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KRISLAI
A. Gromyko Vatikane 
Tariasi su Povilu VI 
J. Paleckis Australijoje 
Jo žodis 
“Vaduotojai” ten “dirbo”!

— Rašo R. Mizara —

Šiuos žodžius rašant, popie
žius Povilas VI-asis Vatikane 
tariasi su TSRS užsienio reika
lų ministru A. Gromyko. Tai 
istorinis susitikimas, bet—ne
be pirmas. Pirmą kartą jiedu 
susitiko ir ilgokai kalbėjosi, 
kai Povilas VI lankėsi Jung
tinėse Tautose Niujorke.

Apie ką jiedu dabar tarėsi?
United Press International 

skelbė, jog pasitarime bus 
svarstyti klausimai:

(a) taikos išlaikymas pa-
šauly

(b) nusiginklavimas 
pasaulio badaujantie

siems pagalbos teikimas.
Gal atsiras tokių, kurie ste- 

a bėsis, kad didžiulės socialisti
nės valstybės diplomatas-ko- 

^munistas tariasi su pasaulio 
katalikų dvasiniu vadovu, bet 

’ * kai jis ar ji gerai pagalvos, ■ 
supras, jog tai visiškai natū-1 

. rahis dalykas.
Taikos gynimas, milijonams 

badaujančių žmonių pagalbos 
rankos ištiesimas — kiekvieno 
doro žmogaus (nežiūrint, koks 
jo titulas bebūtų) uždavinys!

GEGUŽES PIRMĄJĄ PASISAKYSIME UŽTAIKĄ PASAULYJE•j*

J. Valstijos grūmoja 
pulti Kiniją

£

i

Gegužes Pirmosios švente ir
pasaulio žmonių balsas

0

Vakarų Vokietija 
ir NATO sąjunga

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departamento 
narys Robertas McCloskey 
pareiškė, kad Šiaurės Viet
namo lėktuvams nebus pa
sislėpimo Kinijoje. Jis pa
kartojo tą, ką prieš 9 mėne
sius sakė Johnsonas, kad 
jeigu lėktuvai veiks prieš 
Jungtines Valstijas iš Kini
jos, tai JAV bombarduos 
Kinijoje Aerodromus.

Per kelias pastarąsias 
dienas virš Šiaurės Vietna
mo pasirodė keli “Mig-21” 
lėktuvai, kurie stojo į mūšį, 
kad nuvytų Jungtinių Vals
tijų bombonešius. Pentago-

26

Taškente įvyko 
žemės drebėjimas

Maskva. — Balandžio 
dieną Taškente, Uzbekijos
sostinėje, įvyko žemės dre
bėjimas. Nelaimės metu 4 

(žmonės užmušti ir apie 150

Esame dėkingi Justui Palec
kiui už tai, kad jis mūs ne
pamiršta: kur tik nuvyksta,!

i buv"o'7užeistųr Drebėjimas
Šio mėnesio pradžioje J. 

| Paleckis, pavadavęs J. Peivę, 
nuvyko su tarybine delegaci
ja į Australiją dalyvauti Tarp
parlamentinės sąjungos posė
džiuose; jis buvo tarybinės 
delegacijos vadovas.

šiandien skaitytojas ras jo 
laišką “Kas ką rašo ir sako“ 
skyriuje; jis labai įdomus; 
trumpai aptaria viską, kas ten 
dėjosi.

Australijos buržuazinė spau
da, aišku, tarybinei delegaci
jai nebuvo palanki, o vis tik 
Syd nejaus dienraštis “The 
Sun-Herald“ Velykų rytą iš
spausdino J. Paleckio fotonuo
trauką pirmajame puslapy!

Kaip praneša Čikagos kuni
gų “Draugas,“ kitas Australi
jos dienraštis, “Daily Tele
graph,” rašydamas apie tary-i 
binę delegaciją, mandagiai, 
gražiai pripažino, kad J. Pa
leckis yra Lietuvos preziden
tas!

Tai nepatinka “vaduoto- 
jams.

įvyko nakties metu. Nuo jo 
nukentėjo senesnės kon
strukcijos namai.

Taškentas yra virš mili
jono gyventojų miestas, tai 
svarbus centras Užkaspijo- 
je. -

Į miestą atskrido TSRS 
premjeras A. Kosyginas ir 
TSRS Komunistų partijos 
sekretorius L. Brežnevas.

ne generolai spėlioja, būk 
tie lėktuvai atskrido iš Ki
nijos. Balandžio 26 dieną 
JAV lėktuvai nušovė vieną 
“Mig-21” tik 65 mylios nuo 
Hanojaus, Šiaurės Vietna
mo sostinės.

New Yorkas. — “The 
New York Timeso” kolum- 
nistas James Restonas iš 
Washinatono rašo, kad da
bar JAV lakūnai nevaržo
mai gali veržtis į Kiniją, 
nes jie bile “Migo” lėktuvą 
gali paskaityti atskridusiu 
iš Kinijos.

Jis sako, jeigu JAV pasi
vėlins bombarduoti Kiniją 
už tai, kad ii teikia Šiaurės 
Vietnamu! lėktuvų, tai kaip 
tada su Tarybų Sąjungos 
pagalba Šiaurės V i etna- 
mui? Juk ir ji pažadėjo 
Šiaurės Vietnamui duoti vi
sokią pagalba. Jis rašo, jei
gu Junginės Valstijos kirs 
smūgių Kimiai, tai, su
prantama, kad ji smūgiais 
atsakys. Ir tas ves prie pa- ( 
saulinio kafd.'“

Col-

RAŠYTOJAI PRIEŠ 
KARĄ VIETNAME

New Yorkes — City 
lege auditoriume įvyko
šytojų ir poetų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ir 
apie 350 studentu.

Jie nupeikė JAV karo po- 
tika Vietname, v

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Tarybų Są

jungos Gynybos ministras 
R. Malinowskis sakė, kad 
TSRS ištobulino toli sie
kiančias raketas, kurių pa
galba gali nušauti priešo 
atskrendančius lėkt uvus 
arba raketas.

Saigonas. — Balandžio 22 
dieną Pietų Vietnamo ir 
militaristai sake, kad jų jė
gos apsupo liaudiečių bata
lioną Quang Ngaio apylin-

Australijoje juk irgi yra 
“vaduotojų.“ Kaip praneša 
“Dirvos“ korespondentas, iš

* Sydnejaus į Canberrą, kur 
vyko posėdžiai, buvę pasiųs
ta apie šimtą “ukrainiečių, 
latvių, estų, lietuvių, lenkų ir 
kroatų“ ir jie ten pikietavo 
posėdžių salę. Lietuvius pi- 
kietininkus, sakoma, laikraštis 
“The Sun“ gyrė už “tvarkin
gą apsirengimą.“

Koks tas apsirengimas bu- 
, vo, niekas nepasako. Bet jei 
} tik nebuvo apsirengę “Adomo 

m ir Ievos“ rūbais,“ tai ir gerai.
Policija nieko ’pikietininkams

, nedarė, ir jie galėjo plūstis, centrą, 
kiek tik nori.

J. Paleckis mums rašo, kad 
jis pirmą kartą savo gyveni- ’ 

» a me matė “pikietą” ir jam bu
vo daug juoko. Gerai, kad S Lietuvos prezidentas pamatė, 
ką mes čia skaitome kasdie-

.^j^nišku įvykiu.

Mes, aišku, stojome praeity-
* je ir stojame .dabar už pikie- 

tavimo teisę,' už teisę pasi
sakyti viešai savo nuomonę 
tuo ar kitu klausimu. Bet 
kiekvienas dalykas turi turė
ti laiką ir vietą ir, pagaliau, 
logiką.

San Domingo. — Domini
kos respublikoje rinkimams 
paskirta birželio 1 diena.

Bet sekančią dieną pripa
žino, kad liaudiečiai “ištrū
ko”.

Washingtonas. — JAV
Agrikultūros departamen-

Buvęs prezidentas Dr. Juan |tas mano, kad Tarybų Są-
Bosch vėl kandidatuoja į 
prezidentus. Šalyje teroras, 
jam pavojus ir gatvėje pasi
rodyti.

Ravenna, Ohio. — Daug 
žmonių matė skrajojantį 
šviesų daiktą.

Jakarta. — Reakcininkai 
išdraskė studentų sąjungos

Kvailai elgiasi spauda, skelb
dama, būk J. Paleckis vado
vavo “Sovietų Rusijos dele
gacijai“ (taip rašo kunigų 
“Draugas”). Kiekvienam gal
vojančiam žmogui aišku, kad 
ne “Sovietų Rusijai,“ o Sovie
tų (Tarybų) Sąjunga^ Į šią 
sąjungą savo noru, savo valia 
prieš arti 26 metus mūsų tau
ta nusitarė įstoti.

Kada “vaduotojai,“ kur jie 
bebūtų, šitaip dalykus iškrai
po, tai koks gali būti su jais 
“dialogas“ ?!

M
•į

jungoje daromas progresas 
paruošimui grūdų.

Te! Avivas. — Balandžio 
25 dieną Izraelis minėjo sa
vo 18-kos metų nepriklauso
mybę. Paradavo militari- 
nės jėgos.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad Indonezijoje 
reakcinius • išstojimus re
mia JAV užsienio žvalgy
ba. /

New Delhi. —Traukinyje 
įvyko sprogimas, užmušė 
43 žmones ir 130 sužeidė?

Tokio. — Japonijos gele
žinkeliečiai grasina skelbti 
streiką.

New Yorkas. — Sulaukęs 
76 metų amžiaus mirė ra
šytojas Jacob Pat..

Šiemet Gegužės Pirmo- Vienur įvyks gatvėse 
sios minėjimas yra sujung- monstracijos, 
tas su kova už taiką. Viet- svetainėse susirinkimai, 
name karas kasdien darosi 
žiauresnis ir pavojingesnis. | 
Jungtinės Valstijos vis ar
čiau bombarduoja ' kelius, 
tiltus ir įmones prie Šiaurės i 
Vietnamo sostinės Hano
jaus. Vietnamiečių karo 
lėktuvai stoja į mūšius. 
amerikieč:ius nuvytų.

Pentagonas tvirtina,' kad 
tie lėktuvai, o gal ir lakū
nai yra Kinijos. Generolai, 
matyt, siekia karo prieš 
Kiniją. Jie tvirtina, kad ki
taip nebus galima priversti 
Šiaurės Vietnamą priimti 
JAV sąlygas.

Kaip kitose šalyse, taip ir 
Jungtinėse Valstijose dar
bininkai ir visi karo prie
šai Gegužės Pirmaią minės, 'svarbiausias reikalas.

o kitur
de
bus

New Yorke demenstraci- 
ja įvyks šeštadienį, balan
džio 30 dieną, Union Square 
aikštėje. Pradžia 1 vai. die
ną. Bus įžymūs kalbėtojai.

Chicagoje įvyks masinis 
susirinkim a s sekmadienį, 
gegužės 1 d., Mildos teatre, 
3142 So. Halsted St. Pra
džia 2 vai. dieną.

Clevelande įvyks susirin
kimas sekmadienį, gegužės 
1 d., Ukrainian Labor Tem
ple, 1051 Auburn St. 
džia 2 vai. dieną.

Lietuviai raginami daly
vauti demonstracijose ir su
sirinkimuose. Atminki m e, 
kad kova prieš karą, už iš
laikymą taikos dabar yra

Pra-

Už ištraukimą JAV 
jėgą iš Vietnamo

Washingtonas. — Sena
torius R. B. Russellis, Sena
to Ginkluotųjų Jėgų Komi
teto pirmininkas, pareiškė 
žurnale “U.S. News and 
World Report” atstovui, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų ištraukti savo karo jė
gas iš Vietnamo, jeigu dau
guma Vietnamo žmonių to 
reikalautų.

Tarpe kitko, jis sakė: 
“Jungtinės Valstijos negali 
karo laimėti, kada mes su 
priešais mušamės fronte, o 
žmonės gelbėja prieš mus, 
ir reikalauja, kad mes išei
tume iš Vietnamo”.

Johnsono valdžia sako, 
kad jeigu JAV pasitrauktų 
iš Vietnamo, tai tada ko
munistai užvaldytų visą 
pietryčių Aziją. Senatorius 
Russellis sako:

“Kambod ž a Ir Laosas, 
galimas daiktas, eitų su 
Vietnamu, bet aš nemanau, 
kad tai būtų didelis nuosto
lis. Tos šalys neturi nei di
delės militarinės svarbos, 
nei ekonominės vertės.” Jis 
sako, kad pirmiau komu
nistai beveik valdė Indone
ziją, o dabar ten dalykai 
jau yra kitaip. Senatorius 
sako, kad Vietname ka
ras vis didėja, daugiau žū
va amerikiečių, sudaro mil
žiniškas išlaidas, ir jeigu 
karas tęstųsi apie 10 metų, 
tai ką JAV galės pasiekti? 
Ar ten bus Amerikos demo
kratijos išbandymas?
Russellis sako, kad dabar 

vietnamiečiai yra prieš 
Jungtinių Valstijų karo jė
gas. T ą parodė masinės 
demonstraci j o s Saigone, 
Danange ir kituose mies
tuose. Jis sako, kad JAV 
kareiviams yra pavojus pa
sirodyti Vietnamo miestų

gatvėse. Jeigu taip yra, tai 
laikas JAV valdžiai per
svarstyti savo politiką.

Senatorius Wayne Morse, 
kuris jau seniai reikalauja 
ištraukti iš Vietnamo JAV 
militarinės jėgas, sako, kad 
prezidentas J. Kenedis pirm 
savo mirties buvo pasiruo
šęs persvarstyti JAV politi
ką Vietname.

Saigonas. — Liaudiečiai 
atakavo policijos stotį. Jie 
metė rankines granatas ir 
šaudė iš kulkosvaidžių. Vie
nuolika policininkų buvo 
sužeista.

Dalato mieste paskelbtas 
karo stovis, nes vėl pasikar
tojo studentų ir
susirėmimai. Kovoje 
užmušta du studentai 
kareiviai.

Balandžio 25 dieną 
Šiaurės Vietnamo JAV ne
teko dviejų bombonešių. 
Nėra aišku, ar juos nušovė 
priešlėktuvinės kanuolės, ar 
Šiaurės Vietnamo lėktuvai.

kareiviu 
buvo 
ir du

virš

RUSSELL REIKALAUJA 
BOMBARDUOTI

Atlanta,Ga. —Čionai kal
bėjo senat. R. Russellis, ku
ris “U.S. News and World 
Report” žurnalo korespon
dentui pirmiau sakė, kad 
JAV turėtų ištraukti mili- 
tarines jėgas iš Vietnamo, 
jeigu to reikalauja Vietna
mo žmonės.

Dabar jis to neminėjo, 
bet reikalavo, kad JAV 
daugiau bombarduotų Šiau
rės Vietnamą, ypatingai 
Haiphongo prieplauką.

Karačis. —Rytinis ir Va
karinis Pakistanai susisie
kia tik jūromis plaukiant 
pro Indiją. Vandens kelias 
yra 2,800 mylių.

Paryžius. — Nuo kovo 7 
dienos, kada Prancūzijos 
prezidentas DeGaulle pa
reiškė savo nusistatymą, tai 
kitų NATO 14 valstybių at
stovai gamino planus pada
rymui pakaitų toje militari- 
nėje sąjungoje.

Pakaitos bus 
ne tam, kad 
Prancūzija, bet,
ginklai reikalauja naujų 
komandos formų.

Jungtinių Valstijų Gyny
bos sekretorius R. McNa
mara užtikrino NATO na
rius, kad vietoje paimtų iš

padarytos 
patenkintų 
kad nauji-

Šiaurės Vietname 
mušėsi lėktuvai

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų komanda sako, kad 
balandžio 24 dieną 65 my
lios į šiaurę nuo Hanojaus 
JAV lėktuvai nušovė du 
Šiaurės Vietnamo lėktuvus, 
o JAV neteko dviejų nuo 
kanuolių ugnies.

Tokio
mo radijas pranesą, 
lėktuvų mūšyje buvo nušau
ta 3 JAV karo lėktuvai.

Iki dabar Šiaurės Vietna
mo gvnybos jėgos tik iš 
priešlėktuvinių kanuo Ii ų 
šaudydavo į JAV bombone
šius.

Šiaurės Vietna- 
kad

vakarų Vokietijos 30,000 
kariniu k ų ir kareivių į 
Vietnamą, i Vakaru Vokie- 
tiją bus prisiųsta kiti dali-. • 
niai.

Bona. —Vakarų Vokieti
jos karo reikalų ministras 
sakė, kad Vakarų Vokietija 
visomis pastangomis rems 
Jungtines Valstijas išlaiky
mui NATO sąjungos.

Vokiečių spauda rašo, 
kad jeigu NATO pakriktų, 
tai tada Vakarų Vokietija 
viena, pagal 1964 metu mi- 
litarinę sutartį, su JAV pa
laikys gynybos sąjungą.

Užmaskuotos jauny 
hitlerininkų grupės

Luebeckas, Vakarų Vo
kietija. — Jauni hotlerinin- 
k a i organizuoja įvairias 
užmaskuotas grupes. Vie
nas jie vadina “vilko klu
bais”, kitas “chorais”, o dar 
kitas “jaunuolių veikimo 
klubais”. » ,

Jų vadai atvirai pripa
žįsta, kad grupės politiniai 
yra tarpę buvusios Hitlerio 
metu jaunimo sąjungos ir 
JAV “Boy scouts” grupių.

Vokiečiai jaunuoliai gro
ja ir dainuoja tokias pat 
dainas, kaip Hitlerio lai

škais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kijevas. — Tarybų Ukra

inos Užsienio reikalų mi
nistras paskelbė dokumen
tus, kaip Muniche, Vakarų 
Vokietijoje, JAV ir Vakarų 
Vokietijos militaristai lavi
na šnipus ir juos siunčia į 
tarybinę Ukrainą.

Šnipų vyriausiu mokytoju 
yra Steponas Džiungla. Šni
pus verbuoja iš pabėgėlių 
eilių ir jų vaikų.

Varšuva. — Dienraštis 
“Trybuna Ludu” rašo, kad 
kardinolas Stefanas Wy- 
szinskis taip apsėstas anti
komunizmo, kad jis negali 
nusiraminti.

Jis kurstymams prieš da
bartinę Lenkijos santvarką 
vartoja 1,000 metų sukaktį 
nuo krikščionybės įvedimo 
Lenkijoje.

Hongkongas. — Šiaurės
Maskva. — TSRS paža- Vietnamo radijas sako, kad 

JAV marininkai pralaimėjo 
mūšį ties Van Dango mies
tu.

dėjo Sirijai įrengti elektros 
gaminimo jėgainę ant Eu
frato upės. Tam reikalui 
TSRS suteikė $150,000,000 
paskolą.

Londonas. — Packwell, 
Ltd., laboratorijoje ivyko 
sprogimas ir užmušė TSRS 
specialistą, kuris tuo metu 
ten lankėsi, o kitą sužeidė.

Maskva. — Hanojaus ra
dijas sako, kad Balandžio 
25 dieną JAV bombonešiai 
puolė apie 20 šiaurės Viet
namo miestų.

Saigonas. — Ky valdžia 
bijosi mažumų tautų sukili
mo.

Maskva. — TSRS du šu
nys, kurie per 23 dienas 
skraidė aplinkui Žemę, yra 
sveiki.

Roma. — Italija ir TSRS 
pasirašė sutartį ekonomi
niais ir moksliniais reika
lais.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos kancleris L. Erhardas 
nori matytis su TSRS va
dais.

Maskva. — TSRS moks
lininkai iššovė satelitą 
“Molnija”, kuris skraido 
aplinkui Žemę ir tarnauja 
radijo ir televizijos perda
vimui.

Portsmouth, N. H. —Re
akcininkai kiaušiniais mėtė 
į taikos demonstrantus.

Tokio. —Streikuoja 180,- 
000 transporto darbininkų.
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Gegužes Pirmoji šiemet
ŠIEMET SUKANKA 80 metų, kai gimė Gegužės 

Pirmoji—Darbo žmonių kovos diena, solidarumo diena, 
1889 metais tapusi Tarptautine Darbininkų Diena kovai 
už taiką ir už trumpesnę darbo dieną.

Šiuo metu socialistiniuose kraštuose Gegužės Pirmoji 
yra oficiali šventė: simbolizuodama praeities kovas 
prieš kapitalizmą, socialistinių kraštų liaudis Gegužės 
Pirmąją uždaro fabrikus, sulaiko bet kokius nebūtinus 
tuo jautimam gyvenimui darbus, ir demonstruoja savo 
galią, savo valią; dar ir dar kartą pabrėžia obalsiais sa
vo reikalavimus, kad pasaulyje būtų taika.

Kapitalistiniuose kraštuose Gegužės Pirmoji šven
čiama kitaip. Šalyje (JAV), kur ši diena gimė, ji yra 
darbo unijų vadovii neigiama, išjuokiama, boikotuoja
ma. Praėjo tie laikai, kai darbo unijų vadovai žygiavo 
gatvėmis Gegužės Pirmąją kartu su eiliniais darbinin
kais! Ta diena, sakome, praėjo, bet ji grįš, anksčiau ar 
vėliau!

Gegužės Pirmosios istorija mūsų spaudoje daug 
kartų buvo kartota, todėl šiandien jos neliesime. Svarbu 
galvoti apie tai, kas ir kaip turėtų būti pravesta šių me
tų Gegužės Pirmąją.

- D -
GINTI TAIKĄ IR PILIETINES TEISES obalsiai 

privalo vyrauti kiekviename mitinge, kiekvienoje demon
stracijoje, kiekviename sambūryje.

Jau keli tūkstančiai mūsų šalies sūnų žuvo kare 
Pietų Vietname. Daug daugiau žuvo Pietų Vietnamo' 
liaudiečių, kovojančių už savo tautos laisvę, už laimin-i 
gesnę ateitį.

Mūsų bombonešiai sėja ugnį ant Šiaurės Vienamo 
kaimų ir miestų. Jie pila napalmines bombas ant javų 
laukuose, ant gyvulių, ant žmonių ir ant miškų, kad vis
ką sudegintų, išnaikintų. v,

žodžiu, JAV vyriausybė veda baisų karą Vietname, 
jo nepaskelbusi. Kariaujame prieš tautą, esančią už dau
gelio tūkstančių mylių nuo mūsų šalies, —- prieš tautą, 
nieko blogo mums nepadariusią!

Ar gi tai ne baisu? !..
Ir dėl to šiandien visas pasaulis reiškia protestus 

prieš JAV vedamą karą.
Amerikos žmonėms kaip tik tenka protestuoti prieš 

tai, kas darosi Pietryčių Azijoje. Reikalauti, kad ameri
kiniai kariuomenės būriai turėtų būti iš Vietnamo iš
traukti tuojau, dabar.

Gegužės Pirmoji kaip tik ir yra diena, kurią turėtų 
būti telkiamos taikos jėgos.

Be to, tenka telkti jėgas dar vienam svarbiam žy
giui už taiką—gegužės 15 dieną Washingtone.

Tik plati, didžiulė nepaliaujama liaudies kova sulai
kys militarises ir jų talkininkus nuo tų baisių “žygių”, 
kuriuos jie atlieka Vietname!

Pilietines milijonams negrų teises ginti—kitas labai 
svarbus dalykas. Ir tai siejasi kartu su kova prieš skur
dą. Milijonai negrų yra subrukti į getus. Jau ne vienas 
įstatymas yra išleistas pilietinėms negrų teisėms ginti, 
bet milijonai negrų tebėra beteisiai.

Skurdas tebesiautėja—skursta ne tik negrų masės, 
o ir milijonai baltųjų.

Prezidentas Johnsonas pažadėjo išnaikinti skurdą, 
bet jis, užuot skyręs pinigus žmonėms, kurie skursta, ki
ša bilijonus dolerių Vietname. Ir skurdas šalyje plečiasi, 
o tuo pačiu kartu viskas brangsta—infliacija didėja.

Šie dalykai kaip tik ir turėtų stovėti visokių kitokių 
reikalavimų centre.

Gegužės Pirmoji ta diena, kurią darbo žmonės pri
valo visais tokiais reikalais pasisakyti.

KUNIGAI DŽIAUGIASI 
CHULIGANAIS

Į Saigoną, Pietų Vietna
me, buvo nuvykę šeši ame
rikiniai pacifistai (jau grį
žo namo). Juos militaristų 
valdžios suorganizuoti chu
liganai užpuolė, apmušė, 
darė viską, kad kuo grei
čiausiai amerikiečiai iš ten 
išvyktų. O kai jie nepaklau
sė, tai militaristų valdžia 
prievarta juos susodino į 
lėktuvą ir išvežė iš Saigono. 
Tai parodo, kokią demokra
tiją Pietų Vietname JAV 
gina!

Chicagos kunigų “Drau
gas” (š. m. bal. 21 d.) už- 
giria chuliganų “žygius.” 
Kunigai chuliganus vadina 
“jaunuoliais,” vadinasi, ne
kaltais bernužėliais. O tie 
“jaunuoliai” buvo militaris
tų valdžios suorganizuoti 
pulti tuos, kurie nori taikos.

Kunigų laikraštis klausia: 
kodėl amerikiniai pacifistai 
nereikalauja Šiaurės Viet
namo, kad jis liautųsi buvęs 
agresorium? Kaip žinia, 
karo treškėjai, jų tarpe ir 
lietuviškieji kunigai, visais 
būdais niekina tuos, kurie 
kovoja už taiką. Ir jie be
gėdiškai meluoja, sakyda
mi, kad Vietnamas užpuo
lęs Jungtines Valstijas ! 
Kas gali sugalvoti didesnį 
melą?..

Bandydamas visaip paci
fistus niekinti, kunigų laik
raštis paduoda jų pavardes 
ir adresus. Mes čia pakar
tosime ir pasakysime, kad 
tie pacifistai yra garbingi 
žmonės. Milijonai amėri- 
kiečių, milijonai pasaulio 
žmonių jiėtns’ pritaria, jų 
kovą užgiria. Štai tie žmo
nės, kuriuos chuliganai už
puolė Saigone:

A. J. Mušte, 81 metu, 7 V '
presbiterionų ministeris iš 
New Yorko; Karl Meyer, 28 
metų, 1339 N. Mohawk St., 
Chicago, “The Chicago Ca
tholic Worker” redakto
rius; Charlotte Thurber, 
22 metų, iš Greenwich, 
Conn., studentė iš Sarah 
Lawrence kolegijos; Barba
ra Deming, 48 metų, iš 
Wellfleet, Mass.; William 
Davidson, 39 metų, fizikos 
profesorius iš Have r f o r d 
kolegijos, Pennsylvanijoje, 
ir Bradford Lyttle, 38 me
tų, iš Voluntown, Conn.

JIE MOKA MELŽTI!..
S. J. Jokubka “Vilnyje” 

rašo:
Nacionalistų vadeivos per 

metų metus melžė savo pase
kėjus Lietuvos “laisvinimui” 
visokiais parengimais, minėji-
mais, mitingais. . . Iš pradžių 
biznis ėjo .nepaprastai. Gali
ma buvo pavažinėti į Vašing
toną, išlenkti po taurelę kitą, 
na, ir į kišenių niekam nema
tant įsidėti. Bet, kaip matyt, 
ši karvutė baigia užtrūkti.

Nekalbu apie senuosius lie
tuvius atžagareivius, bet ir 
naujieji ateiviai tiems jų vi
sokiems minėjimams ir m i tin- , 
gams darosi vis šaltesni. Vis- 
rečiau ir rečiau ima juos lan
kyti, po mažiau aukoti... O 
kai kurie .tiesmukai net jau 
sako: pasikarkite su tuo savo 
“laisvinimu”!

Bet “laisvinto.]ai” ne iš bet 
kokio molio nulipdyti. Sugal
vojo organizuoti “Tautos Fon
do rėmėjų būrelius” iš po de
šimties žmonių, ir kad kiekvie
nas kasmet duotų Lietuvos 
“laisvinimui” mažia u s i a po 
$10.

Vadinas, kad ir neisite į 
minėjimus, susirinkimus bei. 
'parengimus, trauk jus para- 
liaij Tik duokit kasmet po 

dešimkę.

— 0 —
TIKIMĖS, KAD ŠIEMET, kaip ir kiekvieneriais ki

tais metais, Niujorke Gegužės Pirmoji bus paminėta ryš
kiau negu per daugelį pastarųjų metų. Čia įvyks mitin
gų, kuriuos organizuos visokios politinės grupės (jų čia 
yra nemaža). Bet didžiausias darbo žmonių išstojimas 
bus Union Square mitinge, Manhattane, šeštadienį, ba
landžio 30 d.

Be kitų įžymių žmonių, mitinge kalbas sakys: Yale 
universiteto profesorius Staughton Lynd, Gil Green, pu- 
ertorikieeių atstovas - kalbėtojas, jaunimo atstovas. Bus 
ir meninė programa.

Tebūva šių metų Gegužės Pirmoji visų pažangesnių 
amerikiečių apsivienijimo pradžia didesniems žygiams 

' Už gražią socialistinę Ameriką!

LAISVA

JUSTAS PALECKIS 
RAŠO Iš AUSTRALIJOS

“Jau trumpai rašiau atvi
rutėje, kaip netikėtai teko 
atvykti į Australiją. O da
bar rašau jau pasibaigus 
Tarpparlament i n ė s sąjun
gos posėdžiams. Vakar, VI 
16, suskambėjo tos sąjungos 
pirmininko Rauieri Mazzil- 
li plaktuko smūgis baigiant 
po karštų diskusijų Tarp
parlamentinės sąjungos po
sėdį.

Kaip paprastai posėdžiau
ti teko Vykdomajame komi
tete, pavaduojant J. Peivę, 
politinėje komisijoje ir Ta
ryboje. Labai aktyvus bu
vo mūsų delegacijos narys, 
įžymus publicistas, “Prav- 
dos” kolumnistas J. Žuko
vas. Kiti delegatai buvo 
Ukrainos akademikas F. 
Ovčarenko ir TSRS profesi
nio švietimo komiteto pir
mininko pavaduotojas V. 
Sajuševas.

Sunku trumpai viską iš
dėstyti, nes klausimų pa
prastai svarstome daug, o 
laiko turėjau mažai. Tik 
dabar, paskutinį laisvesnį 
vakarą turėdamas, būda
mas ekskursijoje ties Kurna 
(Cooma) noriu nors trum
pai papasakoti. Kumon at
vykome šįryt iš Kanberos 
vyriausybės kvietimu ap
žiūrėt čia statomą Kosciuš
kos kalnyne, vadinamuose 

■ šviesų kalnuose, didelį hid
roelektros jėgainių komp
leksą. Šiandięn visą dieną 
važinėjęm apžiūrėdami įdo
mias statybas, ilgiausius tu
nelius, išraustus u o 1 o ą e, 
vandens saugyklas, turbinų 
ir generatorių sales, ir k.

O posėdžiuose buvo taip: 
Nors ir kaip nenorėjo, kad 
būtų iškeltas Vietnamo 
klausimas, jis tapo svar
biausia diskusijų tema kal
bant bet kuriuo klausimu. 
JAV delegatas politinėje 
komisijoje išreiškė nepasi
tenkinimą, kad kalbu apie 
karą Vietname, tuo tarpu 
svarstomas regionalinių su
sitarimų 'klausimas. Aš jam 
turėjau atkirsti, kad šiuo 
metu, kai ant Vietnamo 
krenta bombos, žūna tūks
tančiai žmonių, kai padėtis 
panaši darosi į antrojo pa
saulinio karo išvakares, po
nas amerikonas norėtų gir
dėti kalbas apie rožių augi
nimą ir eitezų dainas...

Posėdžių rezultatais mes 
turime pagrindą būti paten
kinti. Pasisekė apginti De
mokratinį Vietnamą nuo 
Laoso dešiniųjų reakcinin
kų skundo ir atmėsti tuo rei
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Geros naujienos iš T. Lietuvos

kalu patiektą rezoliuciją. 
Mūsų iniciatyva iškeltuoju 
Vietnamo karo klausimu 
buvo priimta rezoliucija, 
paremta Jungtinės Arabų 
Respublikos projektu. Tie
sa, jis mūs nepatenkina, nes 
neįtrauktas reikal avimas 
priimti Demokratinio Viet
namo ir Pietų Vietnamo 
Nacionalinio Išv a d a v i m o 
Fronto sąlygas ir tuoj ati
traukti iš Vietnamo visas 
svetimas karo pajėgas. Vis 
dėl to rezoliucijoje, raginan
čioje visas šalis imtis grei
tesnių priemonių baigti ka
rą Ženevos susitarimų pa
grindu, yra žingsnis pirmyn 
palyginti su pernykšte re
zoliucija. Todėl mes susi
laikėme balsuojant, nebal
savome prieš ją.

Smarkus ir nemalonus 
smūgis reakcinei, koloniza
torius remiančiai pusei bu
vo suduotas svarstant Por
tugalijos par lamentinės 
grupės priėmimo klausimą. 
Nors JAV, Ispanijos, Angli
jos, Filipinų delegatai karš
tai parėmė Portugalijos pri
ėmimą, jie nieko nepajėgė 
padaryti prieš mūsų parem
tą Afrikos, Azijos naujųjų 
valstybių antikol o n i a 1 i n į 
frontą. Balsavimas paro
dė, kad 43 balsais prieš 26, 
susilaikius 9, Portugalija 
nebuvo priimta.

Buvo svarstoma dieno
tvarkė busimosios konfe
rencijos, kuri įvyks šį ru
denį Teherane. Man teko 
garbė pakviesti parlamen
tarus į konferenciją Mask
voje, kuri’ įvyks jubilieji
niais 196 7 metais rugsėjo 
mėnesį.

Beje, buvo konstatuota 
parlamentarizmo krizė eilė
je šalių. Per paskutiniuo
sius keletą metų dėl per
versmų ir kitokių priežas
čių buvo paleisti parlamen
tai 13-oje šalių — Nigerijo
je, Ganoje, Dagomėjoje, 
Maroke, Centrinės Afrikos 
Respublikoje, Kongo ir eilė
je kitų. Tada vietoje buvu
sių 76, dabar liko 63 akty
vios parlamentinės grupės 
Tarpparlamentinėje sąjun
goje.

Būk sveikas! Labų dienų 
visiems draugams ir pažįs
tamiems.”
Kuma-Sidnejus, 1966. IV. 17-18

Stuttgart, Vakarų Vo
kietija. — Sulaukęs 74 me
tų mirė generolas Sepp Die
trich, buvęs Hitlerio as
mens apsaugos gvardijos 
komandierius.

GRAŽUS DEBIUTAS 
LEIPCIGE

Neseniai pasibaigusioje 
tarptautinėje Leipcigo mu
gėje pirmą kartą savo sky
rių tūrėjo Lietuva. Debiu
tas buvo gražus: vienerios 
iš trejų tarybinių staklių, 
pažymėtų mugės aukso me
daliais, — lietuviškos. Tai 
labai tikslios dantračių fre- 
zavimo staklės, kurias su
kūrė Metalo piovimo stak
lių eksperimentinio moksli
nio tyrimo instituto Vil
niaus filialo kolektyvas.

Gerų atsiliepimų susilau
kė ir Vilniaus šlifavimo 
staklių gamykla, Vilniaus 
“Žalgirio” gamyklos freza- 
vimo, Vauno. F. Dzeržinskio 
vardo gamyklos koordinati- 
nio ištekinimo staklės, Pa- 

1 nevėžio optikos prietaisų 
gamyklos produkcija. Dau
gelis eksponatų gaminių ne
begrįš į Lietuvą — nupirkti 
lietuviški baldai, įvairūs 
gintaro gaminiai. Mugės 
šeimininkams patiko mūsų 
kailių imitacijos, o Vakarų 
Vokietijos firmos pageida
vo pirkti lietuviškų daržo
vių konservus, pieno, mėsos 
produktus. Maisto produk
tai sudomino ir Švedijos 
prekybininkus. Užsienio fir
mos pageidavo triacetato 
siūlų, uteniškių pagamintų 
laboratorinių krosnių.

Mugės lankytojai pažy
mėjo ir skoningą Lietuvos 
skyriaus ekspozicijos apipa
vidalinimą, kurį atliko ar
chitektas A. Purys.

ŽEMDIRBIŲ DARBO 
DOVANOS

Kaip didelę šventę pa- 
sitinka TSKP X&IU šuva- 
žiavimą respublikos žem
dirbiai. Jie šeimininkiškai 
svarsto penkmečio direkty
vas, ieško naujų rezervų že
mės ūkio gamybai intensy
vinti. < • ' ••

Į pirmaujančių vietą res
publikoje iškopė Kauno ra
jono žemdirbiai. Per du šių 
metų mėnesius rajono ūkiai 
pardavė valstybei 250-čia 
tonų mėsos, beveik 900 tonų 
pieno ir ketvirčiu milijono 
kiaušinių daugiau, negu 
pernai per sausį ir vasarį.

Iki suvažiavimo atidary- 
i m o dienos rajono mechani
zatoriai įsipareigojo sure
montuoti visą žemės ūkio 
techniką. Pirmieji apie šio 
įsipareigojimo įvykdymą 
raportavo Poginės tarybi
nio ūkio mechanizatoriai. 
Pavasario lauko darbams 
rajone paruošta daugiau 
kaip 300 traktorių, daug 
kitų žemės ūkio mašinų.

Gražių rezultatų pasiekė 
šio rajono “Pažangos” kol
ūkio gyvulių augintojai. Jie 
jau žymiai viršijo mėsos par
davimo valstybei ketvirčio 
planą ir iki, suvažiavimo 
atidarymo dienos yra pasi
ryžę įvykdyti pusės metų 
valstybinį užsakymą.

Apie pirmojo ketvirčio 
užduočių įvykdymą rapor
tavo taip pat Telšių rajono 
Anulėnų tarybinio ūkio mel
žėjos ir paukštininkės.
ŠIAULIEČIŲ PENKMETIS

Dideli pasikeitimai šiame 
penkmetyje įvyks Šiaulių 
rajono kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose. Iki 1970 
metų numatoma mechani
zuoti 95 procentus laukinin
kystės darbų. Kolūkių ir 
tarybinių ūkių statyboms 
bus paskirta 22 milijonai 
rublių. Rajone bus smarkiai 
išplėstas parduotuvių, val

gyklų, medicininio aptarna- j 
vimo įstaigų tinklas, pasta
tyti nauji vaikų darželiai- *- 
lopšeliai.

Daug darbo turės melio
ratoriai. Vien per pirmuo
sius penkmečio metus nu
matoma nusausinti 4,200 
hektarų šlapių žemių, įreng
ti 920 hektarų kultūrinių 
pievų ir ganyklų.
KOKIA BUS NERINGA?'

Respublikos Ministrų Ta- v 
taryba apsvarstė, kaip bus 
plečiamas ir tvarkomas Ne
ringos miestas.

Kuršių nerijos teritoriją ! 
nutarta paskelbti gamtos 
draustiniu. Bus imtasi prie- . 
monių apsaugoti nuo žaloji
mo Kuršių nerijos miškus 
ir kitas gamtos vertybes. <
Ateityje Neringoje bus ku- j
riamos stambios turizmo ir 
poilsio įstaigos. Organiza- # ! 
cijoms, įmonėms, žinyboms 
siūloma statytis čia turizmo 
ir poilsio bazes kooperuoto- ♦ 
mis lėšomis.

Sparčiausiai bus plečia
mos Nidos, Pervalkos, Juod
krantės ir Smiltynės vasar
vietės. Preiloje ir Alksnynė
je numatoma įsteigti papil
domus turistų aptarnavimo 
punktus.

Ryšium su smarkiu Ne
ringos augimu bus organi
zuotas reguliarus susisieki
mas Kuršių mariomis, pa
statytos prieplaukos ir pavil
jonai keleiviams. Vasarvie- k . 
tėse bus pagerinta prekyba, 
išplėstas visuomeninio mai
tinimo, buitinio aptarnavi
mo įstaigų tinklas, sutvar
kyti pliažai. Per gražuolę 
Kuršių neriją nusities nauji 
turistiniai maršrutai.
RESPUBLIKOS KELIAIS (

Per praėjusį septynmetį 
išaugo respublikos automo
bilių parkas. Autobusų li
nijų ilgis dabar sudaro 72 
tūkstančius kilometrų. Šiuo 
metu su miestais, rajonų 
centrais gali susisiekti be- 
veik kiekvienas respublikos 
kolūkis ir tarybinis ūkis. , 
Keleivių patogumui pasta
tyta 10 naujų stočių ir apie 
100 auto paviljonų.

Nauji keliai, nauji marš
rutai, naujos automašinos 
pradžiugins keleivius šį 
penkmetį. Automobilių par
kas pasipildys 18 tūkstan
čių mašinų. 5 tūkstančiams 
mašinų numatoma pastaty- , 
ti naujus garažus, rekonst- 
ruoti senuosius. Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevė
žyje ir Šiauliuose bus pa
statytos techninio aptarna- f 
vimo bazės 1,000-1,200 sunk
vežimių kiekviena.
Vilniuje numatoma pasta- 

tyti mokymo kombinatą, 
kuris ruoš šoferius respub- ' 
likos autoūkiui. O jų reikės 
kaskart daugiau. Vien lini
jų ilgis padidės 3,200 kilo
metrų, atsiras 100 naujų 
maršrutų. ,

KEISTAS ŽMOGUS
Bona. — Čionai lankosi 

amerikietis korespondentas 
Max Freedmanas. Jis yra — . 
žydų tautybės. Freedmanas ' 
džiaugiasi, kad Vakarų Vo- f 
kietį jos militarinės jėgos 
sparčiai auga ir kad ji kie- * 
tai laikosi JAV politikos, f ( 
NATO sąjungoje. * į

. Nejaugi jis pamiršo, kaip / 
hitlerininkai žydų tautos * [ 
žmones naikino? Gi dabar Ų 
Vakarų Vokietijos militari
nėms jego m s vadovauja 

I Hitlerio generolai.
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Sveika, Gegužine! Apie Dominikos respubliką J. Petronis

* Gegužinė yra smagiausia 
šventė socialistiniame pa
saulyje... Gegužės Pirmo-

. r ji dar kol kas nėra mūsų 
šalyje didžiausia ir geriau
sia nacionalinė darbininkų 
šventė, bet galima sakyti, 
kad kada nors tokia bus.

Tradiciniai Gegužinė šven-
* te yra Amerikos šventė, 

i 80 metų prabėgo, kai 1886
| ^metais Čikagos darbininkai
* * pirmiausiai liejo kraują už

y Gegužės Pirmosios šventę 
-ir šūkį, kurį toji šventė da- 

j vė— tai už 8 valandų dar-
* bo dieną Amerikos darbi

ninkams.
Tais metais 340,000 Ame

rikos darbininkų visoje ša
lyje demonstravo ir streika
vo, reikalaudami 8 valandų 
darbo dienos. Čikagoje 
190,000 demonstravo. Ten 
įvyko riaušės, kur šeši dar
bininkai paguldė galvas ir 
kiti liejo kraują. Policija 
ir mušeikos sukėlė riaušes, 
kuriose ir policistų žuvo. 
Dėlei to buvo areštuoti ir 
pakarti keli vadai.

Gegužinės šūkis ir dar
buotė atnešė Amerikos dar
bininkams trumpesnes dar
bo dienas.

Prisimenu trumpas deta- 
A les todėl, kad šiandien Ge

gužinė priėjo prie to, kad 
pasidarė neryški šalyje, kur 
ji gimė. Dabartiniu laiku 

J * Amerikos darbininkai ma
žai kur ją švenčia. Ame-

* rikos profsąjungos, kurios 
anais laikais iškėlė tą šven
tę ir ją rėmė, pasirinko ki
ta dieną—rugsėjo mėnesio 
pirmąjį pirmadienį — kaip 
savo šventę.

Taip, mūsų miestų gat
vėse gal mažai aidės mar
guojančių žmonių* balsai. 

| Ne visi balsai, pakelti 
naujais reikalavimais, 
skambės kovingai, bet Ge
gužinė gyvuos. Gegužinės 
dvasia gyvuos, prisiminus 
gyvenimą ir viltį žmonių, 
kovojančių už civilines tei
ses susirinkimuose, bažny
čiose ir taikos maršuotojų 
budėjime.

Daug JAV žmonių su
tinka Gegužine su prislėg
ta nuotaika. Jie prisimena 
didžias ir dvasia įkvepian
čias demonstracijas, kurias 
darbininku klasė surengda
vo Gegužės Pirmąją. Jei 
šiandien to nėra — nereikia 
nusiminti. M. Gorkis sakė: 
“Žmogus yra visuomet lai
mėtojas, net ir tuomet, 
kuomet jis mirtinai sužeis
tas ir kuomet jis mirties

* varžtuose. Nors jo gyveni
mas vis dar sunkus, žmo
gus plečia savo sąvoką... 
Aš nuoširdžiai ir ištikimai

p pamylėjau žmogų, kuris 
šiandien gyvena ir vei
kia šalia manęs, ir pa
mylėjau žmogų, kuris pasi- 

i rodys kurią nors dieną at
eityje.”

Mes šiandien gyvename 
' gadynėje, kuomet senas gy- 

J venimas pagrindiniai kei
čiasi. šiandien žmogus jau 

6 pabunda iš letargo ir pra
deda suprasti savo vertę ir 

• jėga, kuri gali pakeisti pa
sauli.

visus darbininkus visų ša
lių, visas kalbas ir gentis.”

Kuomet dabar visų kon
tinentų ir visų šalių darbi
ninkai švenčia tą pačią die
ną, išreikšdami istorinius 
siekius, tai tvirčiausias ry
šys, apie kurį Linkolnas kal
bėjo, yra gyvas ir tvirtas.

Bet dabar turime kitą 
žmogų Baltuosiuose rūmuo
se Vašingtone. Jis bando 
pravesti kitokį tarptautinį 
ryšį. Jis sako, kad ameri
kiečiai užmušinėja ir mirš
ta dėl solidarumo ir apgyni
mo laisvės Vietname...

Atrodo, kad dabar ran
dasi du skirtingi tarptauti
nės politikos supratimai. 
Vienas, taip gražiai išreikš
tas buvusio prezidento Lin- 
kolno, kuris istoriniai dabar 
įstrigęs i Gegužinės šventės 
apvaikščiojimą, ir kitas, ku
rį prezidentas John so n as 
perstato.

Per 22 metus darbininkai 
ir valstiečiai Vietname ko
vojo už nacionalinę nepri
klausomybės. Pirmiau jie 
kentė nuo Japonijos prie
spaudos, vėliau—Prancūzi- 
zijos, o dabar Amerikos.

Šiandien mūsų preziden
tas nusikraustė i Vietnamą. 
Jis duoda pagalba šių die
nų fašistinei mi Ii tari n ei 
“valdžiai,” kuomet šalies 
drąsūs žmonės bando panai
kinti užsienio dominaciją. 
Ką Amerikos žmonės ma
no? Kaip reikia žiūrėti į 
šį karą? širdis skauda pa
mąsčius, kaip mūsų šalis 
elgiasi. Šalies Kongre
se jau prasidėjo smarkūs 
debatai, ar verta ten ka
riauti, bet šalies militaris- 
tai to nepaiso ir pasiryžę 
kariauti.

Amerika šiandien nepopu
liari šalis pasaulyje. Šven
čiant Gegužinę pasaulio ša
lyse žmonės su liūdesiu pri
simins apie mūsų šąli, ku
ri savo gražias tradicijas 
paaukojo militaristams.

Švęsdami Gegužinę, mes 
prisimenam ir pas mus ky
lančius protesto balsus, ir 
naujus šūkius, kad išsi
trauktume iš Vietnamo. Jei 
mes plėsime tas demonstra
cijas ir kovosime, kad nežū
tu visos gražios tradicijos, 
kiti pasaulyje, švęsdami Ge
gužinę. jausis smagiau, nes 
žinos, kad mes stovime su 
jais. Ksavera

Dominikos respub 1 i k a 
yra ant Hispaniola salos, 
Karibų jūroje. Šią salą nuo 
Kubos skiria 50 mylių plo
čio vandens sąsiauris.

Dominika užima 19,333 
kvadratines mylias ir turi 
apie 3,500,000 gyventojų. 
Šiltas tropiškas klimatas, 
todėl ten auga cukranend
rės, kava, tabakas, kukurū
zai, bananai ir kiti šiltų 
kraštų augmenys.

Dominikos turtai kartu 
yra jos žmonių pavergimo 
priežastimi, nes Jungtinių 
Valstijų kapitalistai juos 
valdo ir kišasi į šalies vi
daus reikalus.

1962 m. gruodžio 20 die
ną, po daugelio desėtkų 
metų, pirma- kartą Domini
kos gyventojai turėjo bal
savimus. Iš apie milijono 
balsų daugiau 600.000 pada
vė už Dr. J. Bosch, pažan
gų žmogų.

1963 m. balandžio mėnesį 
dominikiečiai priėmė demo
kratinę konstitucija, kurio
je buvo pareikšta: Domini

kos turtai turi priklausyti 
tik dominikiečiams, valsty
bės pareiga yra apsaugoti 
tuos turtus, valstybė garan
tuoja žemdirbiams žemę, 
jaunimui mokslą, darbiniu 
kai turi gauti dalį industri
nių pelnų, šalyje turi būti 
laisvė žodžio, spaudos, susi
rinkimų.

Suprantama, tas nepatiko 
Jungtiniu Valstijų kapita
listams. Todėl 1963 m. rug
sėjo 25 dieną įvyko milita- 
ristų sukilimas prieš prezi
dento Juano Boscho val
džią. Sukilimą palaikė JAV 
Generolas O’Meara su 20,- 
000 marininkų ir karo lai
vais.

Liaudies išrinkta valdžia 
buvo nuversta. Dominikoje 
vėl įsigalėjo militaristai, 
kurie pataikauja JAV im
perialistams.

1965 m. balandžio 28 d. vėl 
įvyko liaudies sukilimas ir 
nuvertė militaristų “juntą.” 
Tuojau Jungtinių Valstijų 
prezidentas, nei Kongreso 
neatsiklausęs, pas iuntė į

Dominiką virš 20,000 mari
ninkų.

Šią JAV intervenciją Lo
tynų Amerikoje ir kitose 
šalyse žmonės pasitiko pro
testais. Dominikiečių kovo
je už laisvę žuvo apie 2,000 
žmonių. Šalyje susiorgani
zavo laikinoji valdžia, kuri 
yra JAV marininkų globo
je.

Dominikos d arbininkai, 
kurių metinės įplaukos yra 
tik apie $500, žemdirbiai ir 
inteligentija reikalauja de
mokratinių rinkimų. JAV 
stambios korporacijos sie
kia ir toliau šalį valdyti, 
valdžioje laikydamos joms 
paklusnius militaristus. Do
minikos liaudis reikalauja, 
kad JAV ištrauktų savo 
militarines jėgas ir nesikiš
tų i šalies vidaus reikalus.

Dabartiniai valdovai par
lamento ir prezidento rinki
mams paskyrė birželio 1 d.

Kokie jie bus, sunku nu
matyti. Dr. Juano Bosch 
kandidatuoja vėl j prezi
dento vietą. V. Sūnus

Akmeniniai smuikai

Juliaus Janonio eilėraščiai
SAULĖ TEKA, SAULĖ LEIDŽIAS

(Liuosas vertimas iš M. Gorkio)

Saulė teka, saulė leidžias,
O kalėjime naktis,
Ir sargai apkaltą langą
Dieną -naktį saugo vis.

Saugokite, kiek tik norit:
Aš išbėgti negaliu/
Nors aš trokštu gauti laisvės, 
Bet čionai kalėt turiu.

Ei jūs, pančiai geleežiniai,
Jūs be gailesčio sargai,
Negaliu jus sudaužyti,
Ir prasideda vargai. f

Nebeklaidžioti, kaip pirma, 
Tamsią naktį po miškus;
Aš kalėjime pražūsiu,—
Et, gyvenimas sunkus!

Juodas varne, juodas varne,
Ko sukiesi ties manim?
Gal tu mano mirtį jauti?
Nenugąsdinsi mirtim!
(1914)

, SAPNAI IR TIKRUMAS
Lakiojau, lyg drugys, ir ėjau pamažu, 

Aplink gi visur malonu ir gražu. 
Taip mėlynas dangus—ir žydrė taip gryna! 
Raliuoja vyturiai, gamta džiaugsmu pilna.

Tarp ošiančių miškų susnūdę ežerai, 
Nė nejuda vanduo, tik maudosi narai; 
Čia girios vėsuma vilioja taip meiliai, 
Ten grūdas pro uolas bešniokšdami kriokliai.

Ir stiebiasi dangun, lyg milžinai, kalnai... 
Bet kas? Aš nubudau... Tai buvo tik sapnai.

*
# *

Nebėra jau sapnų. Išaušusi diena 
Ir vėl bus vien vargų ir skurdo kupina. 
Norėtųs dar susnūst, norėtųs pasilsėt, 
Bet švilpia fabrike — į jį turiu skubėt. 
(1914)

DU LIKIMU

KLOUNAS

Du jaunuoju bernužėliu pro likimą ėjo;
Jiem laįmelė—laimėjėlė ateitį žadėjo: 
Turtingajam švytrų kardą, ristąjį žirgelį, 
O beturčiui jautrią širdį, kietąjį vargelį.

Tik pagalvokime, kad nuo 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigos pusė pasaulio žmo
nių išsikovojo savo nepri
klausomybe iš kolonijalės 

Ft priespaudos.
Gegužinė savo pobūdžiu 

0 yra toji švente, kurią pra
našavo JAV prezidentas 
Linkolnas. ' “Tvirčia u s i a s 

. žmonių ryšys (išskyrus šei- 
/ mą) tai tas, kuris apvienija

Žydų kolonija Indijoje
Iš Kochin, Indijos, Asso

ciated Press žinių agentūra 
praneša, kad ten Malabar 
pajūryje, tarpe paimu, gy
vena sentikių žydų grupė. 
Jų jau beliko tik 89 žmonės, 
o ir tų pusė turi virš po 70 
metų. Jaunų yra tik trys 
vaikinai ir penkios mergi
nos, tai yra, vedybinio am
žiaus.

Keista, kad ta žvdu gru
pelė išsilaikė apie 2,000 me
tų, tarpe daugelio kitų In
dijoje religijų.

Jauni gal ir norėtų vykti 
į Izraelį, žydų tautos vals
tybę, bet seniai sako, kad 
jie Indijoje gyvens, kol sau
lė bus.

Kada jie atvyko yra gin
čijamu davinių, bet sinago
gos užrašai sako, kad jie 
atvyko kaip pirkliai, pabėg
dami nuo pogromų iš Vidu
rinių Rytų.

Seniau sinagogų buvę de
vynios, dabar jau belikus 
tik viena.

J. N.

Aš klouno margą kepurę nešioju 
Ir jūsų smagumui vaipausi, juokiuos. 
Jūs manot, kad aš, kurs visuomet kvatoju, 
Laimingas, kad aš gyvenu vien džiaugsmuos?

Jums linksma matyti, kaip mirga blizgučiai 
Ant apdaro margo, o mano širdies 
Nenorit matyt; jums tinka žvangučiai— 
Per juos jūs nejaučiat kartumo tulžies.

Sotiems jums nuobodu ir einat žiopsoti 
Į cirką, o man ar malonu prieš jus 
Kraipytis, neklausiant; tik teikiatės ploti 
Už jukdymą—klouno gėdą, skausmus.

Jei manot, kad klouną cirko estrada 
Vilioja, kad niekniekius lengva plepėt, 
Tai klystate: klounas kenčiantis badą 
Tetampa... Bet kas? Jūs nenorit tikėt?!

Jūs raukotės. .žodžiai tiesos jums netiko? 
Daugiau nekalbėsiu, kvatosiu linksmai... 
Kitaip paskutinio netekti skatiko 
Galiu, o už scenos badauja vaikai... 
(1914)

Iš DARBININKO KATEKIZMO
Kodėl milijonai kankinas, 
Kasdien skursdami prakaituoja? 
Kodėl tie, kur turtą gamina, 
Visuomet graudžiai aimanuoja?

Todėl, kad storieji turtuoliai 
Nežino, kur turtą bedėti, 
žmonių milijonai — varguoliai 
Ir turi vis skursti — kentėti.

Tačiau ar ne dievas taip duoda\ 
Kad ponai be darbo turtingi, ( 
Vargdieniai gi mato tik juodą l 
Duonelę, nors dirbti netingi? \

Gamta juk gerybių/pabėrė, 
Visiems ji vienodai/jas teikia; 
žpiogus nelygumąZsutvėrė, 

' Tat žmogų ir kaltinti reikia.
Bet kaip iš neturto išbristiy 
Kaip būvis pagerint vargingas? x 
Kaip diena giedresnė išvysti?
Kaip laikas pasiekti laimingas?

Geruoju negausinųjnes\nieko.
Mes laimę pasieksim pej* kovą; 
Todėl negailėkime vieko':
Mums Marksas tebus už vadovą. 

(1914) . ■ ......

Turtingajam mergužėlės vanikėlius pynė, 
Bet jis draskė juos, ir žirgas po'kojom mynė. 
Vargdienėliui nieks nepynė iš gėlių vainiko, 
Nes turtingas jas išskynė, vien stiebus paliko.

Ką sutiko turtingasis, tą kardu kapojo; 
Skurdas, ašaros teliko, kur tik jis prajojo. 
Ką sutiko vargdienėlis,

tam griaudžiai dainavo, 
Tą graudino, tą ramino, tą saldžiai liūliavo.

*
♦ #

Turtingam pasimirus, kunigai lydėjo, 
Paskui karstą vargdienėlio ubagai teėjo. 
1914

NAUJAS RYTAS

Arši mirtis gėles išskynė, 
Išblaškė želmenis iš daržo 
Ir žemės skaudančią krūtinę 
Kietais tamsos retežiais varžo.

Skambių dainų nebegirdėti, 
Gamtos negali saulė puošti: 
Da nepradėjus jai spindėti, 
Mirtis jau ėmė kapą ruošti.

Tačiau juntu galingą dainą, 
Kuri pertrauks tą baisią tylą;
Juntu, kaip slaptos gaidos gyla 
Ir naujas, laisvas rytas eina...
2—Juliaus Janonio eilėraščiai

, 11
Purpuro varsoms nudarytas 
Aušta išskiriantis rytas.
Ką jis teiks, da nežinia: 
Šūviai tranko, lyg perkūnai, 
Lyg šešėliai, krinta kūnai 
Paskutiniam tamsume.. .

III
Ar regėjai Naujo Ryto rausvą varsą?
Ar girdėjai iškilmingą varpo garsą?
Ar girdėjai pilną džiaugsmo laisvės dainą?
Juk tai rytas, Naujas Rytas eina!

Ar girdėjai, kad jau vargas liuosas tapo? 
Ar žinai, kad prie vergijos stovim kapo ? 
Jei žinai, tai trauk galingą laisvės dainą: 
Tegreičiau prakilnus Rytas eina!

1914 m. (“Naujoji Gadyne*’) . ,

Atsitiktinai man j rankas 
pateko romanas, antrašte 
“Kairėje, kur plaka širdis” 
(išleistas 1961 m. Vilniuje). 
Paskaitęs keletą puslapių, 
nebegalėjau atidėti knygos 
į šalį. Jos autorius.— įžy
mus šiuolaikinis vokiečių 
rašytojas Leonhardas Fran
kas (1882-1961), karštas 
antifašistas, socializmo ša
lininkas. Šiame romane 
(vok i š k a i jis vadinasi 
“Links wo der Herz ist”; 
manau, kad jis išleistas ir 
Amerikoje angliškai) auto
riaus didelio menininko 
plunksna aprašo savo sudė
tingo ir audringo gyveni
mo istoriją, atskleidžia sa
vo kūrybinę biografiją. Pra
sidėjus pirmajam pasauli
niam karui L. Frankas at
virai stojo prieš karą ir dėl 
to turėjo iš kaizerinės Vo
kietijos emigruoti į Šveica
riją. Kaizeriui pralaimėjus 
karą ir krašte kilus revoliu
cijai, rašytojas grįžo į tė
vynę, tačiau neilgam: į val
džią atėjo fašizmas, ir L. 
Frankas vėl (1933 m.) buvo 
priverstas bėgti į užsienį. 
Prasidėjo sunkūs ilgi emi
gracijos metai. L. Frankas 
gyveno Šveicarijoje, Pran
cūzijoje, kur buvo patekęs į 
koncentr a c i j o s stovyklas, 
paskiau vargais negalais 
nusigavo J Jungtines Ame
rikos Valstijas ir keletą 
metų gyveno bei dirbo Ho
livude ir Niujorke. Bet 
eidamas tremtinio ir bena
mio keliu, rašytojas nesi
liovė vilesis grįžti į tėvynę, 
nepalaužiamai tikėjo naciz
mo žlugimui Galutinai į Vo
kietiją L. Frankas grįžo 
1950 m. *

L. Frankas — puikus ra
šytojas, didelis ftienininkas, 
puiki ir jo knvga “Kairėje, 
kur plaka širdis.” Bet ne 
tai aš norėjau pasakyti. 
Mane sujaudino jo mintys, 
pasakytos apie rašytojo 
emigranto likimą. Vokie
čiu rašytojai ir antifašis
tai. kurie, ieškodami išsi
gelbėjimo nuo nacizmo, pa
bėgo į Prancūziją, čia pate
ko į ne mažiau žiaurių pran
cūzų nacionalistų rankas. 
Daugeliui atrodė, jog nebe
verta nė gyventi. Buvo to
kių, kurie žudėsi. “Tačiau 
skaudžiausias smūgis — sa
ko L. Frankas,—ištiko emi
gravusius rašytojus — nu
trūko jų kūrybinis darbas. 
Jie pamatė, kad neturėdami 
gyvvbingo nuolatinio ryšio 
su liaudimi, kuri kalba ta
vo kalba, nuolatos nejaus
damas, kaip sutinka skaity
tojas tavo kūrinius, tu nu
stoji egzistavęs kaip rašy
tojas. Emigracijoje rašyto
jas groja akmeniniu smui
ku, skambina pianinu be 
stygų, o visa tai, ka jis su
kūrė prieš emigraciją, už
mirštama io gimtosios kal
bos šalyje.”

Perskaitęs šiuos žodžius, 
aš susimąsčiau apie lietu
vių emigrantus rašytojus, 
kurie dėl vienokių ar kito
kių priežasčių po antrojo 
pasaulinio karo atsidūrė 
kas Jungtinėse Valstijose, 
kas Kanadoje, kas Vakarų 
Vokietijoje, Australijoje ar 
kitame kuriame pasaulio 
pakraštyje. Daugelis jų 
(čia neminėsiu pavardžių— 
pakankamai jos žinomos) 
buržuazinėje Lietuvoje bu
vo mėgstami ir skaitomi ra
šytojai. Deja, nutraukę 
saitus su gimtuoju kraštu, 
jie, anot L. Franko, nusto
jo egzistavę kaip rašytojai, 
pavirto akmeniniais smui

kais. Ankstesnieji jų kū
riniai tėvynėje jau pamirš
ti ar baigiami pamiršti, o 
emigracijoje parašytųjų — 
gimtasis k r a š t as nereika
lauja. Dar gyvi būdami, šie 
emigrantai rašytojai iškrin
ka iš lietuvių literatūros is
torijos ir nėra vilties į ją 
sugrįžti. L. Frankas tikėjo 
hitlerizmo žlugimu, todėl 
tikėjosi ir kada nors grįžti 
į tėvynę. Mūsų emigrantai 
rašytojai neturi tokios vil
ties: fašizmas Lietuvoje 
žlugo prieš ketvirtį am
žiaus, lietuvių tauta negrįž
tamai pasuko socializmo ke
liu — tuo pačiu, kuriuo 
krypsta viso pasaulio isto
rija. Tokiu būdu rašytojai 
emigrantai, stoję prieš soci
alizmą, pasmerkė patys sa
ve užmarščiai. O norint iš
gelbėti save kaip rašytoją, 
reikėtų padaryti labai ne
daug—nulenkti galvą prieš 
motiną tėvynę. Tada ir vėl 
taptum rašytoju. Antai A. 
Bimba, A. Margeris, R. Mi- 
zara, A. Petriką, S. Jasilio- 
nis, J. Kaškaitis, J. Jokub- 
ka ir kiti visą gyvenimą 
pragyveno emigracijoje, bet 
buvo ir paliks rašytojais. Jie 
liko gyvais rašytojais dėl to, 
kad niekados nenutraukė 
ryšio su gimtuoju kraštu, 
su jo kalba, liaudimi, kad 
visą amžių rūpinosi tėvų 
žemės ateitimi ir likimu, 
kad ir šiandien džiaugiasi 
savo tėvynės pasiekimais, 
sielvartauja dėl ios nesėk
mių. Štai ką reiškia neati
trūkti nuo gimtojo kamie
no !

Spitzbergeno salos
"'Jos priklauso Norvegijai. 
Yra kelios, bendrai užima 
24, 294 kvadratines mylias, 
tai beveik, kaip Lietuva. 
Bet gyventojų yra tik keli 
tūkstančiai, nes salos yra 
toli šiaurėje, net už 80-tojo 
laipsnio.

Salų aukšti kalnai pa
dengti sniegu ir ledu. Po 
kalnais yra anglies kasyklų. 
Vienas iš jų vadina “balto
mis”, nes prie jų kabo ledo 
varvekliai.

Ten žiemos metu nesima
to saulės, o vasaros metu 
vėl per 4 mėnesius saulė 
nenusileidžia, —būna diena.

Sakoma, kad tarpe ang
liakasių išsiplatinus gir
tuoklystė, nes nėra kultūri-^ 
nes veiklos. z

Yra sakoma, kad pirmiau 
nebuvo žiurkių, bet laivai 
atplaukdami jų atgabeno ir 
pri veisė. Jos kasyklose 
padarydavo daug žalos, nes 
nugrauždavo telefonų vie
las. Jų išnaikinimui, kom
panijos pradėjo degtine at- 
mokėt mainieriam. Už kiek
vieną pagautą žiurkę davė 
po kvorta degtinės, tai žiur
kes ir išnaikino. Sakoma,' 
kad žiurkės, jeigu neturi ką 
ėsti, tai ėda viena kitą.

Vasarą pas mainierius 
atvyksta moterų, kurios jų 
pralinksminimui augina gė
les. Vietos žemė netikus, tai 
jos atsiveža ir žemės gėlių 
auginimui vazonuose.

Informacijas ėmiau iš 
“Readers Digest”.

J. N.

Washington as. — JAV 
intervencija į Dominikos 
respubliką pakenkė jų var
dui. Manoma, kad preziden
tas Johnsonas matysis su 
eilės Lotynų Amerikos šalių 
prezidentais.
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New Yorkas, Kaukazas, Soči
LDS Antroji Apskritis 

ruošiasi seimui
(Tęsinys)

Laikas jau apleisti Mas
kvą, tęsti kelionę link Lie
tuvos.

Skrendant orlaiviu, min
tys sukasi galvoje, kaip at
rodys Vilnius? Ar bus daug 
pasikeitimų padaryta per 
prabėgusius seseris metus? 
Koks oras pasitiks mus Vil
niuje? Sočyje vis girdėda
vome pranešimus per radi
ją ir per laikraščius apie 
lietingą orą visame Pabal- 
tyje.

Orlaivis leidžiasi žemyn. 
Mūsų nuostabai: oras kuo- 
puikiausias, šilta, saulėta. 
Pagaliau lėktuvas nusilei
džia žemyn.

Mūsų nuostabai, .sutinka
me didį būrį mūsų giminių 
ir draugų pasitinkant mus 
su dideliais bukietais gėlių.

Tarp susirinkusiųjų su
tinkame draugą Vytautą 
Pečiūrą, Kultūrinių Ryšių 
su Tautiečiais Užsienyje 
Komiteto darbuotoją. Te
ko susipažinti su juomi 19- 
59 metais. Jisai vadovavo 
mūsų grupei po Lietuvą.

Stebimės, kur mes apsi
stosime? Kokiame viešbu
tyje? Kokius nurodymus 
mums duos Inturisto įstai
ga? Lig šiol viskas ėjo la- 
*tai sklandžiai. Čionais ne
galima surasti Inturisto at
stovo. Draugui V. Pečiurai 
teko daug darbuotis, mėgi
nant susisiekti su Inturis- 
tų.

Pagaliau buvo nurodyta, 
kad mes būsime apgyven
ti “Vilniaus” viešbutyje. 
Vėliau paaiški, kad iš Mas
kvos Inturisto raštinė pra
nešė į Vilnių, kad mes at- 
vyksime į Vilnių kada tai 
vėlai naktį. Dėlei sunku
mų susisiekti su Inturistu 
ir buvo toji priežastis.

Kaip tik tą dieną Intu
risto raštinė kėlėsi iš 
“Vilniaus” viešbučio į nau
jutėlį tik užbaigtą statyti 
puikų viešbutį “Gintaras.” 
Vakaras buvo maloniai pra
leistas drauge su susirinku
siais giminėmis ir drau- 
ais..

Nakties laikas, vėlu. Ne
malonu skirtis su giminė
mis ir draugais, kurie at
vyko mus sutikti. Norėtų
si dar ilgai ilgai pabuvoti 
jų draugystėje. Deja, rei
kia skirtis. Nakvynės vieš
bučiuose jiems neįmanoma 
ant greitųjų gauti. Didžiu
ma turėjo grįžti namon tą 
naktį. Rytojaus dieną, sek
madienį, praleidome Vil
niuje su kai kuriais gimi
nėmis ir draugais.

Po pietų tapome užkvies
ti ant vakarienės pas drau
gus Pečiu ras. Teko susipa
žinti su draugo Pečiūros 
žmona Elenute, labai ma
lonia moterimi. Paaiškėjo, 
kad draugas Pečiūra ne 
vien nusipelnęs meninin- 
kas-darbuotojas, bet ir pui
kus piešėjas ir buvęs me
džiotojas. Tai liudija jų 
namuose jo paties piešti 
puikūs paveikslai, o ant sie
nų — medžioklėje nukau
tų briedžių, elnių ir kitų gy
vūnų šakoti ragai.

Visiems amerikie č i a m s 
turistams Lietuvoje bu
vimo vieta nuskirta Vilnius. 
Tai ir sakoma: kai nuvyk- 
site į Vilnių, ten tarkitės 
su valdžios atstovais apie 
vietas, kurias jūs norėsite 
atlankyti.

Dar prieš išvykstant iš 
Sočio gavau nemalonų pra
nešimą nuo savųjų iš Kau
no: Mano sesutė, su kuria

praleidau savo jaunystės 
dienas, augdami pas savo 
tėvus, ūmai ir sunkiai su
sirgusi. Randasi ligoninė
je po operacijos. Ji negalės 
atvykti į Vilnių pasimanyti 
su mumis. Ta žinia buvau 
drūčiai pritrenktas. Ne
jaugi negalėsiu susitikti su 
savo mieląja sesute? Bet 
V. Pečiūra tuo pasirūpino: 
mane supažindino su gen. 
V. Karveliu, kuris eina 
Kultūrinių Ryšių su Tautie
čiais Užsienyje Komiteto 
pirmininko pareigas. Tai 
malonus vyras, įdomaujan
tis progresyvių lietuvių 
Amerikoje veikla.

V. Karvelis pats turėjo 
atostogas ir skubėjo išvyk
ti į Sočį poilsiui, savo svei
katą sustiprinti. V. Pečiū
ra palydi mus. Atsisveiki
nę su juo, leidžiamės taksiu 
link Kauno.

Nuvykus į Kauną pas 
savuosius, randame sesutę 
jau grįžusią iš ligoninės. 
Ir taip teko praleisti ke
letą dienu Kaune su sa
vaisiais. Sesutė Onutė gy
vena pas dukterį, irgi Onu
tę, ir žentą Vaclovą Bui- 
vidavičių, kurie gražiai įsi
kūrę gražiame savo name
Kauno priemiestyje Vili
jampolėje. V. Buividavi- 
čius eina labai svarbias 
pareigas — Kauno rajono 
Gamybinės Žemės Ūkio val
dybos viršininko pavaduo
tojo. Su jais teko plačiai 
išsikalbėti apie Lietuvos že- 
rhčs ūkį.

Pirmas klausimas: Koks 
šiemet javų derlius Lie

tuvoje? -
Atsakymas: Lietuvos žmo

nės nepamena tokio puikaus 
derliaus, koks buvo šią va
sarą. Laike javų augimo 
buvo pilnai lietaus. Javai 
ir žolė augo puikiai. Javų 
suėmimą reikėjo suvėluoti, 
nes dėl lietingos vasaros 
javai pribrendo vėliau. Bet 
kai tik pribrendo, lietus 
apsistojo, oras pasidarė 
kuo puikiausias. Duonos 
bus pakankamai ir dar su 
perviršiu.

Antras klausimas: Ko
kios pasekmės Lietuvoje 
kukurūzų auginimo?

Atsakymas: Labai pras
tos, kadangi Lietuvos vasa
ros per trumpos ir dažnai 
per šaltos. Gerai uždera, 
kai vasara pasitaiko karš
ta. Rugiai ir kviečiai ne
pamainomi.

Iš pašarų, tai raudonieji 
dobilai nepamainomi kaip 
pašaras gyvuliams žie
mos laiku. Baltieji do
bilai sudaro puikias ganyk
las gyvuliams. Liucerna ir
gi puikus pašaras. Ateityje 
bus plačiai naudojama. Lig 
šiol jos naudojimas buvo 
apribotas dėl trūkumo che- 
mikalinių trąšų. Kiek laiko 
anksčiau Lietuvos ūkinin
kams buvo sunku išsiversti. 
Produktu kainos buvo že
mos. Miestuose, ypač prie 
statybinio darbo, darbinin
kas buvo nepalyg i n a m a i 
brangiau apmokamas, ne
gu žemės ūkio darbininkas. 
Tai patraukė didį skaičių 
žemės ūkio darbininkų eiti 
į miestus uždarbiauti.

Vyriausybė past e b ė j o , 
kad čia yra klaida, tai pa
kėlė kainas ant žemės ūkio 
produktų, kad būtų galima 
geriau apmokėti ūkio dar
bininkams už jųjų darbą. 
Tai davė puikius rezultatus 
Iš miestų darbininkai pra
dėjo grįžti atgal dirbti kai
me.

Žemės ūkyje dirbantie
siems duodamas sklypas že
mės, kuriame gali užlaikyti 
karvę, kiaulių, vištų ar ką 
kitą, kas kam patinka. 
Maistui užsiaugina įvairių 
daržovių — kopūstų, bul
vių ir kitko. Kiek užsiau
gina, visko patys nesimau
do j e, perviršį parduoda, 
kas dar pagerina jų gyve
nimą, ir tuo pagelbsti visai 
šaliai gaminime maisto...

Jis aiškino, kad dabar 
Lietuva užima pirmą vietą 
visoje Tarybų Sąjungoje 
gaminime pieniškų produk
tų.

Kitas klausimas: Del ko 
pieno produktai gana bran
gūs miestuose, jeigu pas 
ūkininkus yra jo perviršis? 
Dėl ko miestuose jų kainos 
nesumažinamos?

Atsakymas: Nors Lietu
va iškilo ant tokio aukšto 
laipsnio gaminime pieniškų 
produktų, bet kitos, broliš
kos tarybinės respublikos 
dar toli gražu atsilikusios 
toje srityje. Kainų vieno
dumas palaikomas visose 
respublikose. Auk š t o m i s 
kainomis norima jas paža
dinti prie aukštesnio gami
nimo ūkio produktų. Vė
liau tas viskas bus sunor- 
malinta.

Vieną gražią popietę jis 
mus visus susisodina į sa
vo mašiną (Station Wagon) 
ir važiuojame pas mano 
giminaitę Onutę Ruseckie- 
nę. Pavažiavus ne per to
liausia nuo Kauno, pasie
kiame jos gyvenamąją vie
tą — Senavos kaime, Kau
no rajone. Jinai ir jos vy
ras Leonas dirba “Aušros” 
kolūkyje. Jinai buvo puiki 
karvių melžėja. Melžė kar
ves per 15 metų. Josios vy
ro Leono sveikata jau per 
kiek laiko buvo pašlijusi. 
Reikėjo praleisti daug laiko 
ligoninėse. Bet šiuo laiku 
sveikata sustiprėjusi, atlie
ka lengvą darbą kolūkyje ir 
dar apsidirba apie savo na
melį ir daržą. , •

Radome juosius su talka 
kasant bulves savo žemės 
sklypelyje. Pamatę, kad at
važiuojame, paliko bulvių 
kasimą kitai dienai.

Prisiauginę įvairių vaisi
nių medelių: obelų, kriau
šių, slyvų ir kitokių vaisi
nių krūmokšnių. Protar
piais tų medelių auga įvai
rios daržovės. Sako: užteks 
daržovių mūsų šeimai ir 
dar bus karvutei ir kiaulei 
žiemą. ’ Bulvės auginamos 
toliau nuo namelio. Kiek 
toliau nuo jų namelio stato
mas naujas namas jų duk
ros šeimai. 1

(Daugiau bus)

Vilniuje atidaryti nauji Statybininkų rūmai; matosi sporto salė.

Ketvergo vakare, balan
džio 24, Mildos salėje, įvyko 
LDS Antrosios Apskrities 
Komiteto praplėstas susi
rinkimas geresniam pasi
ruošimui LDS Seimui, kuris 
vyks liepos 8 ir 9 dienomis 
Čikagoje.

Komiteto pirmininkas G. 
Montvila rap o r t a v o, kas 
jau atlikta pirmesniame su
sirinkime ir kas reikės at
likti.

Darinktos reikalingos ko
misijos. Dabar jau yra pen
kios skirtingos ruoštis Sei
mui, taipgi ir šeiminiams 
parengimams komisijos. Vi
sos pasižadėjo dirbti.

Geras reiškinys, kad apie 
pusė dalyvių buvo jaunes
nės kartos — čigimiai LDS 
nariai. Jie sutiko veikti ko
misijose ir parodė entuziaz
mo. Reikia tikėtis, kad dar
bas eis gerai.

Kol kas nebuvo Sorority 
sesučių atstovės, bet ir jos 
dirbs geresniam prie seimo 
pasiruošimui ir seime.

Susirinkimas ėjo sklan
džiai. Nebuvo ginčų. Trum
pu laiku atlikta daug dar
bo.

Susirinkime jaunosios 
kartos skaitlingas dalyvavi
mas rodo, kad priešseiminė 
ruoša ir seimas su jo paren
gimais gerokai pakels Čika
goje LDS organiaciją.

* Visi LDS nariai budėkite, 
dalyvaukite kuopų susirin
kimuose, kas kiek galite pri
sidėkite prie juo geresnio 
seimui pasiruošimo. Išrin
kite seiman pilną skaičių 
delegatų.

Komišija rūpintis nakvy
nėm iš kitur atvykusiems 
delegatams prašo delegatų 
pranešti iš anksto, kas no
rėtų pas draugus apsistoti 
ir kas nori viešbučiuose. 
Komisija pasirūpins visus 
patenkinti, visiems patar
nauti.

Svečių delegatų į pikniką 
nuvežimu irgi bus pasirū
pinta.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas gimė Čikagoje, 
36 metai atgal, kai buvo su
skaldytas SLA seimas ir pa
ti ta organizacija. Mums 
Čikagoje reikia juo geriau
sia pravesti seimą, mūsų or
ganizacijai žengiant į 37- 
uosius metus. Birželio mė
nesį sukaks LDS 36 metai.

Geriausias seimo sutiki
mas, pasveikinimas bus su 
naujais nariais. Pasisteng- 
kime.

Visas LDS kuopas Čika
goje raginame prisidėti kuo 
galima prie juo geresnio 
Seimui pasiruošimo.

Visas LDS kuopas, kurios 
siųs delegatus Seiman, pra
šome iš anksto informuoti 
apie savo delegatus, ku
riems bus reikalingas bet 
koks patarnavimas.

Visas informacijas galite 
siųsti LDS Antrosios Ap
skrities komitetui, arba 
spaudos komisijai: Jessie 
Vesely, Julija Marazienė ir 
V. Andrulis, 3116 S. Halsted 
St., Chicago, Ill. 60608.

Iki seimo teliko pora mė
nesių. Jie greit praeis. Rei
kia stropiai ruoštis.

Dažnai daroma klaida 
praleisti organizacijos su
važiavimus kaip eilinį įvy
kį. Be daug kalbų, disku
sijų apie organizaciją ir 
seimą pačiame seime būva 
mažiau entuziazmo.

Padarykime šį seimą ge
resniu, rašydami apie orga
nizacijos reikalus prieš sei
mą. Pasiūlykime seimui (per 
Centro valdybą) gerų su
manymų organizacijos ge
rovei.

Pasistenkime jaune s n ė s 
kartos delegatų juo daugiau 
išrinkti. Suprantama, rei
kalingi delegatais ir LDS 
veteranai, daug dirbę ir tu
rį patyrimų darbe.

V. Bajoras

Worcester, Mass.
Iš AIDO CHORO

Prisiminimas, kad gegu
žės 1 dieną Aido choras su
vaidins pirmą aktą iš ope
retės “Išeivis”, parašytos 
kompozitoriaus Stasio Šim
kaus. Aktas vaizduoja atsi
sveikinimą išvykstančio į 
Ameriką kovingo Lietuvos 
kaimiečio. Čia yra kovingų 
kalbų ir daug gražių liau
dies dainų, kurias priruošė 
Aido choro mokytojas Jo
nas dirvelis.

Ričardas Janulis tinka
mai vaizduoja sugrįžusio į 
Lietuvą seno amerikono ro
lę, kurioje yra daug juo
kingų kalbų. O žydų tauty
bės tų laikų vertelgos rolę 
atlie k a Vincas Daukšys, 
k u r i s vaizduoja bendrą 
veiklą su tų laikų Lietuvos 
kovotojais prieš carizmą. 
Abu čia suminėti yra gabūs 
vaidintojai ir Aido choro 
nariai nuo pat savo vaikys
tės dienų.

Š i s gražus parengimas 
prasidės 2 vai. dieną ir 
užsibaigs su š a u niu 
banketu taip, kad visi 
dąrbininkų šventės dieną 
galėtume gražiai laiką pra
leisti. Todėl tegul visi ke
liai veda į 29 Endicott St. 
svetainę.

J. M. L.

So. Boston, Mass.
Balandžio 17-1 ą įvyko 

Massachusetts Lietuvių Mo
terų Sąryšio konferencija. 
Yvonė Niaurienė ją atida
rė kaip 1:30 v. po pietų, ir 
ji išrinkta konf. pirmininke.

Mandatus peržiūrėti bu
vo išrinktos Elzbieta Rep
šys ir Veronika Kvietkas. 
Delegačių dalyvavo iš šių 
miestų: Cambridge Moterų 
Klubo, So. Boston LLD 2 
kp., Montello Moterų Ap- 
švietos Klubo, Haverhill 
LLD 85 kp., Norwood LLD 
9 kp.,Worcesterio kuopą at
stovavo M. Sukackienė. Vi
so dalyvavo 22 delegatės 
nuo 6 klubų ir kuopų.

Po valdybos raportų, sekė 
sveikinimai nuo klubų ir 
pavienių delegačių ir vieš
nių:

Cambridge Mot. Klubas 
sveikino su $20, So. Boston 
—$10, Montello Apšv. Klu
bas su $4, Norwood — $5, 
Worcesterio M. Sukackienė 
su $5.50 ir J. Jaskevičius su 
$5, K. Barčienė — $5, E. 
Repšys $5.

Po $2: A. Razevičienė, J. 
Rainardienė, K. Kalvelienė.

Po $1: An. Markevičienė, 
H. Tamašauskienė, S. Šu
kienė, B. Čiuberkienė, N. 
Grigaliūnienė, G. Shimai- 
tis, E. Likienė, Cambridgie- 
tė, A. Račkauskienė, A. 
Trakimienė, Y. Niaurienė, 
N. Grybienė, K. Čereškienė, 
V. Kvietkas, L. Račkaus
kas, A. Kandraška, U. Dau- 
gordienė, E. Kvietkas, L. 
Račkauskas, M. Kvietkas. 
Viso pasveikinimų $84.50. 
Kasoj buvo iš pereitų metų 
230.50. Pridėjus sveikini
mus $84.50, viso pasidarė 
$315 Sąryšio turto.

Išaukota geriems tikslam 
$244, kasoj liko $71.

Konferencija buvo labai 
gyva. Ta pati valdyba iš
rinkta ir kitiems metams: 
pirm. Y. Niaurienė, iždinin
kė N. Grybienė, užrašų 
rąšt. K. čereškienė. Konfe
rencijai pasibaigus, drau
gės išsiskirstė gerame ūpe.

K. čereškienė

Waterbury, Conn. •
Iš LDS konferencijos

Balandžio 24 d. įvyo LDS 
5-tos apskrities konferenci
ja. Tai iš eilės buvo 35-ta 
tame pat mieste, toje pat 
103 Green St. svetainėje.

Man teko dalyvauti viso
se konferencijose. Per' visą 
laiką tvarka yra vienoda.

Buvo komiteto išduota 
raportai iš pereitųjų metų 
veikimo. Padaryta naujų 
nutarimų ateities veiklai.

Buvo daug kalbėta apie 
LDS busimąjį seimą ir į jį 
pasiuntimą delegatų. Toli
ma kelionė į Chicagą, tai 
delegatų pasiuntimui yra 
daug išlaidų Biet trys kuo
pos ižduose turi pinigų, dar 
yra viltis paruošti parengi
mą, tai ir bus galima pa
siųsti po vieną ar ir dau
giau delegatų nuo kuopos. 
Iš apskrities nutarta primo
kėti po $15 toms kuopoms, 
kurios siųs savo delegatus 
į seimą.

Konferencijoje dalyvavo 
17 delegatu nuo 5 kuopų, ir 
5 apsk. valdybos nariai, tai 
bendrai susidarė 22.

Sekmadienį, gegužės 15 d. 
Laisvės choras, Hartforde, 
ruošią parengimą. Bus kon
certinė programa. Ją pildys 
pats choras ir Aido choras 
iš Worcesterio. Parengimas 
įvyks 157 Hungerford sve
tainėje. Po programos bus 
ir pietūs.

J. Strižauskas

Philadelphia, Pa.
Balandžio 20 d. mokyklų 

darbininkai masiniame su
sirinkime pasisakė už uni
jos pripažinimą ir algų pa
kėlimą 20 centų valandai. 
Valgyklų darbininkai sako, 
kad jie dabar dirba tik už 
$1.21 valandai.

j

Middletowno viršininkai 
susirūpinę ugniagesių trū
kumu. Jie sako, kad Viet
namo karas esąs priežasti
mi. Ugniagesiai dirba liuos- 
noriai, prašo pasišventėlių 
jiems padėti atpildyti pra
retėjusių vietas.

Žiemos parengimus mūsų 
veikėjai užbaigė su geromis 
aukomis. Balandžio susirin
kime paremta mūsų spau
da su $275, “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimas pasvei
kinta su pirma auka iš rytų. 
Draugė Šmitienė - Andru- 
lienė, dirbanti “Vilnyje”, 
viešėju s i Philadelphijoje, 
gavo gražios paramos laik
raščio palaikymui. Mirtys 
ir ligos likusiems sveikiems 
uždeda didesnę atsakomy
bę judėjimo palaikymui. 
Ačiū jiems.

Ir mūšų veikėjai darbuo
jasi pripildymui buso vyki
mui į baltimoriečių rengia
mą pikiniką birželio mėnesį, 
spaudos paramai. Komisija 
sako, kad mažai betrūksta, 
tikisi suregistruoti pilną 
skaičių. Norintieji praleisti 
smagiai laiką, nesivėluoki- 
te!

Kiek teko sužinoti, iš šios 
apylinkės šią vasarą vyks į 
Lietuvą du. Gal vėliau bus 
daugiau. Laimingos kelio
nės aplankyti gimtinę, susi
tikti su giminėmis.

Mūsų kaimynai camde- 
niečiai, LLD 33 kuopos na
riai sveikatoje tvirtesni, 
laikosi gerai. Drg. Pranai
tis sako, nariai duokles mo- 
kasi, gauna paramos mūsų 
spaudai. Tuo tarpu phila- 
delphiečiai neteko gero 
skaičiaus narių, ir, jeigu ne
klystu, tai naujų negauta 
atpildymui išsiskyrusių j ų 
vietų.

Lankant žmoną ligoninė
je patyriau, kad daug žmo
nių serga širdies priepuo
liu. Oksigeno “tentas” prie 
kiekvieno ligonio. Poilsio 
kambaryje materų rūky
mas, nepaisant daktarų 
įspėjimo, kad s v e i katai 
kenksminga, yra didelis.

Balandž i o 18 d. mirė 
Aleksandra Timinskis. Pa
laidotas Holy Cross kapinė
se.
Pavasaris, medžiai pasipuo

šę. Prieš kelis metus šios 
apylinkės organizacijos pla
nuodavo vasaros sezono pa
rengimus. Šiemet nesigirdi. 
Mainieriai surengs ar ne 
išvyką ? Žiema praleista. Tik 
dviejose kolonijose, Phila
delphijoje ir Baltimorėje, 
gyvenimas dar eina.

Harrisburge valstijos se
natas priėmė įstatymą, pa
didino bausmę moterų prie
vartautojams nuo 15 metų 
iki 30 kalėjimo ir $7,000 pa- 
simokėti.

Vietnamo karas plečia 
laivų statybą. Naval Ship
yard S. Philadelphijoje ir 
Sun Shipbuilding and Dry 
Dock kompanija sako pri
ims 1,300 darbininkų, 1967 
metais kitus 1,300. Gavo už
sakymus statyti neina ž ą 
skaičių laivų.

Pilietis
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Laiškas iš Merkinės
.. r. i

5 pust

PHILADELPHIA, PA. & VICINITYWorcester, Mass.
LDS 57 kuopos 

susirinkimas
Gegužės 12 dieną, 29 En

dicott St. svetainėje, įvyks 
labai svarbus LDS 57 kuo
pos susirinkimas. Pradžia 
1:30 vai. po pietų.

Labai svarbu, kad kuo 
daugiausiai narių dalyvau
tų, nes turėsime Pildomo
sios Tarybos narių rinki
mus (balsavimus). Kaip 
žinia, mūsų kuopos narys, 
ir buvęs finansų sekret- 
rius kandidatuoja į LDS 
prezidentą.

Dalyvaukite ir atiduokite 
balsą už jums tinkamiau
sius kandidatus.

Helen Smith,
Fin. Sekretorė

PITTSBURGH, PASu pavasariškais sveikini
mais, su pavasariškais lin
kėjimais ir su pagarba—

Jūsų
jaunieji merkiniečiai

Daug sėkmės visiems 
“Laisvės” darbuotojams ir 
skaitytojams. Ir lietuviškos 
pavasario nuotaikos!

Merkinė, 1966-IV4 
(Laiškas rašytas R. Mizarai)

HELP WANTED MALE
HELP WANTED MALEX Gerbiamas mūsų Žemieti, .

Jaudindamiesi rašome 
Jums laišką, o iš tikrųjų ne 
laišką norėjome, o patį nuo
širdžiausią pasveikinimą su 
garbingu Liaudies rašytojo 
vardo suteikimu Jums. Ir 
norime palinkėti didelio kū
rybinio įkvėpimo ir sveika- 

c tos, ilgo amžiaus ir giedrios 
nuotaikos.

t
Mes skaitome “Laisvę,” 

j. domimės Jūsų darbu ir kū
ryba, kai apie tai rašo mū
sų spauda. Taigi, kartu su 
sveikinimais nenorime pra
leisti progos išreikšti ir di
delę padėką, kad Jūs, turė
damas tiek daug ir atsa* 
kingo darbo—nepamirštate 
mūsų, merkiniečių.

Mūsų, literatų, būrelyje 
yra 10 narių. Bet pačių ak
tyviausių ir nuoširdžiausių 
literatų. O mokykla—gausi, 
būrelių ir organizacijų ne
maža — visur visko pada
ryti ir nesuspėja; lieka pa
sirinkti tai, be ko negalima 
gyventi. O mums—be lite
ratūros.

Šiais metais plačiai apta
rėme J. Marcinkevičiaus po
emą “Kraujas ir pelenai,” 
Organizuojame dailiojo 
skaitymo jau II konkursą, 
varžėmės su geriausiais ra
jono deklamatoriais. Daž
nai kalbamės ir ginčijamės 
pačiais aktualiausiais klau
simais, patys kuriame, daly
vaujame rajono jaunųjų li
teratų almanache, labai 
daug surinkom tautosakos 
—šiame darbe talkininkau
ja ir ne būrelio nariai. Ją 
klasifikuojame, perraš ome 
—pasiųsime LTSR Mokslų 
Akademijai.

Artimiausiu metu ruošia
mės literatūrinei viktorinai 
— vakarui, iškilmingam Ju
liaus Janonio metiYiių mi
nėjimui, savas kūrybas va
karui, o ir išleisti savo mo
kyklos literatūrinį almana
chą ruošiamės, visus metus 
kaupiam medžiagą.

Rašyti — yra apie ką — 
Merkinė pašviesėjo, prijun
gus laidus prie aukštos 
įtampos linijos. Merkinė iš
kilo, pastačius 2 mūrinius 
dviaukščius namus tarybi
nio ūkio darbininkams; o 
baigiama statyti moderni 2 
aukštų vaistinė, pastatytas 
modernus paštas, maisto 
krautuvė, statomas didelis 
apylinkės tarybos pastatas, 
tuoj iškils pamatai gra
žiems kultūros rūmams su 
viešbučiu...

O ir dabar Merkinė gra
žėja — su ateinančiu pava
sariu. Jau paukščiai suskri
do, ir saulės tiek daug, kiek 
ir reikia dideliems naujai 
augančios Merkinės lan
gams. ..

*>

PADĖKA 
Gerbiamoji Redakcija!

Noriu padėkoti mano my
limam broliui ir brolienei 
Juozui ir F. Deltuvams, gy
venantiems Baltimore, Md., 
už laikraštį “Laisvę,” ku
rią jų dėka gaunu, rodos, 
devinti metai. Esu paten
kintas aš ir mes visi, nes la
bai įdomus mūsų tėvynai
nių laikraštis, kuris neslėp
damas parašo visą tiesą. 
Dėkoju tau, mielas broli, už 
tavo gerumą ir linkiu tau 
geros sveikatos, taip pat ir 
tavo mylimai šeima:!

Brolis Jonas
Lietuva
Plutiškių paštas

Haverhill, Mass.
Dar apie Igną čhuladą
Balandžio 1 d. mirė ge

ras darbininkiško judėjimo 
darbuotojas Ignas Chulada, 
Methuen, Mass.

Buvo gerai žinomas ne 
tiktai Lawrence - Methuen, 
bet ir Haverhillio lietu
viams. Todėl iš Haverhillio 
daug žmonių dalyvavo šer
meninėj ir laidotuvėse, ku
rios atsibuvo balandžio 5 d.

Iš Haverhillio; daugiau
siai žmonių nuvežė M. Kaz
lauskienė, už tai jai ačiū. 
Šiais laikais be mašinos 
niekur negalima nuvažiuo
ti.

Kovo 19 d.,42 South Lin
coln St., Bradford, Mass., 
užsidegė stuba, kurioje gy
veno Anthony G. Marcelio- 
nis, 79 metų amžiaus. Jis 
pavojingai apdegė, buvo 
nuvežtas į Haverhill Hale 
Hospital. Balandžio 11 d. 
mirė, palaidotas St. Patrick 
kapinėse. Paliko penkis sū
nus, dvi dukteris, dvi sese
ris ir 18 anūkų.

Sutikau M. Kazlauskienę 
ir klausiu: Kaip bus su 
Worcesterio Aido choro 
ruošia m u iškilmingu pa
rengimu gegužės 1 d? Kaz
lauskienė man atsakė: jau 
turiu pilną mašiną žmonių. 
Važiuosime, tokio gražaus 
parengimo negalima pra
leisti. Šiuo tarpu nežinau, 
kiek bus mašinų iš Haver
hillio, tai sužinosime vėliau. 
Ligi pasimatymo gegužės 1 
d., 29 Endicott St., Worces- 
teryje.

Darbininke

LOWELL, MASS.

. Liūdnas Prisiminimas
JONO KAHSONO
Mirė balandžio 30 d., 1957 m.

Jau devyneri metai, kai išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo, palikdamas liūdesyje savo mylimą žmoną 
R. Karsonienę, dukterį Adelę Žusinienę ir jos 
šeimą. Prisimindami šią liūdną sukaktį, taria
me—lai būna Tau, mūsų mylimas, amžina ra
mybė. Kol gyvi būsime, Tave visada prisiminsi
me,.

R. KARSONIENĖ f žmona 
ADELĖ, duktė, kartu su 
vyru ir trimis vaikučiais

Gražus LLD 87 kuopos 
susirinkimas įvyko balan
džio 17-tą, LDS 160 kuopos 
name, 1317 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. Na
rių dalyvavo apsčiai. Tarp 
jų matėsi ir mūsų veiklio
ji narė, daug metų buvusi 
kuopos užrašų sekretorė, 
draugė Uršulė Paich. Dėl 
blogos sveikatos ji susirin
kimuose paskutiniu laiku 
negalėjo dalyvauti. Būtų 
smagu ją matyti pilnai su- 
sveikusią ir vėl visokius 
darbus draugijoms dirban
čią.

Perskaičius protokolą iš 
praeito kuopos susirinkimo, 
išdavus kuopos komiteto ra
portus ir išdalinus nariams 
priklausomas knygas, buvo 
apkalbėti įvairūs draugijos 
reikalai. Buvo 
laiškas “Vilnies” 
vės, kviečiantis 
“Vilnies” suvažiavime. Kaip 
jau žinoma, suvažiavimas 
įvyks Chicagoje ir mums 
nittsburgiečiams kelionė to
lima, dalyvauti negalėsime, 
tad nutarta paaukoti $10 iš 
iždo ir parinkta aukų iš na
rių. Pasveikinimą ir aukas 
pasiųs kuopos sekretorius.

Šis kuopos susirinkimas 
atliktas skubotai, nes kita
me kambaryje, valanda lai
ko pirmiau. Moterų Apšvie- 
tos Draugija irgi laikė su
sirinkimą. (Moterų Apšvie- 
tos Draugija — tai sena 
draugija, buvusi moterų 
progresisčių, kuri per dau
gelį metų atliko šimtus ge
rų darbu.) Ką moterys sa
vo susirinkime tarė, ka jos 
veikė, nežinau, tai jų “sek
retas.”

Po mūsų kuopos susirin
kimo pamačiau kitame kam- 

i baryje užtiestą ilgą stalą, 
apkrautą lėkštėmis su viš
tiena ir kitais valgiais. Ir 
mes visi buvome užkviesti 
sotintis jų paruoštais gar
dumynais. Labai labai ačiū 
joms.

Baigiant valgyti ir paval
gę vyrai suteikė moterims 
gražiausių komplimentų. 
Nepamenu, kuri draugė 
moteris kalbėjo, kad vyrai 
3-čią sekmadieni mėnesio 
neturi teisės laikyti savo 
susirinkimų, nes tai moterų 
diena. Jeigu vyrai laikyš 
susirinkimą, tai jie turės 
paruošti pietus ir pakviesti 
moteris, kaip dabar mote
rys padarė. Logiškas rei
kalavimas.

Mes vyrai labai daug mo
terims esame skolingi. Mo
terys pas mus labai daug 
u ž s i t a rnavusios, pagerbti 
jas būtinai reikalinga. Pa
kalbėkime apie tai.

Gegužės 15 d. bus LDS 8- 
osios apskrities suvažiavi
mas ir banketas. Moterys ir 
ten mums pagelbės. Neuž
mirškime visi dalyvauti.

Suvažiavimas ir banketas 
įvyks toje pat vietoje.

Nuostolingas, skaudus 
atsitikimas ir mirtis

Balandžio 20 d. apie 9 va
landą vakare Anthony Es
pecto, 31 m. amžiaus, grin
dų dėjimo kontrakto rius, 
dirbo W. Paulausko name, 
dėjo skiepe “tiles.” Visi 
tuokart iš namų buvo išėję, 
pasiliko tik minėtas darbi
ninkas. Nežinia, dėl kokios 
priežasties, ištiko baisiausia 
eksplozija, pasipylė ugnis ir 
Esperto pasiliko liepsnoje! 
Išgirdo kaimynai, vienas at
bėgo ir išgirdo skiepe 
šauksmą ir dejavimą, puo
lėsi į skiepą ir apdegusį iš
nešė, nors ir pąts rankas

skaitytas 
Bendro- 

dalyvauti

apdegė. Pribuvo ugniage
siai, degantį namą užgesino. 
Apdegusį darbininką nuve
žė į ligoninę, kuris į antrą 
dieną ligoninėje mirė.

Velionis paliko žmoną ir 
trejetą mažų vaikų. Gaila 
h-

Navo savininkui W. Pau
lauskui medžiaginiai nuo
stoliai labai dideli, viskas 
apdegę. Nuostoliai siekia 
kelioliką tūkstančių dolerių.

Vietinė anglų spauda ra
šė, kad, remiantis kitų pa
sakojimais, velionis atsine
šė kibirą gasolino mazgoti 
“tiles.” Tas gasolinas užsi
degė ir sukėlė eksploziją. 
Kiti kalba, kad panašus darbas 
reikalauja geros ventiliaci
jos, nes naudojami chemi
kalai pavirsta dujomis ir 
eksploduoja. Kaip ten tikre
nybėje buvo, galėtų pasa
kyti tik Anthony Especto, o 
jis jau miręs.

J. Miliauskas

Chester, Pa.
Balandžio 18 d. įvyko 

klubo susirinkimas. Paaiš
kėjo, kad daug narių serga. 
Serga klubo pirmininkas L. 
Arlauskas, serga Juozas ir 
Pranas Muliavičiai. Yra ir 
daugiau sergančių. Linkiu 
jiems greitai pasveikti.

Balandžio 16 d. mirė Pra
nas Miežis, sulaukęs 80 me
tų amžiaus. Liūdinčios liko 
trys dukterys, dvi anūkės ir 
1 anūkas, taipgi daug gerų 
draugų ir giminių.

Miežis iš amato buvo siu
vėjas, gamindavd drabužius 
ant užsakymų. Gerai lietu
viams pritaikydavo, todėl 
plačiai buvo žinomas, nes 
tame amate buvo 50 metų. 
Gaili gero žmogaus giminės 
ir draugai. Lai jis ilsisi ra
ni i a i Amerikos žemelėje. 
Artimiems reiškiu užuojau-

Brockton, Mass.
Serga Adomas Sikorskis, 

“Laisvės” skaitytojas, 273 
East St.,

Ir taip žmogui nesmagu, 
nes kovo 1 d. palaidojo savo 
mylimą žmoną, o čia dar ir 
jam liga. Linkiu greitai pa
sveikti.

Balandžio 20 d. mirė Jo
kūbas Sungaila, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Liūdinti liko 
dūkra Lavina, žentas Ado
mas Kmaras, trys broliai, 
gyvenantys: Easton, Pa., 
So. Bostone, ir Brooklyn, 
N. Y., taipgi ir anūkai. Pa
laidotas Kalvarijos kapinė
se. Kol buvo Lietuvių Tau
tiško namo parkas, jis atsi
lankydavo. į parengimus.

George Shimaitis

Atėjo pavasaris, džiauki
mės gamta, daugiau eikime 
į laukus, kvėpuokime tyru 
oru ir būkime sveiki.

A. Lipčius

Brockton, Mass.
.Antanas Raila ligoninėje..

Prieš savaitę laiko Anta
nas Raila gavo širdies ata
ką ir tapo nuvežtas į Gad- 
dard Hospital, Stoughton, 
Mass. Jau antra savaitė jis 
ten yra gydomas, ir gerokai 
pasitaisė jo sveikata. Mano
ma, kad greit grįš iš ligoni
nės.

Šią žinią telefonu prane
šė Mrs. Railienė. Ji buvo la
bai tos staigmenos sujau
dinta. Dabar žmona, duktė 
Eleonorair žentas džiaugia
si Antano Railos sveikatos 
gerėjimu.

Širdingai linkiu ir aš 
greito sustiprėjimo savo ge
ram draugui Antanui.

P. Buknys

ITALAI GAMINS TSRS 
AUtOMOBILlV

Turinas, Italija. — Tary
bų Sąjunga užsakė pas Fiat 
kompaniją daug pagaminti 
keleivinių automobilių. .

Dabar Tarybų Sąjungoje 
daugumoje gamina sunkve
žimius ir autobusus, o auga 
pareikalavimas ir keleivinių 
automobilių. Sakoma, kad 
1965 metais TSRS pasiga
mino tik apie 200,000 kelei
vinių auto.

“Izvestijos”Malskva.
daugiau rašo už gražesnių 
apredalų gaminimą ir žmo
nių pagražinimą.

MEN. Reliable and ambitious. Top 
ability in high quality office. Clean
ing, incl. thorough exp. in all phases 
of machine floor scrubbing and 
waxing. 40 hr. minimum, night 
work. Also steady part time night 
work. Must have car and Driver’s 
License. Call MA. 4-2880. Phila., 
Pa. (34-35)

MAN
To operate jig saw to close tolerances 

and fine degree of accuracy.
Phone OR. 7-1250

FLO-MAR INDUSTRIES, INC.
2901 Grant Ave.

Phila., Pa.
(34-38)

NAUJAS JAV KARO 
PRIETAISAS

Saigonas. — Atgabeno iš 
JAV naują prietaisą mlinų 
ieškojimui. Jis yra panašus 
į sniego valytoją ir pritaiso
mas prie automobilio arba 
tanko priešakinės dalies.

Su nauju prietaisu per 
valandą galima nuvalyti 10 
mylių nuo minų kelio.

Madridas. — Ispanijoje 
prasidėjo neramumai.

PRANEŠIMAI
’CLEVELAND, OHIO

LDS 55-tos kuopos susirinkimas 
įvyks gegužes 4 d., 4 vai. popiet, 
E. O. W. V. klubo svetainėje, 12618 
Shaw Ave..

įvyks balsavimas už LDS Centro 
Valdybą ir rinkimas delegatų į LDS 
seimą. Visi nariai prašomi dalyvauti.

•ajjas sodojj

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvks gegužės 9 d., 2:30 vai. 
Kviečiame Visus narius dalyvauti 
šiamie susirinkime. Turime svarbių 
reikalų apkalbėti—tai prisirengimas 
senų daiktų išpardavimui gegužės 
10-11 dienomis. Jaskevičius, sekr.

(34-35)

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų ir Draugijų 

Susirinkimai
LLD 6-osios kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 2 d., 7 vai. vakare.

Lietuvių Tautiško Namo Drau
govės mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės 3 d., 7 Vai. vak.

LDS 67-osios kuopos, mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį,- 
gegužės 5 d., 7 vai. vak.

Visi šie susirinkimai atsibus Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montelloje.

Šv. Roko Pašalpinės Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gegužės 4 d., Piliečių Klu
bo salėje, 128 Arhes St, 7 vai. vak.

Visi organizacijų nariai prašomi 
ateiti į susirinkimus, išklausyti ra
portus ir įiasimokėti mėtines duok
les.. Geo. Shimaitis (34-35)

BALTIMORE, Md.
LDS 48 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį,; Gegužės-May 7-tą, 2-rą 
vai. popiet, visiėms nariams žino
moje vietoje.

Visi nariai turėtų dalyvauti. Tu
rime svarbių reikalų atlikti: tu- 
rirrie išrinkti delegatus į LDS sei
mą, kuris įvyks Liepos-July 8 ir 9 
Chicago; Ill: taipgi turėsime bal
suoti už Centro Valdybą.

Kuopos valdyba (34-35).

Lawrence, Mass.
Padėka

Kovo 16 d. sunkiai susir
gau nuo širdies sušlubavi- 
mo ir buvau išvežtas į ligo
ninę. Ligoninėje buvau sa
vaitę. Daktarai surado, kad 
širdis yra pažeista. Dabar 
jau esu namie daktaro prie
žiūroje. Sveikata dar nėra 
tvirta.

Draugai ir draugės, at
leiskite, kad negaliu visiems 
atskirai parašyti ir padėko
ti už lankymą ligoninėje, 
prisi u n t i m ą užuojautos 
laiškų ir atvirukų, už su
teiktas dovanas.

Tariu visiems širdingiau
siai ačiū. Jūsų simpatija 
man daug pagelbėjo nuga
lėti ligą.

Vincas Kralikauskas
13 Monmouth St. 
Lawrence, Mass.

Norwood, Mass.
Balandžio 1 d. mirė Pet- 

ronela Kostečkienė, sulau
kus 77 metų amžiaus’ Pali
ko dideliame liūdesyj savo 
vienturę dukrelę Mary, žen- 
tąą A. Rymavičių, du anū
kus, brolį T. Rasimavičių ir 
daug artimų giminių.

Velionė buvo pašarvota 
Paul H. C r a w Funeral 
Home, 1248 Washington St. 
Buvo sunešta daug gražių 
gyvų gėlių vainikų nuo gi
minių ir draugų.

Balandžio 4 d., 10 vai ry
to, buvo palydėta' į Nor- 
woodo Highlando kapines. 
Palaidota šalia savo vyro 
Joseph Kostečkos.

Nuo kapų visi palydovai 
buvo pakviesti užeiti į ve
lionės dukrelės namus, My- 
lad St., ten visi buvo tinka
mai pavaišinti.

Velionė buvo “Laisvės” 
skaitytoja ir LDLD 9 kuo
pos narė.

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelėj amžinai il
sėtis, o jos šeimai užuojau
ta liūdnoje valandoje.

M. Uždarinis

‘"Laisves” paramai 
parengimai

; Svarbu iš anksto žinoti, ka
da ir kur įvyks parengimai 
“Laisvės” naudai. Iš anksto 
reikia prisirengti juose da
lyvauti ir reikia darbuotis, 

kad jie būtų sėkmingi.

BALTIMORE, MD.
Metinis Piknikas
Įvyks sekmadienį

Birželio 19-tą Dieną
Slovak National Home Parke

6526 Holabird Avė.
Sellersville, Pa.

BROCKTON, MASS.
Didysis Piknikas

Įvyks sekmadienį
Liepos 3-čią Dieną

Ramova Parke
Claremont Avė., Montello, Mass.

'>

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavifnas—Pietūs 

Pas Ramanauskus 
Sellersville, P.

Įvyks sekmadienį
Liepos 3-čią Dieną

Slovak National Home Parke

COOK. Head cook for center city 
employees cafeteria. Exp. in 1g 
quantity cook nec. Early hrs., 5 
day wk. Gd sal. Pd vac & holidays. 
Apply in person or call for interview. 
DA. 9-5700. Personnel Dept. THE 
MACKE CO., 123 East Luzerne St., 
Philadelphia. (32-38)

COOK
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pk., Springfield.

(32-37)

MAINTENANCE MAN
for small Appartment Building &
Supermarket. Bachelor apartment

available if desired. Apply—
347 Easton Rd.

Glenside, Pa.
(33-37)

WANTED AT ONCE 
.MECHANICS (2) 

Exp. heavy eqpt. Apply— 
STEWART EQUIPMENT CO.

1165 Matsons Ford Rd. 
West Conshohocken, Pa. 

Call 825-0484, Mr. Lane.
(33-39)

3

CHEF. 2nd. Experienced.
Call for interview. v

CROSS ROADS MOTEL 
miles North of Norristown, Pa.

5 to 10 PM. 279-1250.
(33-34)

COOK
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply—

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pk., Springfield 

(33-38)

Help Wanted Female

To
HOUSEKEEPER

do cleaning 2 or 3 days weekly 
for small boarding home

for working girls.
In Overbrook section.
Apply to: BOX S-9.

(31-35)

CLERK-TYPIST. Mature, figure 
aptitude, neat appearance. Small 

congenial office in Suburban
Malvern, Pa.

Send resume in own handwriting. 
Box P-10, Jefferson Bldg.

Phila, Pa. 19107. (32-37)

Live in.
2 school age 
$55. salary.

portation.
885-0499.

HOUSEKEEPER
Private room with TV. 

girls 5 day week. 
Convenient to trans
Call for intrview 
Jenkintown, Pa.

(33-35)

CHAMBERMAID, waitress.
Experienced. Live in CC apt 

2 adults. Other help kept. 
Ref. required. Good wages. 
Phone 9 A. M. to 11 P. M.

PE. 5-0808
(31-34)

MASSEUSE 
Experienced in Swedish Massage 

for women. 
Salary and Commission. 
Experience necessary. 

King of Prussia, Pa., area. 
265-5477

(34-35)

NURSES 
LPN. All shifts. 

Excellent salary and fringe benefits. 
Call IV. 3-0735. 

FAIRMOUNT FARMS 
561 Fairthorne St., Phila., Pa.

(34-38)

COUNTER GIRL & ASSEMBLER
Prefer High School grad.

For Dry Cleaners.
Experience not necessary.

Apply 756 Germantown Pike 
Plymouth Valley, Pa. BR. 5-5197.

(33-36)

MALE or FEMALE
ACCOUNTING CLERK. For steam
ship office to handle payroll and 
acct’s, receivable. Accounting exp. 
or schooling nec. 5 day wk. Start
ing sal. $80 per wk. & benefits. 
Apply FURNESS WITHY CO., 312 
LafayetteBldg., 5th & Chestnut St.

• (34-37)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

€
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Dalyvausime Gegužes Pirmosios 
minėjime—Union Square!

Tarptautinė darbo žmonių 
šventė — diena kovai už 
taiką — Gegužės Pirmoji 
bus sekmadienį. Bet Niu
jorko ir apylinkės darbo 
žmonės šią dieną minės šeš
tadienį, kovo 30 dieną, Uni
on Square, Manhat tan e. 
bus didžiulis mitingas su 
kalbomis ir menine progra
ma.

Gegužės Pirmosios de
monstracijai ruošti komite
tas skelbia, jog tarp kalbė
tojų bus sekami asmenys:

Staughton Lynd
Mike Myerson
Mildred McDdory

“Laisvės” Reikalais
Gerb. “Laisvės” Ad-cija: šiame laiške rasite$70pini

gų perlaidą. Tai bus dėl “Laisvės” reikalų, proga mano 
70 m. gimtadienio. Su nuoširdžiais linkėjimais, William 
Goodis, Earlville, N. Y.

— 0 —
Gerb. Drauge: Čia vėl siunčiame piniginę perlaidą 

sumoje $55. Sveikiname. “Laisvę” 55 m. gimimo sukakty
je. Linkime, kad “Laisvė” gyvuotų dar daug, daug metų. 
Ši auka yra nuo ALDLD 153 kp., San Francisco, Calif. 
Draugiškai, V. Sutkienė, kp. fin. sekr.

— 0 —
Nuo kitų gauta sekamai:
ALDLD 10 kuopa (per R. Merkį), 

Philadelphia, Pa............................. $100.00
Spaudos mylėtojas (per J. Bubleusky),

Dearborn, Michigan ............................... 100.00
Valys Bunkus, Jamaica, N. Y...............................15.00
Nuo rochesteriečių .......................................... 14.00
J. P. Miller, Leonidas, Mich.................................11.00
V. Daraškienė, Cleveland, Ohio ...................... 10.00
Per M. Juškienę

(niujorkietė, parvežė iš Fla., vardai tilpo) 10.00 
J. Bagdonas, Berea, Ohio ............................... 10.00
St. Večkys, Woodhaven, N. Y........................... 10.00
Alek Glebo, Gardner, Mass.....................................8.00
Julė Grušelionis, Pittston, Pa.................................6.00
S. .Šaltys, Rockford, Ill.................................... 6.00
J. Klein, Brooklyn, New York...........................  6.00
J. J. Daujotas, Benld, Ill............................  6.00
Joe Norkus, Salem, Ohio ............................... 6.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass...................................6.00
Anthony /line, Detroit, Mich.................................6.00
G. Račkauskas, Stoughton, Mass............. .............5.00
P.P., Huntington, N. Y. (per F. Klaston) ..........5.00
Mrs. Butkus, Chicago, Ill...................................... 5.00
V. J. Pšalgauskas, Fitchburg, Mass......................3.00
Vincas Uždila, Plymouth, Pa.......................  3.00
A. Marsalaitis, Torrington, Conn..........................3.00
J. Gataveckas, Carnegie, Pa.................................. 3.00
S. Raymond, Baltimore, Md...................................2.00
J. P. Kamarauskas, Girardville, Pa. ................. 2.00

. A. Janužis, Montreal, Canada...........................  2.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa..................2.00
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio .............................. 2.00
Po $1: M. Jurevičienė, A. Rainienė, Brooklyn, N. 

Y.; O. Kušleikienė, Phila, Pa.; A. Lapash, Far Rocka
way, N. Y.; Martha Pekunas, Great Neck, N. Y.; Frank 
Netsel, Gardner, Mass.; P. Lileikis, Brooklyn, N. Y.; B. 
Rauba, Cleveland, Ohio; B. Gumauskas, Haverhill, 
Mass., Petras Galinis, Lawrence, Mass.; J. Strimel, Clif
ton, N. J.; P. Naktinienė, Forest Hills, N. Y.; J. Pavilo- 
nis, Chicago, Ill.; Kazys Morkūnas, Lawrence, Mass.; J. 
Kireilis, Johnson City, N. Y.

— 0 —
Tai geriausios “gyduolės” sustiprinimui laikraščio. 

Tikimės, kad ir kiti prieteliai paseks šių gerų žmonių 
pavyzdžiu. Finansinė parama yra labai reikalinga laik
raščiui. Beveik kasdien yra išlaidų, o dabartiniu laiku 
įplaukos mažos. •

Didelis ačiū viršminėtiems už jų dosnias aukas laik
raščiui.

“Laisvės” Administracija

GRASINA SENIUS 
IŠMESTI Iš NAMO

New Yorkas. — Astorijo- 
je, ant 24-tos gatvės, gyve- 

' na Mary G. Pursell, kuri su
laukė 103 metų amžiaus, 
jos brolis 90 metų amžiaus 
ir jo sūnus 61 metų am
žiaus.

Seniai už namą nesumo
kėjo miestui taksų, tai gra
sina juos išmesti iš namo.

Washingtonas. — Sulau
kęs 75 metų amžiaus mirė 
L. A. Johnsonas, buvęs JAV 
Gynybos sekretorius/

Gil Green
Blyden Jackson
Juan Angel Silen
Vyriausi šūkiai-reikalavi- 

mai:
Tuojau baigti karą Viet

name!
Karą reikia vesti prieš 

skurdą, o ne prieš žmones!
Jaunimui — darbus, o ne 

šautuvus!
Aptaksuoti Wall strytą, o 

ne lūšnynus!
Pakelti algas, mažinti kai

nas ir kapitalistų pelnus!
Mitingo pradžia 1 vai. po

piet.
Lietuviai raginami daly

vauti !

ARMĖNAI REIKALAVO 
SAVO PLOTŲ

New Yorkas. — Balan
džio 25 d. šimtąi amerikie
čių armėnų per dvi ir pusę 
valandos demonstravo prie 
Jungtiniu Tautų buveinės.

Jie reikalavo, kad Turki
ja atiduotų Armėnijos plo
tus. Jie reikalauja vienybės 
su tarybine Armėnija.

Jie sako, kad 1915 metais 
turkai anie 1,500,000 armė
nų išžudė.

Pekinas. —Kinijai reikės 
užsienyje pirkti kviečių.

Iš Lietuvių Motery Klubo susirinkimo Sveikiname VESTUVES
Balandžio 20 d. vakare 

“Laisvės” name įvyko Lie
tuviu Moterų Klubo susirin
kimas.

Klubo pirmininkė I. Mi- 
zariene buvo susirgusi, susi
rinkime dalyvauti negalėjo. 
Susirinkimą pravedė vice
prezidentė Adelė Rainienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Viskas geroje tvar
koje. Klubas yra gerame 
stovyje ir narių skaičiumi, 
ir finansais.

Skaitytas laiškas nuo Chi- 
cagos laikraščio “Vilnies,” 
prašantis paramos. Susirin
kimas paskyrė iš iždo $25.

Klubo finansų sekretorė 
V. Nevinskienė pranešė, kad 
pasiuntė “Vilnies” bazarui 
keletą vertingesnių daiktų.

Pažangiųjų ispanų laik
raštis “La Nueva Voz” 
(“Naujasis Balsas”) balan
džio 24 d. turėjo koncertą. 
Moterų Klubas šį koncetą 
sveikino su $15.

Ona Cibulskienė papasa
kojo apie kovo 26-osios an
tikarinę eiseną New Yorke. 
Sakė, mačiau daug lietuvių, 
jų tarpe ir mūsų klubietes 
žygiuojant. Tai buvo gra
žus lietuvių pasirodymas 
šioje milžiniškoje demonst
racijoje.

Gegužės 15 d. tūkstančiai 
Amerikos žmonių vyks j 
Wash i n g t o n ą protestuoti 
prieš karą Vietname. Tai 
jau ne pirmas toks žygis, 
klubietės šį reikalą apdis- 
kusavo, ir keletas jų pasi
žadėjo vykti.

Klubietės pasižadėjo daly
vauti Gegužės Pirmosios 
demonstracijoje New Yor
ke.

Sugrįžusios iš Miamio ato
stogų klubietės A. Rainie
nė, O. černevičienė ir M. 
Kalvaitienė papasakojo įdo
mių dalykų apie Miamio 
pažangiųjų laietuvių veiklą. 
Sakė, jie visais klausimais 
veikia labai organizuotai. 
Kai ruošiama kokia pramo
ga, tai nereikia prašinėti, 
kad nusipirktų bilietus — 
visi juos nusiperka be jo
kių raginimų.

Kitaip yra su mūsų new- 
yorkiečiais. Kai mes ren
giame kokią pramogą, turi
me daug rūpesčių su bilietų 
išplatinimu. Bandai pasiū
lyti kiek anksčiau, tai atsa
koma, kad dar palauksiu, 
pažiūrėsiu. Tokia padėtis 
sudaro daug sunkumų ren
gėjams. Pažangūs asmenys 
privalėtų nuoširdžiai savo 
spaudos bei organi z a c i j ų 
parengimus paremti. Imki
me pavyzdį iš miamiečių!

Helena Feiferienė prane
šė, kad jau persiuntė mūsų 
klubo auką pažangiosioms 
Argentinos moterims, su 
Irenos Levanienės $2 auka, 
viso $34. Persiuntimo išlai
das padengė pati Helena. 
Sakė, tai bus mano auka 
mūsų klubui. Ačiū jai.

O. černevičienė įteikė klu
bui $5 nuo geros draugės. 
Sakė, tai pasveikinimas Ge
gužės Pirmajai.

Magdalena Juškienė įra
šė į mūsų klubą 15 moterų. 
Anna K. Walins, Klara Sta- 
siulis ir Kaziūnė Papšys 
pasimoke i o klubui po $5; 
Anna Klimas ir Aniceta 
Zigmantienė — po $2; Mar
garet Cvirka, Anna Rūbas, 
Agnes K. Pike, A. D. Da- 
vidonis. Rožė Samulionienė, 
Adelė Pakalniškienė, Petro- 
nėlė Lukas, Adelė Lepšėnie- 
nė, Vera Smalstys, Helena 
Wimone—po $1. P. Mocka- 
petrio auka klubui $1. Visa 
tai gauta per M. Juškienę.

Adelė Rainienė įrašė 6 
moteris. Jadvyga Naudžie- 
nė (iš Pearl River) pasi- 
mokėjo $5; Julia Urmonie- 
n., Anast. Paukštienė, W. 
Bovinienė, E. Sliekienė—po 
$1. P. Urbano auka $1.

Per I. Mizarienę įsirašė į 
klubą Klementina Jankeliū- 
nienė, pasimokėdama $5.

Širdingas ačiū visoms už 
įsirašymą į mūsų klubą ir 
už aukas, o klubietėms—už 
pasidarbavimą.

Po posėdžio visos susėdo
me prie vaišių stalo, gra
žiai apkrauto įvairiais ska
nėsiais. Jas pateikė G. Da
nilevičienė, F. Mažyliene ir 
D. Galinauskiene. Klubie
tės taria joms š i r d i n g ą 
ačiū!

Klubo koresp. V. B.

Metinis Aido Choro 
koncertai

Aido Choro mokytoja M. 
Stensler vis kombipuoja, 
kad būtų mūsų choro kon
certai įvairūs, kad neįkirė- 
tų aidiečiams mokytis ir 
kad nenusibostų žiūrovams 
klausytis.

Ateinančio koncerto pro
grama susidės iš dviejų da
lių. Pirmoje dalyje bus 
suvaidintas operetinis vaiz
delis “Vestuvės,” kurio są
statas susidės iš mūsų ta
lentingiausių aidiečių ir so
listų, apie kuriuos teks pa
sisakyti vėlesnėse laidose.

Antroje programos daly
je Aido Choras išstos su ke
letu klasikinių motyvų. Be 
to, mūsų solistai ir moterų 
kvartetas rengiasi gerai pa
sirodyti.

Prašome visus prisiminti, 
kad Aido Choro pavasarinis 
koncertas įvyks gegužės 22 
dieną, sekmadienį, Schwa- 
ben Hall, Brooklyne.

Bilietas, perkant iš anks
to tik $1.75, o prie kasos 
bus $2. Tad malonėkite įsi
gyti bilietus iš anksto pas 
bet kuri aidietį.

H. F.

Iš Lietuvos gavo 
liūdną žinią

Atėjusi į Moterų Klubo 
susirinkimą Ona Dobinienė 
pasiguodė savo draugėms 
ką tik gauta iš Lietuvos 
lūdna žinia, ten mirė jos se
suo.

Drg. Dobinienė jau kuris 
laikas galvojo nuvykti Lie
tuvon, ten su ja ir su visais 
artimaisiais pasimatyti, jai 
labai gaila, kad nesuspėjo 
sesutei gyvai esant.

Mūsų visų nuoširdi d. Do- 
binienei užuojauta.

SVEIKINA Iš FLORIDOS
Juozas Stanelis iš Short 

Hills, N. J., Šiuo laiku gra
žiai šildosi saulėtoj Flori
doj. Jis atsiuntė savo ge
rus linkėjimus “Laisvės” 
kolektyvui. Ačiū Juozui už 
atmintį.- P.

TSRS IŠLEIS NAUJĄ 
ENCIKLOPEDIJĄ

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga ruošiasi išleisti Trečiąją 
Didžiosios Tarybų Enciklo
pedijos laidą. Ji sudarys 30 
tomų ir bus pradėta leisti 
1969 metais.

Pirmoji laida buvo išleis
ta 1926 m., Antroji 1949— 
1958 metais. Antroji laida 
turėjo 51 didelį tomą.

“Vilnies” sėrininkų suva
žiavimą sveikina:

J. P. iš K..............$25.00
John, Jr................. 25.00
LLD 1-oji kuopa .. 10.00
Po $5: N. ir P. Ventai, 

S. Sasna, J. S., Vincas ir 
Ona Čepuliai, P. Šolomskas, 
K. I. Levanai, V. V. Bun- 
kai, P. N. Bukniai.

Po $2: A. Balčiūnas, G. 
Wareson, P. Valaitis, Juo
zas Senas, F. V. Budroniai, 
W. B. Keršuliai, M. Stako- 
vas, J. K. Rušinskai.

Po $1: A. Karch, K. Mi- 
lenkevičius, M. Kalvaitienė, 
J. E. Kasmočiai, A. Velička, 
V. Šibeikienė, M. Kavoliu- 
nienė, J. Kireilis (Johnson 
Citv).

Nuoširdus ačiū visiem už 
talką.

LLD 1 kuopos narys

Leidžiant laikraštį į pre
są dar pridavė:

B. ir V. Keršuliai .. $5.00 
. J. ir J. Lazauskai .. 5.00

Anna Yakštis......... 5.00
I. ir R. Mizarad .... 5.00
Philip Kunz ........... 2.00

Svarbu brooklyniečią 
LDS1 kp. nariams

Šiemet dideli metai vi
siems LDS nariams. Šiemet 
įvyksta rinkimas naujo 
LDS Ceintro Komiteto —- 
prezidento, Centro sekreto
riaus, ir kitų Centro Komi
teto narių. Įvyksta šiemet 
ir LDS generalis suvažia
vimas Chicagoje liepos 8 d. 
Todėl ir delegatus dėl sei
mo prisieina jau išrinkti 
dabar. .

LDS 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyks gegužės 3 
d., 7 vai. vakare, Laisvės 
salėj 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, šiame susirin
kime 1-ma kuopa atliks vi
sus minėtus rinkimus.

Visi 1-mos kuopos nariai 
raginami atvykti laiku į ši 
susirinkimą ir balsuoti už 
sau patinkamus kandidatus 
i Centro komitetą ir už de
legatus į seimą.

A. Gilman,
LDS 1-mos kp. fin. sek.

Mirties Pranešimas
Šių metų balandžio mėn. 

7 d. mirė Jonas Vosilus, 82 
m. amžiaus, gyvenęs 36 Va
lerie Lane, Danbury, Conn.

Velionis gimė 1883 m. 
! Lietuvoje. Atvyko į Ameri
ką 1904 m. Pradžioje gyve
no Yonkers, N. Y., o 1918 
m. persikėlė į Danbury, kur 
dirbo Frank H. Lee skrybė
lių dirbtuvėje iki 1957 m. 
Gyveno kurį laiką ir Flori
doje.

Paliko sūnų dr. V. J. Vo- 
silų, dukterį Mrs. Gilbert A. 
Benson ir penkis anūkus. 
Palaidotas Wooster kapi
nėse, Danbury.

įie) >’($2.

I Sveikinimas
Su Gegužes Pirmąja

h * Su šia didele darbo žmonių dienos švente, Gegužės 
( Pirmąja, sveikinu visus, progresyvius lietuvius, 

gyvenančius visose pasaulio dalyse.__
MOTIEJUS KLIMAS

Ramsey, N. J.

Rengiant vestuves, gal 
daugiausia rūpesčių turi 
jaunosios tėvai, 6 ypatingai 
motina.' Jiems rūpi, kad 
sveteliai būtų gerai pavai
šinti, ir kad dukrelė būtų 
laiminga...

Operetėje “Vestuvės,” ku
ri bus suvaidinta ateinan
čiame choro koncerte, pa
matysime, kaip kaip tik pa
našų pavyzdį. Jaunosios tė
vų roles atliks mūsų gabie
ji aidiečiai: Nastė Buknie- 
nė ir Jonas Grybas

Nastė Buknienė
Nastės talentingumu vai

dyboje gėrėjomės ne vieną 
kartą. Prisimenu, kai mu
dvi vaidinome J. Baltušio 
pjesę “Gieda Gaideliai,” 
kaip vikriai jinai švaistėsi 
scenoje uošvės Rūkienės ro
lėje, arba Dauguviečio dra
moje “Pergalė,” kaip pui
kiai jinai perdavė pamal
džiosios Karušės charakte
rį.

Jonas Grybas
Gabusis Jonas Grybas la

bai atitiko tėvo rolėje, tu
rėdamas už partnerį guvią
ją Naštųtę motinos rolėje.

“Vestuvės” bus suvaidin
tos Aido Choro - koncerte, 
kuris įvyks gegužės 22 die
ną Schwaben Hall, Brook
lyne.

Prašome įsigyti bilietus iš 
anksto už pigesnę kainą — 
tik už $1.75. Prie kasos rei
kės užsimokėti $2.

Lauksime visų atsilan
kant.

H. F.

Sveikinimas
Miela drauge! Mūsų nuo

širdūs sveikinimai Gegužės 
Pirmosios šventės proga. 
Sveikiname ir visą “Lais
vės” kolektyvą, ir linkime 
sėkmės. Petras ir Elena Ba
bravičiai, Vilnius.

Sveikina su Gegužės 
Pirmąja

1 Gerb. L. K—te-Tautiete!
Nuo š i r d ū s draugiški 

sveikinimai Gegužės Pirmo
sios—darbo žmonių solida
rumo dienos proga! —Alb. 
Varža, Montevideo, Uru
guay.

Poeto įspūdžiai mūsą 
New Yorke

Pernai Jungtinėse Valsti
jose lankėsi poetas Antanas 
Drilingas ir Vilniaus “Tie
soje” (bal. 24 d.) atspausdi
no savo sekamą eilėraštį 
apie mūsų didįjį New Yor- 
ką:

ALL RIGHT!
NIUJORKO NUOTAIKA

Uždegė mano kraują neonas— 
Dangoraižiai griūna, 

dangoraižiai griūna
Ir nenugriūna —

ir gręžia karūnom—
V irš ū n ė—pa d angė j e

saulę geltoną. 
Kokia maišatis!

Kokia maišatis!— 
Kiekvieno ateivio

veidas ištįs— 
Gerkite kolą—

pepsi ir koka— 
Klykdamos skaldo

galvą reklamos— 
Kuolu per galvą—

pepsi ir koka-----
šypsosi madingai

saldrūkštės damos— 
Kokios pižamos!

kokios pižamos! 
Pepsi ir kola!

krūpčioja namas, 
Išspiovęs reklamą.

Pasiutusiai šoka— 
Damos—pižamos

pepsi ir kola. 
Pro šalį lyg pats

neramiausias nerimas 
Praniro laikraščių pardavėjas. 
Vitrinos iš stiklo seniai išsinėrė 
Ir ant šaligatvio pėsčios išėjo. 
Madingai aprengtas

, ... šuo sukiojas
| Iškilmingai pakelia koją,
Ir iškilmingai laukia dama, 
Kol koją nuleis

numylėtas buldogas.
Šiame gausme

bruzdesy šiame— 
Skardus ir skambus

paleistuvės juokas. 
Pepsi ir kola gerkite! gerkite! 
Gerkite koką—

ir amžiais neverkite, 
Gerkite koką,

kramtykite gumą— 
Niekur negausite

tiek malonumų.
Traukite dūmą, 

kramtykite gumą— 
Amerikai reikia 

nerūpestingumo!— 
Amerika turi atrodyt gerai, 
Amerikoj misteriai, 

viskas — all right!

Miami, Fla. — Nieko ne
sigirdi apie kovo 28 dieną 
pavogtą Goldmanų sūnų.
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PRANEŠIMAI

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

jvyks antradieni, gegužės 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė.,- Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me, nes bus rinkimai Centro Val
dybos ir Seimo delegatu. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti.

Valdyba (34-35)

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

gegužės 4 d., “Laisvės” salėje, 7:30 
v. v. Nariai dalyvaukite, nes bus 
Centro Valdybos rinkimai ir delega
tų rinkimas j konvenciją. Po susi
rinkimo bus užkandžių. Valdyba

(34-35)

Paieškojimas
Ieškau įnamio, gali būti vyras ar 

moteris, pensininkai. Turiu keturis 
kambarius, vienam nuobodu. Gali 
naudoti virtuvę. Pageidaujama, kad 
būtų blaivininkas ir ne rūkorius, 
pats negeriu ir nerūkau. Jeigu šiuo
se namuose nebus patogu gyventi, 
galėsime drauge pasiieškoti kitur. 
Dėl daugiau informacijų prašome 
rašyti laišku, pranešdami, kada ma
note ateiti. Rašykite sekamai:

Anthony Kaupas 
201 York St.
Brooklyn, N. Y. (34-36)




