų mies
te. Čia gražiai buvo paly
dėta žiema ir sutiktas 25- 
asis pavasaris. Įvyko daug 
koncertų, buvo organizuo
tas liaudies meistrų darbų, 
audinių ir moksleivių darbe
lių parodos, margučių (kiau
šinių) ridenimo varžybos, 
atrakcionai ir kt. Visą die
ną iki vakaro džiaugėsi jau
nimas ir senimas.

Šiaulių rajone tapo gra
žia tradicija mirusiųjų pri
siminimo diena, kuri mini
ma du kartus per metus, 
k o 1 e k t yvinėmis šventėmis 
tapo vardynos (krikštynos), 
santuoka, pilietinės laido
tuvės/ pilnametystės diena 

’ir kt., kurios atliekamos pa
gal tarybinio gyvenimo pa
pročius. 

I

žemaitės Jubiliejus
Gegužės mėnesio pabaigo

je visos respublikos- darbo 
žmonės minės lietuvių kla
sikės- J. Žemaitės 120-ąsias 
gimimo metines. Šią datą 
numato plačiai atžymėti ir 
rajono kovingieji ateistai. 
Čia mokslinės-ateistinės pro
pagandos taryba paskelbė 
dailiojo skaitymo konkursą, 
skirtą J. Žemaitės Jubilie
jui. Dabar visose mokyklo
se, kolūkiuose ruošiamasi 
konkursui.. Bus skaitomos 
ištraukos iš Žemaitės anti- 
klerikalinių ir antireliginių 
■kūrinių.

Ant. Martinionis

GAUDŽIA VARGONAI
i Prieš penkerius metus 
Valstybinės konservatorijos 
duris nedrąsiai pravėrė Ele
na Liųtkevičiūtė. Ji čia at
vyko’ vedama vienos minties 
-—išmokti groti, vargonais; 
Pirmieji užsiėmimai, pirmo- 
sos nesėkmės, ir džiaugsmai. 
Nepastebimai prabėgo me
tai, kiti, . ir štai—E.Lįutke- 
vičiūtė dėstytojo Leopoldo 
Digrio vargonų klasės di
plomantė.

DETROIT, MICH

Mirus
i

Jonui Daukui
r ■ .. • .

( Nuoširdi užuojauta žmonai Onąi Daukienei,.
dukteriai Aldonai Padalis ir visiems artimie-

' siėmsi
Jonas Daukus buvo Aido, choro artimas bi

čiulis. Liūdime jo»

' .—BROOKLYNO AIDO: CHORAS

pažmonio ir susirinkimo
Veikiausia visų metų gra

žiausias mėnuo tai bus gra
žuolis gegužis. Ypatingai 
pas mus, Kalifornijoj, kai 
po gausaus sezoninio lietaus 
gamtos grožis dvigubai iš
gražėja. Pav., dauguma mė
lynuojančių kalnų pasipuo
šia gražios, žalios spalvos 
tapyba. O jau tos mūsų 
gausios gėlės, įvairių rūšių 
medeliai tiesiog verste ver
čia kiekvieną žmogų tuo 
stebėtinu gamtos grožiu su
sižavėti.

Pavyzdžiui, gegužės 16 d. 
Napoje įvyko Petro ir 01- 
gos Prokšaičių gamtos gro
žio ir kalnų supančioje re
zidencijoje jauki, skminga 
išvyka-pietūs. Tenka pažy
mėti, kad Petras ir Olga gi
mę ir augę Amerikoje. Ol
ga yra mūsų veiklios V. Sut- 
kienės sesers dukra. Prok- 
šaičiai draugiški, malonūs 
žmonės. Didelės padėkos žo
dis jiems už suteikimą pa- 
žmoniui vietos. Girdėjau, 
kad visi atvykę svečiai grį
žo į namus puikiai nusitei
kę.

susirinkimo minėtos malo
nios draugės pavaišino vi
sus skaniai paruoštais už
kandžiais. Didelis ačiū joms 
už vaišes. Ši šiltos atmos
feros diena buvo maloni 
mums visiems.

Apgailėjome A. Mugianį 
ir A. Knisių, kurie nesenai 
pergyveno sunkias operaci
jas. Širdingiausi linkėjimai 
abiem greitai atgauti svei
katą.

S. F.

Brockton, Mass. į
Įvyks piknikas po stogu
Sekmadienį, gegužės 30 

dieną, Lietuvių Tautiš k o 
Namo svetainėje, 668 No. 
Main St., įvyks piknikas po 
stogu. Pradžia 2 valandą 
dieną. Rengia Montello Vy
rų Dailės grupė. Įžanga 
tiktai 50 centų.

Bus namie gaminto mais
to, šiltų ir šaltų gėrimų. Šo
kiams gros muzika. Rengė
jai kviečia iš plačiausios 
apylinkės lietuvius dalyvau
ti. Būsite patenkinti.

Rengimo komisija

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mary A. Stanelis
Mirė birželio 1, 1958.

Mes visi pasigendame jos, ypatingai pasige
dome mudviejų bankete, kuris buvo suruoštas 
mums pagerbti 35 metų vedybų sukakties pro
ga. Kaip ji būtų džiaugusis!

Ilsėkis ramiai, mieloji.
MYLDA ŽUKAS, duktė
WALTER ŽUKAS, žentas 
ONA SCHULTZ, sesuo
HELEN ŽUKAS, Walterio motina

Elizabeth, N. J., ir 
Binghamton, N. Y.



Penkt, gegužės (May) 28, 1965 EX ISVE

j New Haven, Conn.
Parengimas pavyko

Gegužės 23 d. čionai įvy
ko parengimas pam i n ė ti 
LLD 50 metų ir LDS 35 me
tų sukaktis. Parengimas pa
vyko. Publikos susirinko 
virš šimto. Buvo paruošta 
skanūs pietūs.

Dainų programą atliko 
Hartfordo Laisvės choras, 
vadovybėje Wilma Hollis. 
Jis ainavo virš valandos. 
Publikai labai patiko gra
žios dainos. Buvo ir solistų, 
jų tarpe dainavo Wiloma 
Hollis, kuri yra prancūzų 
tautos, bet gražiai solo dai
navo lietuvių dainas. Garbė 
Laisvės chorui ir jo vadovei.

Jfarengime buvo du LDS 
Centro valdybos nariai, tai 
vicepirmininkas J. J. Moc- 
kaitis ir J. Waisas, LDS iž
dininkas. Jie abudu pakal
bėjo apie LDS organizacijos 
svarbą ir 35-ių metų sukak
tį.

M. Švinkimas kalb ė j o 
apie LLD 50 metų sukaktį. 
Po to buvo pakviestas An
tanas Bimba, “Šviesos” re
daktorius. Jis kalbėjo svar
biais pasauliniais klausi
mais ir apie svarbą Litera
tūros draugijos, kuri šiemet 
mini 50 metų sukaktį.

Bendrai parengimas pa
vyko visais atžvilgiais. Gir
dėjom iš dalyvių užginan
čiu išsireiškimų.

Tariame širdingą ačū da
lyviams ir visiems, kurie 
vienaip ar kitaip prisidėjo 
prie parengimo. Dėkų Svin- 
kūnams ir Račkauskams iš 
Waterbury už pagalbą pie
tų metu, ačiū Agnei Gu- 
tauskienei ir Anai Pikelis 
už pagalbą, Mureikienei už 
aukas.

Rengimo komisija:
J. Kunca
Eva Rudman 
Juzė Žolynas

Avalon, N. J.
Pasišventimas ir 

^ntuziazmas nenugalimi 
pastaromis dienomis įvy

ko tam tikros rūšies nesma
gumai ir nemalonumai, bet 
mudu su Elzbietą, pagal įsi
gyvenusį paprotį, tą viską 
nugalime. Užmojis padaryti 
lietuvių pažangiečių sąskry
dį sekmadienį, gegužės 30 
dieną mūsų rezidencijoj, 
147 13 St., Avalon, N. J., 
įvyksta.

Viskas eina pagal planą. 
Pietūs įvyksta pirmą valan
dą. Jokios skerspainės nesu
trukdys banketo. Nesivėluo- 
kite. Ilgiau būsite—daugiau 
smagumo ir malonumo tu
rėsite.

Kam apeina mūsų garbin
ga Literatūros Draugija ir 
laikraštise “Laisvė”, tie ne
patingės atvažiuoti. 
JLEntuziastai kviečia entu- 
CTastunse.

J. A. ir Elzbieta Bekampis

Brockton, Mass.
PIKNIKAS PO STOGU

Rengia Montellos Vyrų Dailės Grupė
Įvyks Sekmadienį

Gegužės 30 May
Pradžia 2-ą valandą dieną

Įėjimas tik 50 centų
LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJE SALĖJE

668 Main St., Montelloje j
Kviečiame visuomenę dalyvauti šiame 

įspūdingame parengime.
Rengimo Komitetas

Cleveland, Ohio
C.L.M. klubo susirinki

mas buvo geras, skaitlingas, 
nes dalyvavo apie 60. Su pa
vasariu gerėja ir sergančių 
sveikata.

Karsokienė rapor tavo, 
kad aplankė sergančią M. 
Tyzinauskienę, O. M. Mason 
aplankė Žebrienę. A. Stan- 
kienė jau atsilankė po ilgos 
ir sunkios ligos. Tyzinaus- 
kienė grąžino klubui gautą 
dovaną $3. B. Mikalajūnie
nė yra ligoninėje. Lankyto
jos yra Vilčinskienė ir Gele- 
žienė.

Nutarta paaukoti “Lais
vei” ir “Vilniai” po $10. 
taipgi per Raudonąjį Kry
žių $10 nukentėjusiems nuo 
tornado. Priimta rezoliuci
ja prieš JAV agresyvią po
litiką. Nutarta turėti pa
rengimą tėvų pagerbimui. 
Šeimininkauti apsiėmė M. 
Martin ir J. Yurka.

M. Mačionienė skaitė iš 
“Pavasario Godų” paskaitą 
pagerbimui motinos. J. 
Werner skaitė straipsnį iš 
“Tarybinė moteris”. i

Ačiū A. Sklerienei už pri
siųsta tortą. Dėkui St. Pe- 
tersburgo lietuviams už lin
kėjimus per O. Mičiulienę.

Po susirinkimo valgėme 
skanių užkandžių. Vaišino 
M. Mičiutienė, Valinčienė ir 
M. Garbinčienė, Šeimininkė
mis buvo A. Mack ir J. Bei- 
kin, pagelbėjo Salanir Moc- 
kaitienė. Prie stalo dar bu
vo surinkta $19.15 pagalbai 
nukentėjusių nuo tornado, 
tai bendrai pasidarė $29.15.

Jonas Masilionis yra se
nas ligonis, gyv e n a 994 
Wheolock Rd., Clevelande.

Visi atostogautojai j a u 
grįžo iš šiltų kraštų. Kai 
kurių sveikata gerai sutvir
tėjo.

Tenka pastebėti, kad cle- 
velandiečiai neskaitlin g a i 
pasirodė bankete, kuris įvy
ko gegužės 8 dieną, taipgi 
ir Misevičiaus filmų paro
dyme. Filmai geri, kas daly
vavo, daug pamatė ir pasi
mokė.
*S ’V

Huntington, N. Y.
Serga

Sunkiai susirgo Anna 
Gaškauskienė. Ji nuo se
niau nesveikavo, sveikata 
buvo pradėjusi kaip ir tai- 
syts. Bet dabar staigiai su
ėmė skausmai, neteko są
monės. Buvo nšvežta į Hun- 
tingtono ligoninę. Kol kas 
liga dar nenustatyta. Lin
kiu jai greitai pasveikti.

F. K.

Maskva. — Pašalino iš 
Komunistų partijos eilių ge
nerolą Ivaną Serovą, buvusį 
savisaugos ministrą.

PHILADELPHIA, PA.
0

Philadelphia, Pa.
“Lithuanian American” 

s t u d e n tai Philačtelphijoje 
gegužės 15 d. vyko į Wash- 
ingtoną paremti prezidento 
Johnsono karą Vietname...

Kei teisėjas Mark E. Le
fever teisė prasikaltėlius 
teismabuty, tuo pačiu laiku 
vagys apvogė jo namus.

Cooper Hospital, Camde- 
ne, tarnautojai streikuoja. 
Pikiete dalyvauja ir klieri
kai ir keli protestantų ku
nigai. Streikui vadovauja 
Drug and Hospital Divi
sion AFL-CIO lokalas 1034. 
Streikuojantieji sako, kad 
už $50 į savaitę negali pra
gyventi. Teismas apribojo 

1 pikieto skaičių. Vietinės 
unijos pasižadėjo streikuo
jantiems padėti.

Nathan Schwartz buvo 
užpultas; atimta $500 ir pri
rakintas prie subway relių. 
Policija jį paliuosavo.

Birželio mėnesį bus paim
ti Pennsylvania valstijoje 
1,086 nauji rekrutai į ka
riuomenę.

Prisiminkime vykimą į 
baltimoriečių “Laisvės” pik
niką birželio 20 d. Užsisa
kykite buse vietas pas Žal- 
nieraitienę, Kazlauską, Mer
kį arba Tureikienę. Busas 
išeis 9 vai. ryte, nuo kampo 
Girard Ave. ir N. 4 St.

Nepamirškite, kad Easto- 
ne “Laisvės” naudai pikni
kas įvyks liepos 3 d. Ruoša- 
mas geras busas.

Philiadelphiečiai gražiai 
parėmė .“Vilnies” 45 metų 
jubiliejų. “Vilnis” nuo mū
sų toli, bet kiekviename at
sišaukime geri prieteliai ne- 
skūpūs jai paremti. Kuopos 
ir apleidusios mūsų koloni
ją Šmitienės pasidarbavimu 
pasiųsta arti dviejų šimtų 
dolerių.

LLD 10 kuopa rengia pik
niką “Laisvės” paramai 
Eastone pas Ratinius liepos 
3, šeštadienį. Organizuoja
mi du busai, vienas į Balti- 
morės pikniką, kitas į Eas- 
toną. Busai Public Service, 
su vėdinimu. Užsisakykite 
vietas pas bet vieną LLD 
10 kuopos narį.

Baigiame šių metų pirmą 
pusmetį. Padarius santrau
ką, mūsų aukų geriems tiks
lams susidarys virš penkių 
šimtų. Mes negalime pasi
vyti peteršburgiečių, bet ry
tinėse valstijose philadel- 
phiečiai pirmoje vietoje.

LLD 10 kuopa jau turi 
pereitų metų pasimokėjusių 
narių skaičių, tačiau keli se
ni nariai nėra pasimokėję; 
prašome pasimokėti.

Kuopa pakeitė susirinki
mų dieną ir laiką, kad pa
lengvintų būti susirinkime, 
ypatingai moterims,, kurios 
bijosi naktį, vykti. Dabar 
susirinkimai įvyks kas ant
rą šeštadienį — svetainėje 
715 N. 6 St., 2 vai. dieną.

Prašome visus narius pa
sidarbuoti gavime naujų na-

A nnouncement

SUNSHINE LAKES
Open

from May 29th until Labor Day.

15 miles South of Tacony-Palmyra

Bridge on Route No. 73 and

16 miles Southwest of the

Benjamin Franklin Bridge.
(42-43) 

rių, kad kuopa pakiltų iki 
60 narių skaičiaus. Birže
lio susirinkime pakelsime 
drg. Kaspariūno nusiskun- 
diųią. Manau, kad įvyko 
klaida, ir ji bus pataisyta. 
Būkite kantrūs, drauge.

Pilietis

Waterbury, Conn.
Svarbus susirinkimas 
x Lietuvių Literatūros

Draugijos 28 kuopos svar
bus susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, birželio 6 dieną, 
103 Green St. svetainėje. 
Pradžia 1:30 vai. dieną.

Reikės aptarti busimuo
sius parengirrius. Turime ir 
kitų svarbių reikalų.

Mūsų pirmasis parengi
mas bus sekmadienį, birže
lio 27 d., kurį rengiame 
bendrai su LDS 31 kuopa. 
Jis įvyks 18 Wagon Wheel 
Court, Oakvillėje. Bus gra
žioje sodyboje. Gerai žino
ma vieta . Pietų pradžia 1 
vai. dieną.

Yra reikalas visiems pa
sidarbuoti, kad parengimas 
gerai pavylktų. Kviečiame 
atsilankyti ir iš kitų koloni
ją

Nariai, kurie dar esate 
nepasimokėję duokles už 
1965 metus, ateikite į susi
rinkimą ir pasimokėkite. 
turėėsime vaišių.

Klem Yenkeliuniene

New Haven, Conn
Gegužės 23 d. teko daly

vauti LDS 35 metų gyvavi
mo parengime, kuris buvo 
gražus ir sėkmingas, kaip 
svečiais, taip ir programa.

Programa įūyo įvairi, su
sidėjo iš dainų ir kalbų. 
Dainų programą išpil d ė 
Hartfordo Laisvės choras. 
Kalbė j o LDS ~ vicepreziden
tas J.J. Mockaitis ir LDS iž
dininkas J. Weisas. Abudu 
kalbėjo apie LDS. Apie val- 
gių balansą kalbėjo M. 
Svinkūnienė iš Waterbury. 
A. Bimba kalbėjo apie pa
saulinius reikalus ir LLD 50 
metinę sukaktį, taipgi spau
dos reikalais. Spaudos pa
laikymas yra vienas iš svar
biausių uždavinių. Girdėjosi 
iš svečių, kad buvo pasiten
kinę. Pietūs buvo geri, dai
nų ir kalbų programa įvai
ri.

J. Strižauskas

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, bir
želio 3 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7 vai. vakare. Po šio su
sirinkimo mitingų nebus per du 
mėnesius. Nariai prašomi būti su
sirinkime ir pasimokėti duokles.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, birže
lio 7 d., Liet. Taut Namo kamba
riuose, 8 Vine St, Montello. Pra
šome narius ir spaudos mylėtojus 
dalyvauti. Apkalbėsime piknikų rei
kalus. Apskričių piknikas birželio 
20 Lawrence, Mass., ir “Laisvės” 
piknikas Montelloje. (41-43)

—.—   ---------------------- -——I——■‘r................................  >■■■■

SO. BOSTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio 

suvažiavimas įvyks Birželio-June 6 
d., Lietuvių svetainėj, 318 Broad
way, So. Bostone. Pradžia 11 vai. 
priešpiet Draugės, prisiųskitae daug 
delegačių. Valdyba (41-4)

Paieškojimai
Ieškomi giminės, gyvenanti Chi- 

cagoje. Aloyzas Teverijonas ieš
ko Teverijonaitės Marijonos ar O- 
nos, iš Skaudvilės, Naregenių kai
mo.

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

RYKLIAI
Atlanto vandenyse ir ato

grąžų kraštų jūrose gyve
na stambi, plėšri žuvis — 
mėlynasis ryklys. Jo kūnas 
yra milžiniškos šeivos pa
vidalo, daugiau kaip 12 pė
dų ilgio. Galva pasibaigia 
nusmailintu snukiu, o bai
sūs dantyti nasrai apatinėje 
galvos pusėje — skersinio 
plyšio pavidalo. Ryklys, tu
rėdamas ilgą kūną ir ypač 
milžinišką, stiprią uodegą, 
yra greičiausias plaukikas. 
Mėlynasis ryklys yra labai 
stambus, nepaprastai rajus 
ir greitas, dėl to jis yra la
bai pavojingas priešas net 
stambiausioms jūrų žuvims, 
o pakrantėse jis dažnai puo
la ir žmogų.

Mėlynasis ryklys ne tik 
savo didumu, bet ir kitomis 
ypatybėmis skiriasi nuo 
mums jau žinomų žuvų. 
Ryklio skeletas sudarytas 
ne iš kaulų, bet iš kremz
lių. Ryklio galvos šonuose 
žiaunų dangtelių nėra, tie
siai į oro pusę atsidaro po 
penkis žiaunų plyšius. Pa
galiau, mėlynasis ryklys ne
leidžia ikrų, o veda gyvus 
jauniklius.

Be mėlynojo ryklio, jūro
se ir vandenynuose yra ir 
kitų ryklių rūšių. Kai ku
rie rykliai užauga net iki 
38 pėdų ilgumo.

Ryklių yra ir Juodojoje 
jūroje, tik jie yra palyginti 
nedideli — arti metro ilgio. 
Iš jų dažniausiai sutinka
mas katinas, arba “jūrų 
šuo,” taip pat gyvus jau
niklius vedąs ryklys. Žmo
gui jis nepavojingas, bet 
suryja labai daug brangios 
žuvies. Kitas Juodosios jū
ros ryklys — “jūrų katė” — 
veisiasi kiaušiniais.

■ I .......................  ■ ■ i..■■ ■ I

DRIEŽAI
Driežai patys paprasčiau

si ropliai. Labai dažnai 
miškuose pasitaiko nedide
lis, tamsios spalvos gyvave- 
dis-driežas, kuris taip vadi
namas todėl, kad patelė ve
da gyvus mažyčius driežiu
kus. Kiti driežiai veisda- 
miesi deda kiaušinėlius.
1 Saulėtomis vasaros die
nomis driežas i š r o p o j a į 
saulės atakaitą ir ten kai
tinasi. Čia /jis tykoja ir sa
vo grobio — įvairių vabz
džių. Pavojaus užtiktas 
driežas greit bėga ir gelbė
damasis įlenda į pasitaikiu
sį kokį nors plyšį. Driežo 
kūnas apaugęs kietais, ra
giniais žvyneliais, kurie jį 
saugo nuo sausros ir nuo 
sužeidimų. Nuo varliagy
vių driežas skiriasi tuo, kad 
yis yra tikras sausumos gy
vis.

Nors driežo kojelės ma
žytės ir silpnos, jis bėgioja 
greitai vingiuodamas savo 
ilgą uodegą ir kūną. Besi
vejančio grobuonies nutver
tas už uodegos, driežas pa
daro tam tikrą instinktyvų 
judesį, ir uodega nutrūks
ta, Nutrūkusi uodega kurį 
laiką dar vingiuoja, raitosi, 
ir, kol grobuonis su ja'gaiš- 
ta, driežas suspėja nubėgti 
ir pasislėpti. Ilgainiui drie
žui uodega atauga, bet ji 
būna jau nebe tokia ilga, 
kaip. anksčiau. Todėl daž
nai matome driežų su trum
pomis uodegomis.

Darganotą ir Šaltą dieną 
driežai slapstosi samanose 
arba po kelmais. Rudenį jie 
užmiega.

Kai kurie driežai, turėda
mi raginę žvynų dangą,, ga
li gyventi net sausose ste
pėse ir smėlio dykumose.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
z TAILOR

Experienced only 
Apply

FORREST LAUNDRY
1225 W. Columbia Ave.

(40-44)

SHEET METAL MECHANIC. 
Experienced PRESS BRAKE 

; OPERATOR.
Apply 

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

OL. 9-1611
(40-45)

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)

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)

COOKS & BAKERS
Needed for large catering z'^ncem.

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

10—4 P. M.
(38-44)

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)

WOODWORKING
(Manayunk & Roxborough area) 

Machine Hands and Assembler. 
Display Mgrs., Inc. 

161 Leverington.
(40-44)

MILLING MACHINE 
OPERATOR

....position available for qualified 
applicant to set-up and operate 
milling machine on medium sized 

steel castings.
DODGE STEEL CO.

6501 STATE ROAD
(41-43)

PHARMACIST
Active RX store. 40 hour week.

Salary commensurate with ability.
Experienced only apply.

11 North 11th St.
(42-43)

SALESMEN. New Music Project. 
Lead program salesman needed in 
N. E. area. Readers Digest Sales 
& Service, Inc. Salary and/or com

mission. Call Gayle Speaks, 
1-5 P. M. EL. 5-1644.

(42-43)

Pasaką apie Kristy, 
žydai ir politika

New Yorkas. — Romos 
katalikų viršininkai išleido 
apie 200,000 egzempliorių 
“The Lord Jesus” ir “Come 
Lord Jesus” knygelių. Jose 
pravedama nauja linija, pa
gal šių dienų politiką.

Seniau religinės knygelės 
buvo antisemitinio turinio. 
Visur tvirtino, kad “žydai 
nukryžiavo jo Kristų”.

Dabartinėse knyge 1 ė s e 
tas žydams primetimas pa
šalintas. Priešingai, pieši
niai ir tekstas tvirtina, kad 
žydai gėrėjosi Kristumi, ku
ris lankėsi į sinagogas ir 
pamokslus tskė. Mat, dabar 
visi kapitalizmo šalininkai 
kovai prieš progresą varto
ja religijas ir šalina vienos 
prieš kitą kurstymą.

LAIVŲ TVARKYMAS 
ANGLŲ KANALE

Londonas. — • Tarp Angli
jos ir Prancūzijos jūrų są
siauris yra apie 21 mylia 
pločio. Per parą į vieną ir 
kitą pusę praplaukia virš 
800 laivų. Buvo jau susidū
rimų.

Dabar patvarkė, kad lai
vai plaukiantys į šiaurinę 
pusę turi laikytis prie 
Prancūzijos, o į pietinę— 
Anglijos krantų.

PHARMACIST
Registered, relief for 

evenings and Saturdays.
GA. 5-2268

’ (41-45)

METAL SPINNER 
Experienced 

also
Caster, White Metal 

Experienced.
Call bet. 10 & 1 P. M. HO. 7-9808.

(41-44)

EXPERIENCED ROOFING 
MECHANICS

Main Roofing Co.
275-8366

(41-42)

PAINTERS
1st class only. Must mix own colors.

Steady work. Must be reliable.
$3 per hour. WA. 4-5652.

(41-42)

Experienced Pin Draftor Operators, - 
for night shift, 8:30 to 12. Apply 
Bridgeport Manufacturing Co., 4th 
& Coates Sts., Bridgeport, Pa.

. , (41-46)

CABINET MAKER
& HELPER on Custom Furniture 
and Formica work. GR. 6-9556.

(41-42)

Help Wanted—Female

SALES GIRLS Wanted. 
Bakery experience preferred.

Apply:
ARTHUR'S BAKERY 

55 East Cheltenham Ave.
(42-43)

WOMAN. Middle age, to do pleasant 
telephone work for large National

Firm. Guaranteed salary.
Phone RA. 5-8661, between 5-9P..M.

Mr. Dumont.
(42-46

WOMAN
To care for elderly woman.
Recent references required.
Room, board & $50 salary. 

OR. 7-0685. 9—1 P. M.
(42-43)

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

MO. 4-2077.
(42-46)

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)

EMBROIDERER

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

(38-42)

WAITRESSES (3)
Small diner. 2 shifts open.

LITTLE CHEF DINER
MI. 6-9671.

(41-44)

HOUSEKEEPER
Motherless home.

2 children. Sleep in.
CA. 4-0218. PL 2-4782.'

(41-42)

NURSE, Practical. Companion 
for elderly woman. Complete charge 
small home in Rox. 2 days and nites.

Refs, rbquired. • IV-. 2-3811.
(41-42)

Maskva. — TSRS išleido 
naują knygą apie Stalin
grado kautynes. Ją redaga- 
va maršalas K. K. Roko- 
sovskis.
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Kompozitorius 
Simonas Berentas

mu- iFeodalinės Lietuvos 
zikiniame gyvenime i vai- Gogu 
riais laikotarpiais pasireiš- Lais' čs 
kė ištisa eilė garsių muzi- j sirinko 
kos veikėjų. Dauguma jų i Pirmiausia paminėta Mo- 
buvo svetimšaliai, iš kitur Minos diena. Ta proga K at
kviečiami į rūmus, dvarus, i rina Petrikienė pakalbėjo, 
bažnyčias. Pradėjo atsiras-• Nastė Buknienė paskaitė 
ti ir lietuviškos kilmės mu-1 žymių Lietuvos poetu tris j 
zikų, tačiau jų palyginti bu-1 e ilėraščius motinai skirtus: * 
vo nedaug, ir tie patys dau
giausia darbavosi svetur, 
už Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštijos ribų.

Vienas tokių buvo lietu-1 
vis Simonas Berentas, apie i 
kurio gyvenimą ir kūrybinę : anie Marytę Tamelienę josi 
veiklą yra likę, deja, labai i SO metų gimtadienio proga.’Tmė 
maža žinių.

Berentas gimė 1585 .... ( 
Rytų Prūsijoje. Penkiolik-1 j 
metis įstojo į jėzuitų ordiną j ta “Ilgiausių metų”, 
ir 1600 m. iš Prūsijos atvy-1 
ko į Lietuvos Didžiąją ku-1 
nigaikštiją. Kurį laiką gy- ■ 
veno kunigaikščio A 1 e k- j

Gražus buvo Moterų klubo ! Šaunios išleistuvės 
susirinkimas vykstant Lietuvon

I Pirmieji paukščiai išskris
Gegužes 19-tos vakarą menišką paveikslą “Gedimi- Lietuvon birželio 9 d. Tai

no Pilis”. Nutarta juo pa
puošti mūsų salės sieną. 
Klubietes dėkoja jai už gra-

Per M. Juškienę į klubą 
rašė E. Mulokovvtė

pirmoji turistų grupė, susi
dedanti iš 47 asmenų.

LDS 1 kuopa rengia jiems 
šaunias išleistuves, birželio 
5 d., “Laisvės” salėje, 102-02

E. Mieželaičio,

ir Liberty Avė., Ozone Parke. 
' j Pradžia 6 vai. vakare.

M. Kalvaitienė ir M. Jus- i Su šia turistų grupe vyks- 
Valsiū- Į kieno organizuoja pasažie- " ■ '!1" r TAO —x-----

i rius vykti į “1/i.isvčs” pikni-

•žiumi klubo narės.
Ieva Mizarienė perskaitė I 

savo paruošta prakalbai

i Taipgi prisiminė O. Walmu-I 
m. * šiene ir A. Bhillipvę. kurios i 
--- jau virš 80 mietu. Sudabino-1 J L |

M. Tamelienė padėkojo I. ( 
Mizarienei ir khibietčms už 
jos pagerbimą.

Ona černevičienė įteikė >

klubo

ren- 
New 
paė-

j siu gynimui. Klubui aukų
• suteikė Ona Walmusiene $5
1 ir Anna Pbilliipse 810. Klu
bas taria ši rd inp;ą ačiū joms.

i V. Rimkienė dėkojo klu-

ta eilė LDS narių, jų tarpe 
ir LDS prezidentas Jonas 

; Gasiūnas.
Tūli tolimesnių kolonijų 

veikėjai, kurie vksta su šia 
p i r m ą j a grupe Lietuvon, 
praneša, kad jie atvyks į 
New Yorką anksčiau ir da
lyvaus mūsų rengiamose iš
leistuvėse.

Mums labai malonu būtu 
šiame parengime susitikti 
su visais pirmosios grupės 

j turistais ir jiems palinkėti 
laimingos kelionės. Taigi, 
kuriems nesusidarys daug

Sandro Radvilos dvare. Ve- M. Tamelienei kukliu dova- bietėms už pareikštą jai 
liau persikėlė į karaliaus | nėlę. Marytė taria jai šir-j užuojautą dėl jos brolio 
Žygimanto III rūmus. Čia j dingą ačiū. mirties Lietuvoje.
jis buvo karalaičio Albrech-i Aptarti klubo bėgamieji' Po susirinkimo draugės 
to auklėtoju ir lydėjo pasta- i reikalai. : M. Jakštienė ir K. Čeikaus-
rąjj kelionėse po užsienį.1 Susirinkimas nutarė 
Grįžęs iš kelionių, Berentas sveikinti Roiu Mizarą 
tapo Rytų Prūsijos Brodni- ! “Laisvę” jo 70-tų metų 
co (Brunsbergo) jėzu i t ų 1 kakties proga, 
kolegijos rektorium, šias! Per klubo sekr. B. Ko
pareigas eidamas, 1649 m. ]jpne K. Karosienė prisiun- į 
ir mirė. i tė klubui jos sukurtą gražu

Tai buvo apsišvietęs žmo-1 
gus, išprusęs muzikos srity-' 
je. Berentas daugiausia 
nomas kaip muzikos 
jas, kompozitorius, 
mas dvasinio luomo 
gus, jis daugiausia
kultinę muziką. Šioje srity
je Berentas daug pasiekė ir 
išpopuliarėjo net ir užsieny
je. Pasakojama, kad jo kul
tiniai kūriniai buvo atlie- 
kami Romoje ir italų aukš-1 pei pildytas žiūrovais.

keblumo, atvykite į išleistu
ves.

O mes visi, kaip vietiniai, 
taip ir iš artimesnių apy
linkių būtinai dalyvaukime
šiose išleistuvėse. Nepa
mirškime, tai bus šeštadie 
nio vakaras, birželio 5 d.

Čia taipgi norime primin-

pa-1 kieno paruošė vaišes. Prie 
per vaišių prisidėjo šios drau
sti-'ges: Sungailienė, Dobinie- 

nė, Kasmočienč ir B raso
tu- kieno. Klubo vordu visoms i ti. kad pirmoji turistu gru- 

, pė išskris Lietuvon iš Ken-
Klubo Kcresp. V. B. j nedy aeroporto birželio 9 d., 
—.. - -- ------------ 18 vai. vakare, S A S linijos

• i • • i lėktuvu.
M?este pasidairius • Antroji turistų grupė iš- 

1 j vyks Lietuvon liepos 12 d.,
Garsusis Tarybų Sąjun-; O’Dwveri nominuos? Labai'0 d-

LDS Kuopos '
Išleistuvių Komisija

Zl- , 
veikė- 
Būda- •
^^Igos Moisejevo šokių baletas:abejotina.

šiuo tarpu gastroliuoja!
Jungtinėse Valstijose. New I Didžiulis (uenu ^perry i jyj. . .
Yorko mieste duoda puikias; Gyroscope kompanijos dar- į L IvllZclflCnC 
programas Metropolitan O-; b i n i n k ų streikas baigėsi., L.|vn wvvLiici 
perą House Manhattane. j Darbininkai nutarė grįžti į j mUVU laV/KUM 
Didžiulis teatras visuomet 1 darbą. Kovoje dalyvavo 

i 11,160 darbininkų. Pavargo 
tai vertinami. _ | -------- į įr pasidavė.

Kur Berentas mokėsi mu-; j Dabar kompanija pareiš-
zikos, nėra žinoma. Iš jo pa-1 Mums trūksta vandens, I 
lyginti gausių kūrinių iki i trūksta pin igų kovai su , (]ar})injn]<Llt 
šiol žinomos tik dvi litani- ■ isako’ kad atleidimas, vyksta
jos, išspausdintos 1638 ir i ................. —— ~
1639 m. Kompozitorius kūrė 1 
ir pasaulietišką muziką, su 
kuria susipažino keliauda
mas po užsienio šalis.

Amžininkai teigia, k a d 
Berentas buvęs dosnus, r 
pinigusvuž savo kūrinių at-

Veik visą $ią savaitę 
va Mizarienė praleido 
kagoje, Detroite ir Cleve- 
lande. Važinėjo ten savo 

' kė, kad išmes iš darbo 700 tarnybos reikalais. Grįžta 
Tiesiog ir pa- namo šį savaitgalį.

;ka mūsų policijos''departa- 
i mentui. Štai šiomis dieno- ’ 
mis policija įsigijo :— 
sunkvežimį ir už jį užmo
kėjo $35,000. Visi stebisi, 

'kokiems galams reikėjo to
kio prabangaus sunkveži
mio?

i kaip paseka streiko.
. i naši, bosai darbininkams 

naUią i keršija. 7
Iš gražaus pobūvio

Laikraštis “The Worker” 
kritikuoja Moteriškų dra
bužių siuvėju unijos suva- 

Sakoma, kad šitas, labai 'davimą, kad rewrinko nė
likimą išbalindavęs netur- apginkluotas sunkve ž i m i s vie.no negro dybmmko į 
tingiems mokiniams. Didelę taikomas malšinimui “suki- unijos tarybą. Ta^ parodo, 
sumą lėšų jis paaukojo at- limų” ir masinių demonstra- kad šita unija norą, pasiliuo- 
statyti Brodnico kolegijos cįjų^ 
pastatui, kurį sugriovė įsi-1 
veržę švedai.

Berentas, kartu
Liauksminu, Rudomina, Go- 
biata, Riauku, sudaro ne
gausų septynioliktojo am
žiaus lietuviškos kilmės mu
zikų būrį

j Advokatas Paul 0‘Dwyer

V. Jin kš tas

Karačis. — Metu ciklono 
siautėjimo buvo užmušta 
12,000 žmonių, du kartus 
tiek sužeista ir dar virš 
1,300 neranda. Nelaimė įvy
ko Rytų Pakistane.

jau pareiškė, kad kandida
tuosiąs į miesto tarybos pre
zidento vietą, kurią dabar 
laiko Paul Screvane ir dar 
norėtų joje pasilikti. O’Dwy
er sako, kad miesto ta
ryba, Screvene vadovaujant, 
pavirto paprastu majoro 
Wagnerio įrankiu ir pati 
nieko naujo nebesugalvoja. 
Jis norėtų, kad taryba pra
dėtų veikti nepriklausomai 
nuo majoro.

Bet ar demokratų partija

NIUJORKO MOTERŲ APŠVIETOS KLUBAS
/ 

sveikiname

Rojų Mizarą

Jo 70-ojo gimtadienio proga ir džiaugiamės, kad 
jojo gimtinė šalis Lietuva įvertino jo kūrybinį 
darbą, suteikdama jam Liaudies Rašytojo vardą.

Visų klubiečių linkėjimai Tau, gerbiamas 
drauge; ilgiausių metų, sveikatos ir sėkmės kū
rybiniame darbe.

kad šita unija nėra pasiliuo- 
i savusi nuo rasinės diskri- 
j minacijos.

J. S’acheliui pagerbti
Praėjusį sekmadienį pri

sipildė kupina Woodstock 
hotelio (Manhattane) audi
torija į pobūvį įžymiam žur
nalistui ir veikėjui Jack 
Stachelliui pagerbti jo 65 
metų sukakties proga. Jack 
Stachell, kaip žinia, yra uo
lus veikėjas, kovotojas, taip 
pat puikus žurnalstas — vi
są savo subrendusį gyveni
mą atidavęs kovai už dar
bo žmonių reikalus, už pilie-

Gegužės 18 d. buvo leis
ta Horn & Kardant valgyk
lų darbininkams nusibalsuo- j tines negrams teises, už tai- 
ti unijos klausimą. Juos ką. Trejus mętus jis, kadai- 
laimėti norėjo Hotel and se, buvo kalinamas pagal 
Restaurant Employees uni- Smitho įstatymą, 
ja, bet nedidele dauguma1 
darbininkai nubalsavo uni
jos nepriimti. Dabar miesto 
unijų taryba ragina balsa
vusius už uniją darbinin
kus ruoštis 1966 metų bal
savimams. Šiuo tarpu unija 
nebuvo reikiamai darbinin
kus supažindinusi su jos 
tikslais.

Važiuotės komisionierius I 
patvarkė, kad su ateinan-. 
čiais metais didžiosios gat
vės 5th Ave. ig Madison 
Ave. Manhattane bus pada
rytos “one way traffic.” Biz
nieriai protestuoja. Sako, 
tas pakenks jų bizniui.

Taksių vairuotojai turės 
progą nusibalsuoti, ar jie 
nori priklausyti darbo uni
jai, ar nenori. Taip patvar- 

|kė majoras Wagneris. Bal- 
įsavimuose dalyvaus apie 
21,000 vairuotojų.

Rep.

Iš Aido choro 
surengto vakaro

Gegužės 15 d. Aido cho
ras suruošė išleistuvių va
karą savo nariams, kurie 
vyksta Lietuvon, ir pa
rengime dalyvavo: Jonas 
Juška, Jonas Grybas, Tadas 
Kaškiaučius. Mildred Stens- 
ler, Nellie Ventienė, Julija 
Lazauskienė, Koste Rušins- 
kienė.

Važiuosiančiuosius Lietu
von aidiečius gražiai pager
bė tą vakarą,, ir prisidėjo su 
dovanomis jų kelionės lė
šoms šie brooklyniečiai:

O. Cibulskienė $10.
Po $5: A. Rainienė, K. 

Čeikauskienė,K. K.. F. Ma- 
žilienė, G. Danilevičienė. F. 
Belskienėir Banaičiai po $2.

Greatneckiečiai:
Smaidžiunienė $10. Po $5: 

B. Kutkus, J. Kupčinskas.
Woodhavenieciai, po $5:
S. Večkys, O. ir S. Tita- 

niai. F. Lašas $2.
Sekantys irgi prisidėjo 

prie vakaro parengimo su 
dovanomis: Gėlių atvežė 
Povilas Beeis iš Great Neck

PRANEŠIMAS
Jūs galite pagelbėti savo 

giminėms ir artimiesiems 
sustiprinti jų sveikatą pa
rūpindami jiems progą pra
leisti atostogas bile sveika
tos kurorte ar sanatorijoje 
Tar. Sąjungoje. Dabar kai
nos žymiai nupigintos. Dėl 
informacijų kreipldtes į Po- 
darogifts, Ine., 220 Park 
Ave. So., kampas 18th St.. 
Tel. 228-9547.

Dovanos “LaisveiL
Irene A. Didjun, New 1W- 

ven, Conn., dovanojo “Lais
vei” vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą.

J. Gailen, Windsor, Conn., 
dovanojo “Laisvei” vieną 
Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrą.

Už dovanas širdingai dė
kui.

J. G.

šeštadienį, Gegužės 29-ą 
artKino stato

KAVALKADĄ 
RUSIŠKŲ ŠOKIŲ 

ir BALETĄ
— su —

Ulanova, Plisetskaja, Chabukianiu, 
Nurejevu, Maximova, Moisejevo 
Ansambliu, Bolšoi, Kirov, ir 
Mažuoju Leningrado Baletu.

— Ekstra —
“THE WONDERFUL 

WORLD AROUND US” ,
CAMEO TEATRAS

8th Ave. ir 44th St.
Tel. JU. 6-8534

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Direktorių dėmesiui

Dėl to, kad j šj pirmadieni Jira 
nukelta Kapų puošimo dienaf4|hi 
buvo bandyta LKSB-vės posėdj /su
šaukti savaite anksčiau — gegnės 
24. Bet, matyt, ne visi pranešimų 
pastebėjo ir dalis direktorių nepri
buvo. Todėl sekamą posėdj šaukia
me Birželio-June 7.

Prašome būtinai jame dalyvauti, 
nes turime išspręsti tūlą reikalą, 
kuriuo visų direktorių nuomonė yra 
labai svarbi. ' Sekretorius (42-44)

ir Jonas ir Julija Lazauskai 
davė gėlių iš savo daržo. 
Gražiai puošė stalus.

Adelė Petraitienė, brook- 
lynietė, padovanojo skanų 
tortą, Sasna — staltiesę iš 
Lietuvos, Nellie Ventienė— 
davė visokių gražių dalykė
lių iš Lietuvos.

Prie stalu tarnavo O. Če
pulienė, I. Mizarienė, Nata
lija lešmantienė, Bronė 
Keršulienė, Ilse Bimbienė.

Virtuvėje dirbo K. Čei
kauskienė, Jonas Lazaus
kas.

Banketo komisija: L. Ka- 
i valiauskaitė, Elena Feife- 

le-f rienė (gaila, kad Elena ne- 
Či- galėjo dalyvauti, nes ją 

kankino neuraitis; tikiuosi, 
kad gal jau pasveiko), Nas
tė Buknienė, Jonas Lazaus
kas, Jonas Grybas.

Programos dal y v i a m s 
mikrofoną pristatė Vikto
ras Bekeris.

Varde viršminėtos komi
sijos leiskite man tarti dide
lį ačiū visiems, kurie sutei
kė dovanas, tarnautojams 
prie stalų, virtuvės šeimi
ninkams ir visiems tiems, 
kurie kaip nors prisidėjo su 
savo triūsu, kad vakaras 
būtų sėkmingas.

O išvyksiantiems aidie- 
čiams—“Gero vėjo”... lai
mingai pasiekite mūsų tėvų 
žemę Lietuvą—daug sėk
mės Dainų Šventės progra
moje. ,

Banketo metu buvo pasa
kyta visa eile kalbų, api
būdinant Jack Stachellio 
nueitąjį kelią, jo darbus. Be 
kitų kalbėtojų buvo “The 
Workerio” vyriausias re
daktorius James E. Jack- 
son, Henry Winston, Alex
ander Trachtenberg, Jesus 
Colon, Potash ir kt.

R. Mizara sveikino jubili- 
I atą lietuvių ir neangliškų 
progresyvių laikraščių re
daktorių vardu; jis taip pat 
perdavė jubiliatui sveikini
mą vilniečių Alisės ir Leo
no Jonikų su $5 dovanėle.

Kad ryškiau jubiliatą pa
gerbtų, svečiai sumetė 
“Workeriui” daugiau kaip 
pusantro tūkstančio dolerių 
aukų.

Lietuvių bankete nebuvo 
daug, tačiau ir lietuvių var
du buvo įteikta apie $40 
angliškam laikrašičui pa
remti.

Buvo ir meninė progra
ma. Ns.

DOVANA “LAISVĖS” 
KOLEKTYVUI

Praėjusį sekmadienį, geg. 
23 d., A. Bimba dalyvavo 
parengime, įvykusiame 
New Haven, Conn. Ten jis 
susitiko A. Mureikienę. Ji 
įteikė “Laisvės kolektyvui 
didelį skanų sūrį, jos pačios 
išspaustą iš savo “farmos” 
produktų.

Sūris tapo išdalintas 
“Laisvės” įstaigos darbinin
kams, kurie visi taria ačiū 
d. Mureikienei.

Brooklyne renkami para
šai ant peticijos, kurioje 
reikalaujama, kad šio mies
to šeši kongresmanai (visi 
demokratai) Kongrese bal
suotų už pašalinimą iš Kon
greso Mississippi atstovų, 
nes jų tarpe nesiranda nė 
vieno negro. Jau surinkta 
tūkstančiai parašų. Vajų už 
parašus veda negrai ir šiaip 
kovotojai už civilines tei
ses.

IŠ LIETUVOS
[ Žurnalai ir laikraščiai
; Užsiprenumeruokite per • |

j IMPORTED
;; PUB. & PROD.
! 1 Union Square R-812 j

New York, N. Y. 10003 j
Už vienus metus:

Švyturys ................. • $4.00 Į
Tiesa ......................... 4.50
Pergalė ...................   4.00
Tarybine Moteris .1.50

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadieni, birželio 2 d., 7.30 vai. 
vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. Kviečiame 
visus narius dalyvauti. Po susirin
kimo kuopos valdyba visus daly
vius pavaišins, ir kartu turėsime 
LDS Centro prezidento J. GasiŪno 
išleistuves, palinkėsime jam laimin
gos kelionės Lietuvon ir laimingai 
sugrįžti.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais su
sirinkimų nelaikysime.

Prot. ekr. (42-43) 
---------------------------------------------

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

jvyks antradienj, birželio 1 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin- 

’ kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 

I nesusispenduotumėt. Valdyba
(42-43)

Literatūra ir Menas 1.60




