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KRISLAI
LDS nariams proga 
Pas mus niujorkiečius 
Ką galvoja R. Kennedy? 
Jų patronas!
Diskutavo marksizmą 
Vėl žygis j Washingtona!

— Rašo A. Bimba

Gegužės mėnesį Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos laikys susirinkimus ir at
liks rinkimus. Rinks žmones į 
Centro Valdybą ir delegatus į 
seimą.

Visi džiaugiasi, kad šiemet 
matosi čia gimusių ir augusių 
jaunų žmonių, kandidatuojan
čių į C. Valdybą. Man irgi tas 
labai patinka. Puiki proga 
geram pasirinkimui

Puikūs kandidatai ir mūsų 
senosios kartos žmonės.

žodis į New Yorko ir apy
linkės lietuvius.

Šį mėnesį čia turėsime du 
labai šaunius parengimus. Ge
gužės 22 d. įvyks mūsų Aido 
Choro pavasarinis koncertas. 
Prie jo aidiečiai labai uoliai 
ruošiasi. Ruoškimės ir visi ai-

Prie ko veda Pietų 
Vietnamo karas?

Pasaulis reikalauja baigti 
karą Pietryčių Azijoje

Popiežius, Gromyko 
už taikos išlaikymą

diečių bičiuliai, lietuviško me
no. lietuviškos dainos ir mu
zikos entuziastai!

O gegužės 28 d., šeštadienį, 
mus aplankys nepaprasta vieš
nia. Apsiėmus yra atvažiuoti
ir mums pademonstruoti - pa
rodyti jos pačios Lietuvoje ir 
kitose vietovėse suktus filmus 
advokate Stefanija Masytč. 
Tie filmai buvo rodyti Detro
ite ir Floridoje. Visi vienu 
balsu sako, kad jie labai ge
rai pavykę ir kad Stefanijai 
juos rodyti labai sekasi. Da
bar ir mes turėsime progą sa
vo akimis juos pamatyti.

Reikia nepamiršti, kad ad
vokatė Masytė yra įžymi vi
suomenininke ir veikėja, pui
ki kalbėtoja, visų, kurie ją 
pažįsta, didžiai gerbiama. Ne
abejoju, jog jinai nepasišykš- 
tės ir gyvu žodžiu savo įspū
džiais iš tos įdomios kelionės 
pasidalinti su mumis.

Jau kelintą kartą senatorius 
Robertas Kennedis grybžteli 
prezidentui Johnsonui už au
sies. Dabar vėl jis atsargiai 
pasisakė prieš iš Pentagono 
plintančias kalbas, kad mūsų 
lėktuvai gali pradėti sėti bom
bas ir ant Kinijos. Tokios kal
bos esančios labai pavojingos. 
Be to, gąsdinimais Kinijai ne
būsiąs išspręstas Pietų Vietna
mo klausimas. Visų mūsų šia
me kare nelaimių šaltinis esąs 
pats Vietnamas, jame nebuvi
mas pastovios valdžios, ten 
kunkuliuojanti smala. . Nuo 
ten, girdi, reikia ir pradėti. . .

žmonės dabar klausia: Ar 
sen. Kennedis tikrai nebesutin
ka su Johnsono politika ir 
ruošiasi viešai prieš ją išstoti, 
ar tiktai manevruoja, turėda
mas mintyje 1968 metus, sap
nuodamas apie kandidatūrą 
prezidento vietai?

Tegu būna ir taip. Gerai, 
kad sen. Kennedis nors tokio
je formoje pareiškia savo ne
pasitenkinimą vyriausybės už
sienine politika.

Vienas iš didžiausių vi
soje Amerikoje reakcionierių 
ir lietuviškų “vaduotojų” pat
ronų yra senatorius Thomas 
J. Dodd iš Connecticut vals
tijos. Tai tikra makartizmo 
pavietrės liekana.

Bet šis vyras dabar bėdoje. 
Jis kaltinamas savo aukštos 
vietos išnaudojimu savo gry
nai asmeniškiems reikalams. 
Be to, kad jis esąs gavęs vi
sokių paprastų “dovanėlių” 
nuo savo entuziastiškų “kons- 
titucientų,” jis tiesiai pasisavi-

(Tąsa 5-tfie pusi.)

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militarinė ko
manda Pietų Vietname ir 
karo centras Washingtone 
(Pentagonas) darė išvadas, 
kad virš Šiaurės Vietnamo
JAV bombonešiams prieši.- 
nasi “Mig” lėktuvai arba iš 
Kinijos atskridę, arba kinų 
'lakūnų valdomi. JAV vy
riausybės žmonės sakė, kad 
tas nebūsią toleruojama.

Senatorius R. K e nedis 
pareiškė: ar tie lėktuvai 
bus iš Kinijos, ar Kinijos 
suteikti Šiaurės Vietnamui, 
bet jeigu JAV puls Kiniją, 
tai ji iš savo pusės bombar
duos JAV lėktuvų bazes 
Pietų Vietname, o gal ir ju
ro ie lėktuvnešius.

ras ir jį galima tik politi- 
išrišti.

Senatorius J. W. Ful- 
brightas sako, kad JAV 
bombarda v i m a i Šiaurės 
Vietnamo tik prailgina ka
rą ir daugiau blogina san
tykius tarp JAV ir Kinijos.

Balandžio 27 dieną iš Sai- 
gono buvo pranešta, kad 
stojo į mūšį prieš JAV 
bombonešius “Mig” lėktu
vai su geltonomis penkia
kampėmis žvaigždėmis. To
kius ženklus turi Šiaurės 
Vietnamo lėktuvai.

Kinijos lėktuvai turi rau
donų penkiakampių žvaigž
džių ženklus. Tai kam tie 
prikaišiojimai Kinijai, jeigu 
JAV lakūnai matė Šiaurės

n i ai

Kenedis sako, kad Pietų | Vietnamo ženklus, o ne Ki- 
vietname eina politinis ka-'nijos?

Fulbrightas įspėja prieš 
pavojingą JAV politiką

New Yorkas — Lankėsi 
senatorius J. W. Fulbrigh
tas. Jis kalbėjo Waldorf- 
Astoria viešbutyje laikraš
čių garsinimų atstovų su
sirinkime. Jis griežtai kriti
kavo JAV karo politiką 
Pietryčių Azijoje. Jis sakė, 
kad mūsų šalyje sukelta is
terija karo vedimui Vietna
me, kuri gali atvesti prie 
pasaulinio karo.

Senatorius sakė, kad 
JAV politika Pietryčiu Azi
joje kenkia NATO militari- 
nef sąjungai, JAV vardui ir 
aštrina tarptautinius san
tykius.

Reikale JAV ir TSRS 
santykių jis padarė sekamą 
palyginimą: Jeigu rusai 
kiekvieną dieną bombar
duotų Jungtinių Valstijų 
sąjungininkę, kaip dabar 
daro JAV bombarduodamos 
Šiaurės Vietnamą, tai tas 
verstų JAV teikti savo są
jungininkei pagalbą... Taigi 
nenuostabu, kad dabar Ta
rybų Sąjunga teikia pagal
bą Šiaurės Vietnamo res
publikai... Tas veda prie 
blogu santykiu JAV s u 
TSRS:

Kas liečia Kiniją, tai 
JAV šiaurės Viet n a m o 
puolimai verčia jos sąjungi
ninkes ir kaiminkas dar 
daugiau susirūpinti ir veik-

Johnsonas prieš 
diskriminacijas

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas prašo 
Kongreso, kad priimtų įsta
tymą prieš rasines ir religi
nes diskriminacijas, taipgi 
namų pardavimo arba ran- 
davimo reikalais.

Jo pateiktas ilgas pareiš
kimas išdėsto, kaip tūli ele
mentai paneigia civilines 
kitų žmonių laisves.

Prezidentas siūlo priimti 
federalinį įstatymą ir griež
tai bausti nusikaltėlius.

ti prieš JAV intervenciją.
Baigdamas jis sakė, kad 

milijonai amerikiečių kiek
vieną dieną televizijoje ir 
spaudoje mato karo baisy
bių paveikslus Vietname. 
Tas nukreipia amerikiečių 
mintį nuo naminių reikalų 
ir kenkia gerinimui žmonių 
gyvenimo sąlygų.

Dabar Vietname eina ka
ro plėtimas, ir jeigu tas ne
bus sulaikyta, jeigu nebus 
pakeista JAV politika, tai 
tas ves prie tragiškos pa
baigos, kok i o s susilaukė 
Prancūzijos Napoleonas ir 
Hitleriška Vokietija.

Sako: JAV sudaro 
V. Europai pavojų

Paryžius. — Prancūzi
jos premjeras Geo r g e s 
Pompidou sako, kad Jung
tinių Valstijų elgesys su 
atominiais ginklais panei
gia NATO kitų valstybių 
valią ir sudaro joms sunai
kinimo pavojų.

Jis sako, kad Jungtinės 
Valstijos, būdamos už At
lanto, laiko atominius gink
lus NATO valstybių terito
rijoje Europoje, kurios ka
rui kilus būtų pirmiausiai 
sunaikintos.

Nauji įvykiai Piety 
Vietname

Saigonas. — Dar atvyko 
virš 5,000 Jungtinių Valsti
jų kareivių į Pietų Vietna
mą. JAV dideli bombonešiai 
“B-52” vėl b o mbardavo 
vieškelius Šiaurės Vietna
me ir Laose, o ypatingai 
Mugia kalnų perėjimus.

Kamb o d ž o s pasienyje 
amerikiečiai kalnuose su
rado didelį ryžių sandėlį. 
Jie sako, kad Vietnamo 
liaudiečių ir ryžius chemi
kalais pavertė netinkamais 
maistui.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos didmiesčiuose įvyko Ge
gužės Pirmosios paradai su 
obalsiais reikalaujant pa
saulyje taikos.

Maskvoje per Raudonąją 
Aikštę peržygiavo apie mi
lijonas žmonių. Buvo ir 
militarinis paradas. Para
de dalyvavo milžiniškų ra
ketų daliniai.

TSRS Gynybos ministras 
maršalas R. Malinovskis sa
kė kalbą nuo Lenino mau
zoliejaus. Jis griežtai smer
kė Jungtines Valstijas už 
barbariška kara Vietname.

Saigonas. — Apie 10,000 
saigoniečių dem o n s t r a v o 
reikal a u d a m i baigti karą 
Vietname. Jie nešiojo trans- 
par e n t u s su obalsiais: 
“Amerikiekiai, važi nokite 
namo... Gana rasių nai
ki n i m o karo Vietname.” 
Demon s t r a n t ų prie JAVI 
ambasados neprileido poli-! 
ei ja, kurios buvo šimtai, i 
JAV ambasadorius pirm

Gegužės Pirmosios išvažia
vo i JAV.

Varšuva. — Čionai de
monstravo virš 300,000 žmo
nių. Jie pareiškė solidaru
mą su vietnamiečiais ir rei
kalavo, kad JAV baigtų in
tervencijos karą.

Pekinas. — K nijoje mili
jonai žmonių demonstravo 
protestuodami prieš JAV 
intervenciją Vietname.

New Yorkas. — Union 
' Square aikštėje įvyko ma
sinis susirinkimas. Susirin
kę reikalavo, kad JAV baig
tu kara Vietname.< ___ 4-

Tokio. — Apie du milijo
nai japonų dalyvavo Gegu
žės Pirmosios demonstraci
jose reikalaudami baigti ka
rą Vietname.

Po visa paesaulį Gegužės 
Pirmoji buvo apvaikščioja
ma su obalsiais už taika. 
Visur reikalavo, kad JAV 
ištrauktų savo militarines 
jėgas iš Vietnamo ir baig
tų žiaurųjį karą.

Roma. — Tarybų Sąjun
gos Užsienio reikalų minist
ras Andrius Gromyko Ro
moje buvo šešias dienas. Jis 
susitarė su Italijos valdžia 
bendradarbiauti kultūros ir 
mokslo reikaluose.

Balandžio 28 dieną Gro
myko lankėsi pas popiežių 
ir jie kalbėjosi per 45 mi
nutes. Po to Gromyko sakė 
spaudos korespondentams, 
kad abudu jie pasikeitė ži
niomis svarbiais pasauli
niais reikalais. G r omyko 
sakė, kad abudu supranta, 
jog reikalinga vienybė su
radimui priemonių atslūg- 
dinimui įtemptos tarptauti
nės padėties. Kova už taiką 
turi būti vedama neatsi
žvelgiant i ideologijos ir re
ligijos skirtumus.

Gromyko sakė, kad yra 
reikalinga sušaukti Euro
pos valstybių konferenciją, 
kuri aptartų Europos šalių 
saugumą. Jis sakė, kad to
je konferencijoje neturėtų 
dalyvauti Jungtinės Ameri
kos Valstijos, nei jokia kito 
kontinento valstybė.

Saigonas. — Nors budis
tų eilė vadų sakė, kad jie 
atšaukė demonstracijas, bet 
jos nesiliauja. Demonstra
cijos kasdien kartojasi vi
suose miestuose prieš dik
tatoriška N. C. Kv valdžia 
ir JAV. •

Saigo n e demonstrantai 
nešė transparantus su už
rašais: Yankees, Go Home... 
Down Witlį US obstruc
tion...’

JAV užsienio žvalgyboje yra 
100,900 agentų

Žmonijai grūmoja badas, 
jeigu ji nesusitvarkys

Washingtonas. — Jungti-1 žmonių, žinančių kaip javus 
nių Valstijų agrikultūros,'auginti.
botanikos ir kitų mokslų ; Dr. Revelle sakė, kad da- 
mokslininkai laikė konfe
renciją ir įspėjo žmoniją,

bar Indijoje iš 135,000,000 
žemdirbių yra tik 10,000 
žmonių, baigusių kolegijas, 
kuomet' reikalinga ne ma
žiau 300,000.

Mokslininkai pažymė j o 
faktą, kad ir dabar pasau
lyje apie trečdalis žmoniij 
nedavalgo, o daugelis tie
siog badauja. Nors yra dar 
daug galimybių padidinti 
maisto gavybą, bet žmonija 
turi žinoti, kad maisto ga
vybai yra ribos ir privalo 
laiku imtis priemonių, idant 
nesusidurtų su bado šmėk
la.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė imasi griežtų prie
monių gimimų kontrolei. 
Baus tėvus, kurie turės 
daugiau kaip tris vaikus.

gyven
ti pavienioms iki 25 metų, o 
vaikinams iki 30 metų am
žiaus. Taipgi veda propa
gandą už sterilizaciją.

VĖL SKRAIDO SU 
ATOMŲ BOMBOMIS

Madridas. — Ispanijos 
žmonės griežtai protestavo 
prieš JAV bomb onešių 
skraidymus su atominėmis 
bombomis.

Laikinai JAV bombone
šiai nuo to buvo susilaikę. 
Bet dabar jie vėl skrajoja 
virš Ispanijos su branduoli
nėmis bombomis. JAV ko
manda sako, kad gavo Ispa
nijos valdžios leidimą.

universiteto i Merginoms pataria

kad jai gresia didesnis ba
das, negu dabar yra Indijo
je, jeigu nesusitvarkys.

Dr. Roger Revelle, Har
vardo Universiteto Centro 
Tyrimui Žmonijos Reikalų 
vadovas, taipgi keli profeso
riai iš Pasaulio Maisto Ty
rimo komiteto ir JAV Na- 
cionalės Mokslu Akademi
jos darė tas išvadas.

Dr. C. Mangelsdorfas, iš 
Harvardo universiteto bo
tam skyriaus sakė, kad pa
saulyje jau ant pusės žemės 
našumas auginimui maisto 
pasiektas. Tuo gi kartu 
žmonių besidauginimas ei
na labai greitai.

Dr. Elvin C. Stakmanas, 
iš Minnesotos
augmenijos skyriaus, sakė, 
kad žmonija turi būti pasi
ruošus ir gamtos rykštės 
smūgiams, kaip tai sausrų, 
didelių audrų ir javų ligų.

Jis sakė, kad 1953 ir 1954 
metais pavasarį tam tikra 
kviečių epidemija sunaikino 
ketvirtadalį JAV pasėlių. 
JAV nuo to greitai atsiga
vo, bet jeigu tai būtų Indi
joje, tai ten būtų badas.

Jis sakė, kad JAV nuo 
1930 metų dvigubai padau
gino kukurūzų suėmimą, 
bet jau pasiekiamas derliaus 
čiukuras, nes žemė išsise
mia ir jokios trąšos nepa
gelbės atgaivinti jos derlin
gumą. Mokslininkai sako, 
kad žmonija turi susitvar
kyti.

Pirma, turi būti įvykinta 
gimdymų kontrolė, o antra 
—žemės įdirbime turi daly
vauti daugiau mokslininkų,

Taškentas. — Pasirodė 
mažesni žemės drebėiimo 
nuostoliai, negu pradžioje 
buvo manyta. Nelaimėje ta
po užmušta 4 žmonės ir 50 
sužeista.

Baltimre, Md. —Federali- 
niame teisme svarstomas 
skundas ėstono E. Haine 
prieš JAV Centralinę Žval
gybos Agentūrą (C.I.A.). 

I Haine reikalauja $110,000 
atlyginimo. Jis sako, kad ki
tas estonas, C.I.A. agentas, 
Juri Raus jį apšmeižė.

Teisme JAV Centralinės 
Žvalgybos Agentūros direk
toriaus pavaduotojas Rich
ardas Helmes liudijo, kad 
agentūra dabar turi virš 
100,000 agentų, jų tarpe la
bai daug dipukų, kurie at
vyko iš socialistinių šalių. 
Tie svetimtaučiai C.I.A. 
agentai susirašišnėja su sa-

Kas tie skrajojantys 
šviesūs daiktai

New Yorkas. — Pirmiau 
buvo žinių iš Indiana, Mi
chigan, Ohio ir kitų valsti
jų, kad ten daug žmonių 
matė skrajojančius švie< 
sius daiktus.

Prieš kelias dienas New 
Yorko valstijoje nuo Long 
Islando iki Uticos irgi žmo
nės matė skrajoiannčius 
daiktus. Balandžio 25 dieną 
New Yorke milijonai žmo
nių matė didelės šviesos 
skrendantį daiktą. Sakoma, 
kad tai bu v o meteoras. 
Klausimas: kodėl tiek daug 
tų meteorų priviso?

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 49 ŽMONĖS

Lima, Peru. —Didelis ke
leivinis lėktuvas susikūlė 
Audėnų kalnuose. Žuvo 49 
žmonės, jų tarpe 5 ameri
kiečiai.

Lėktuvas buvo peruvie- 
čių, jame žuvo 43 keleiviai 
ir 6 įgulos žmonės.

Mexico City. — Naciona- 
lio universiteto studentai 
paskelbė stereiką protestui 
prieš pavarymą profeso
riaus Ignacio Chovezo.

viškiais senojoje tėvynėje ir 
suteikia daug informacijų 
užsienio agentūrai.

R. Helmes liudijo, kad 
net ištisos dipukų organi
zacijos tarnauja Centrali- 
nei Žvalgybos Agentūrai, 
nes jos yra piktai nusistatę 
prieš komunistinę santvar
ka.

Jungtinių Valstijų Cent- 
ralinė Žvalgybos Agentūra 
turi didelį savo centrą 
Langley, Va.

“The New York Times” iš
spausdino žinia savo kores
pondento iš Washington©, 
kuris rašo, kad C.I.A. yra 
paleidus į erdvę šnipą sate
litą”, kuris skraido virš Ta
rybų Sąjungos ir renka in
formacijas apie TSRS rake
tas, iššovimus satelitų ir ki
tokias.

TEISIA NACĮ ŽMOGŽUDĮ
Bona. — Prasidėjo teis

mas hitlerininko karininko 
Fredericko Pradelio, kuris 
kaltinamas už nužudymą 
500,000 žmonių Tarybų Są
jungoje ir Jugoslavijoje.

Jo komandoje pereitojo 
karo metu buvo 13 ant gele
žinkelio bėgių žmonių degi
nimui pečių. Jis su jais va
žinėjo iš vietos į vietą ir 
šimtais “prasikaltėlius” de
gino.

Washingtonas. — Jung
tinės Valsti jos nuo 1963 me
tų įtraukia į “Juodąją” 
knygą tuos užsienio laivus, 
kurie su prekybos reikme
nimis plaukia į Kubą.

Dabar į tas knygas įtrau
kia ir laivus, kurie plaukia 
i Šiaurės Vietnamą. Iki ba
landžio 28 dienos jau 260 
užsienio laivų buvo “juodi”. 
Jie priklauso 15-kai šalių.

Maskva. —TSRS vėl pra
dėjo tolimo siekio raketų 
bandymą į Ramųjį vande
nyną. Bandymai .tęsis iki 
liepos 31 dienos.
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Gengsteriai!
PIRMIAUSIA TARSIME žodį apie žmogų, kurį 

praėjusią savaitę “vaduotojai” visaip niekino.
Justas Paleckis—garbingas vyras. Lietuvių tauta, 

Lietuvos liaudis juo didžiavosi, didžiuojasi ir visuomet 
dįdžiuosis. Oficialiai šiuo metu jis vadinasi LTSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo pirmininku, ir jį Lietuvos 
žmonės sutrumpintai ir tebevadina: “Draugas pirminin
kas”. Mes J. Paleckį dažnai vadiname Lietuvos prezi
dentu, todėl, kad jis 1940 metais, kai A. Smetona pabėgo 
pas Hitlerį, buvo Lietuvos prezidentas, kol 1940 m. lie
pos 21 d. Liaudies Seimas paskelbė Lietuvą Tarybine So
cialistine Respublika, ir tuo būdu pakeitė jos politinę 
struktūrą.

Kadangi Lietuva yra Tarybų Sąjungos Tautų šeimo
je, tai J. Paleckis, būdamas LTSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininku, yra visos Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko (šiuo 
metu Podgorno) pavaduotoju arba vicepirmininku. Ki
tais žodžiais: J. Paleckis svarbią rolę vaidina ne tik Vil
niuje, bet ir Maskvoje.

Daugiau: Dažnai į Tarybų Sąjungą atvyksta daug 
įžymių kitų valstybių šulų: premjerų, prezidentų, net ir 
monarchų. Neretai J. Paleckis paskiriamas įžymiems 
svečiams palydovu po Tarybų Sąjungą. Jis juos pa vežio
ja, su jais pasikalba, jiems paaiškina. Nelabai seniai, 
pav., jis vežiojo po Tarybų Sąjungą Ethiopijos impera
torių Haillį Salasį. J. Paleckis buvo jo šeimininkas.

1 Per metų eilę J. Paleckis vykdavo į Tarpparlamenti
nės sąjungos posėdžius, ir tuo būdu jis labai plačiai ke
liavo: po Europą, po Pietų Ameriką, po Afriką. Toje ro
lėje jis šių metų balandžio mėnesio pradžioje, beje, vyko 
į Canberrą, Australijos sostinę. J. Paleckis vadovavo Ta
rybų Sąjungos parlamentarinei delegacijai.

J. Paleckis, beje, liaudies žmogus. Jis gali važinėtis, 
tartis su šalių prezidentais, imperatoriais, karaliais; jis 
gali ir labai sugeba tą patį dalyti ir daro su bet kokio 
luomo žmogumi. Tai puikiai žino Amerikos lietuviai, ap
silankę Tarybų Lietuvoje. Kuriam iš jų Justas Paleckis 
nepadavė rankos? Su kuriuo jis draugiškai nepasikalbė
jo? Su kiekvienu, jei tik jis tuo metu būdavo Vilniuje! 
Ir už tai visi Justą Paleckį labai gerbia ir myli!
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KAIP PRIE LABAI POPULIARAUS, plačiai žino 
mo vyro, smelkiasi visokie žmonės, prašydami, kad jis 
pasirašytų ant jam pakišto popieriaus, kad paliktų sa
vo autografą atminčiai. Tūkstančiai ir tūkstančiai žmo
nių, kur tik Justas vyksta, jo prašo: pasirašyk, pasira
šyk! Duok savo autografą, duok! Ir jis nešykšti tai pa
daryti.

Sydnejaus (Sydney) miesto aerouoste, prieina prie 
Lietuvos prezidento kaž kokia mergšė, lietuviškai mokan
ti šnekėti, ir sako:

—Ponas Palecki, ar galėtumėt man duoti savo auto- 
; grafą?

Mergšė pakiša popierėlį, o Paleckis, nudžiugęs, kad 
sutiko lietuviškai kalbančią mergšę, tuojau ir pasirašo.

Viskas tvarkoje. Bet vėliau paaiški, kad čia buvo 
i “vaduotojų” klasta. Ant kito J. Paleckio autografuoto 

popierėlio šono buvo, kaip rašo socialdemokratų organas 
•“Keleivis”, “surašytas prašymas panaikinti komunistų 
partiją Lietuvoje”!

O kunigų ir smetonininkų spauda eina dar toliau: 
Girdi, J. Paleckis autografavęs kaž kokią “peticiją, 

_ smerkiančią rusų kolonializmą Europoje” (matote, ko
kią kvailybė!). Ir tai kunigų ir fašistų spauda skaito di- 
džiausiu šių metų įvykiu!..

Kas toji mergšė, kurią kunigai gal būt šventa pada- 
: rys?

Gal ji beprotė—tokių Australijoje yra daug. O gal 
kokio impulevičiaus (baisaus niekšo) dukra. Ji gali būti, 
pagaliau, tik priedurnė, nesubrendusi mergšė, pasidavu- 

. sįpolitinių gengsterių klikai. Galima pridurti: kai toji 
mergšė kada nors išsiblaivys (jei išsiblaivys), suprotės, 
ji gailėsis, kad paklausė gengsterių, kad jiems pasidavė, 
jiems dirbo.

— 0 —

KAIP TEN BUS SU ta nesveikaprote, žinoma, 
mums čia nereikia sielotis. Svarbu priminti tik tai: kur 
“vaduotojai” (gengsteriai) su tokia taktika tikisi nueiti? 
Ar jie mano, kad šmeiždami, niekindami, provokuodami 
geriausius lietuvių tautos sūnus, jie pakels savo var
dą, padės savo kėslams?* Ar jie mano, kad taip biauriai 
Justą Paleckį niekindami, jie pakels savo biznį? Mes 
taip nemanome. Mes manome, jog kiekvienas padoresnis

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VIS PIRMYN IR PIRMYN

Po LKP XV ir TSKP 
XXIII suvažiavimų, Vilniu
je balandžio 20 d. buvo su
šauktas Lietuvos Komunis
tų Partijos aktyvas — CK 
nariai ir veikėjai, kurių 

:darbas liečia svarbias pra
monės ar žemės ūkio šakas, 
pasitarimas. Diskusuota bu
vo reikalai, susiję su abie
jų suvažiavimų nutarimais.

A. ’ Sniečkus patiekė pra
nešimą apie Lietuvoje daro
mą pirmynžangą, taip pat 
nurodė ir trūkumus, pasi
reiškiančius šen ir ten.

Mes čia, neliesdami gin
čytinų reikalų, kurie pasi
tarime buvo svarstyti, pa
duosime tik tuos, kurie lie
čia pramonę ir žemės ūkį 
Lietuvoje.

Apie naująjį Penkmečio 
plano vykdymą A. Sniečkus 
sakė:

Vykdydami XXIII suvažia
vimo garbei prisiimtus padi
dintus įsipareigojimus, mūsų 
pramones įmonių, statybinių 
ir transporto organizacijų ko
lektyvai sėkmingai užbaigė 
pirmąjį 1966 metų ketvirtį. 
Palyginti su tuo pačiu praė
jusių metų laikotarpiu pro
dukcijos gamyba padidėjo 14 
procentų, darbo našumas pa
kilo 3.8 procento.

Kiekvieno kolektyvo parei
ga — užtikrinti, kad būtų 
įvykdytos plano užduotys. De
ja, 7 procentai visų pramonės 
įmonių neįvykdė pirmojo ket
virčio gamybos planų.

Lemiama penkmečio plano 
vykdymo sąlyga — įdiegti 
įmonėse TSKP CK rugsėjo 
Plenumo patvirtintus naujus 
planavimo metodus.

šių metų pirmajame ketvir
tyje nauja planavimo ir eko
nominio skatinimo sistema bu
vo įvesta A. šiaučiūnaitės var
do trikotažo fabrike. Nuo 
antrojo ketvirčio pradžios į 
naują sistemą perėjo dar eilė 
įmonių, taip pat penkios au
totransporto organizacijos.
Kapitalinė 
statyba:

žymus vaidmuo, vystant so
cialistinę ekonomiką ir vyk
dant Direktyvas dėl penkme
čio plano, tenka kapitalinei 
statybai. Šiemet respublikos 
liaudies ūkiui vystyti išskirta 
40.3 milijonai rublių kapitali
nių įdėjimų ir iš jų statybos- 
montavimo darbams — 23,9 
milijonai rublių. Pirmojo šių 
metų ketvirčio kapitalinių įdė
jimų planas respublikoje įvyk
dytas 99 procentais, o staty- 
bos-montavimo darbų — 99.9 
procento.

Kapitalinės statybos srityje 
yra rimtų trūkumų. Iš 124 
respublikos rangovinių orga
nizacijų 27 organizacijos ne
įvykdė rangos darbų užduo
ties. Taip pat neįvykdytas 
žemdirbių perkėlimo iš vien
kiemių į gyvenvietes planas. 
Nepakankamai skiriama dė
mesio statybos ekonomikai.

Rimtų trūkumų yra, orga
nizuojant statybininkų darbą, 
naudojant statybinę techniką, 
taip pat aprūpinant statybas 
medžiagomis. Valstybinė pla
no komisija lėtai ir neopera
tyviai sprendžia statybų ma
terialinio - techninio aprūpi
nimo klausimus.
Žemės ūkis

Pernai Lietuvoje aukštai 
pakilo derlius. Nežinia, ar 
kada Lietuva turėjo tokį 
derlių, koks buvo 1965 me

tais. Šiemet Lietuvos vado
vai ryžtasi išlaikyti tą lygį, 
tą pasiekimą. A. Sniečkus 
sakė:

TSKP CK kovo Plenumo 
nutarimai teigiamą įtaką pa
darė ir respublikos žemės ūkio 
rezultatams, apie kuriuos pla
čiai buvo kalbama Lietuvos 
KP XV suvažiavime ir res
publikiniame žemės ūkio dar
buotojų pasitarime Kaune. 
Pernai bendroji grūdų gamy
ba palyginti su ankstesniais 
metais padidėjo 41 procentu, 
pieno — 28 procentais, mėsos 
—• 10 procentų ir kiaušinių 
—19 procentų. Visos žemės 
ūkio produkcijos padidėjimas 
praėjusiais metais buvo di
džiausias respublikoje per 
pastaruosius metus.

Padidinus supirkimo kainas 
ir įgyvendinus kitas ekonomi
nes priemones, dideli pakiti
mai įvyko kolūkių ir tarybinių 
ūkių ekonomikoje. Kolūkių 
piniginės pamajos per metus 
padidėjo 96 milijonais rublių. 
Kolūkiečių darbo apmokėji
mas išaugo daugiau kaip 37 
procentais ir jau pasiekė, skai- 1 
čiuojant vidutiniškai vienai 
žmogaus darbo dienai, darbo 
apmokėjimo lygį tarybiniuose 
ūkiuose. Respublikos tarybi
niai ūkiai pernai davė 15 mi
lijonų rublių pelno.

Tiek Lietuvos KP XV suva
žiavime, tiek ir Kaune įvyku
siame respublikiniame žemės 
ūkio darbuotojų pasitarime 
buvo pabrėžta, kad svarbiau
sias žemės ūkio darbuotojų 
uždavinys yra labiau visoke
riopai didinti visų žemės ūkio 
kultūrų, ne tik grūdinių, bet 
ir pašarinių, derlingumą. Šio 
uždavinio išsprendimas daug 
priklausys nuo to, kaip mes 
organizuosime darbą šiais me
tais. Ir mus džiugina tai, kad, 
kaip parodė pasitarimas Kau
ne, respublikos žemdirbiai pa
siryžę padaryti visa, kad bū
tų įtvirtinta ne tik tai, kas 
jau pasiekta, bet ir ‘ iškovoti 
nauji laimėjimai šioje srityje. 
Pasitarimo dalyviai vieningai 
pritarė mūsų partijos suvažia
vimo nutarimams, priėmė 
kreipimąsi į visus kolūkiečius. 
Jie parodė ryžtingumą imtis 
visų priemonių, kad pasitari
me paruošti Į įsipareigojimai 
būtų sėkmingai įvykdyti.

Ateinantieji iš Lietuvos 
valstiečių laiškai ir tarybi
nė spauda skelbia, kad šių 
metų pavasaris Lietuvai bu
vo blogas. Esą, vietomis is- 
gedo žiemkenčiai. Mat, snie
gas per anksti susileido, ne 
laiku pasitraukė nuo pasė
lių. Lietuvos Žemdirbystės 
Instituto moksliniai bendra
darbiai L. Kadžiulis ir A. 
Tindžiulis pataria kolūkie
čiams per laikraštį “Tiesą” 
(žiūr. š. m. bal. 23 d. laidą), 
ką daryti su nelemtais reiš
kiniais. Kur nemaži plotai 
sugadinti, ten patariama sė
ti kitas kultūras.

Darbo, vadinasi, Lietuvos 
valstiečiams gamta šiemet 
padarė daug nereikalingo. 
Bet esame tikri, jog kolū
kiečiai mokės reikalus pa
taisyti taip, kad derlius šie
met būtų neprastesnis už 
pernykštį.-

vilas VI atsisakysiąs Vati
kane tartis su TSRS užsie
nio reikalų ministru A. 
Gromyko.

Na, o balandžio 27 d., 
Povilo VI pakviestas, A. 
Gromyko nuvyko į Vatika
ną ir ten kalbėjosi su po
piežium apie eilę svarbių 
pasaulinių klausimų.

Na, argi ne kvailas P. 
Grigaičio pranašavimas? Ir 
kam to reikėjo r— kam rei
kėjo dar kartą pasirodyti 
tokioj šviesoj?

Grigaitis visuomet rašo 
ne apie tai, kas yra ar bus, 
o apie tai, kaip, pagal jo 
tuščią galvą, turėtų būti.

FABRIKAS GRYBAMS 
IR UOGOMS 
“APDIRBTI VARĖNOJE

P. Guntulis “Tėvynės Bal
se” rašo:

Didelius Dzūkijos plotus 
užima miškai. Kur pažvelg
si — pušynai, pušynai. Ir 
tik kaip salelės išmėtyti smė
lėtų laukų plotai. Nuo se
no dzūkai augina vaisme
džius, renka grybus, uogas. 
Tačiau kur šias gamtos gė
rybes dėti ? '■

Vežti į fabrikus — atsakys 
bet kuris. Deja, fabrikų iš
tisame Dzūkijos plote iki šiol 
beveik nebūta. Tekdavo dzū
kams savo gėrybes toliau 
vežti parduoti. Tačiau dabar 
jos bus vietoje apdorojamos: 
bene pirmoji didesnė šių apy
linkių įmonė — neseniai pir
mą produkciją patelkęs Va
rėnos konservų fabrikas. 
Kasdien čia pagaminama po 
5,000 indelių konservų. Va
sarą ir rudenį bus dirbama 
trimis pamainomis. Jau šie
met čįa bus pagaminta be
veik 3 milijonai indelių gry
bų, vaišių, uogų ir daržovių 
konservų, o ateityje—kasmet 
po 7 milijonus. Šiemet žada
ma supirkti iš gyventojų 
daugybę grybų, obuolių, bu
rokėlių, uogų ir kt.

Prie konvejerių — vietos 
dzūkai. Daugelis jų prak
tikavosi Rokiškio konservų 
fabrike bei kitose panašiose 
įmonėse, šalia stiklainių nu
ėmimo mašinos spėriai sukasi 
Onutė Nadelkaitė, indelių 
plovimo skyriuje — Antani
na Budėnaitė, Genė Česokai- 
tė. Mechanikų brigadai va
dovauja šaltakalvis-derintojas 
Stasys Beržauskas, anksčiau 
dirbęs šio fabriko montuotoju.

... Iš Varėnos konservų 
fabriko kiemo išrieda sunk
vežimiai. Juose—naujojo fab
riko produkcija.

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS <

ARGI NE KVAILYS?
i •

Čikogos menševikų vado
vas P. Grigaitis balandžio 
25 d. “Naujienų” laidoje iš
spausdino editorialą, jog 
“katalikų - komunistų dialo
gas baigiasi,” popiežius Po

žmogus, sužinojęs tayką^gengsteriai padarė Australijo
je, pasipiktins. > v

Be melo, be klastos, be gengsteriškų “žygių” lietuviš
kieji “vaduotojai” nieko negali atlikti. Ir. įsivaizduokite, 
draugas skaitytojau, kas būtų,1 jei “vaduotojai” viešpa
tautų Lietuvoje!.. /^\

Melas, klasta, niekšybės, g^ngstenžmas—fašizmo 
mieliausi broliai, , y. !

Aiškus daiktas: “vaduotojai” niekad iėsulauks tos 
valandos, kai jie ir vėl galės Lietuvos liaudį engti!

SĖKMINGAS
LDS VAJUS

LDS organas “Tiesa” (š. 
m. num. 5) rašo:

Dabartinis LDS vajus įrašy
mui naujų narių pralenkia pir- 
mesnius vajus.

Per praėjusius kelis mėne
sius daugiau LDS veikėjų su
sirūpino kiek galint pasidar
buoti vajuje. Ir tas davė ge
ras pasekmes. .

Iki šiol per vajų jau įrašė
me virš 140 naujų narių. Dau
giau kaip desėtkui narių pa
didinta apdrauda. Tokiu bū
du per šį vajų LDS išrašė 
virš 150 narystės paliudijimų 
(arba “polisų”) bendrai $137,- 
750.00 apdraudos sumoje.

Iki šiol vajuje pasidarbavo 
50 veikėjų.

Bet iki šiol vajuje darbuo
jasi tik 31 LDS kuopa. Virš 
9 0 kuopų visai nedalyvauja 
vajuje. Nėra abejonės, kad 
būtume žymiai daugiau nau
jų narių įrašę, jeigu visos 
LDS kuopos būtų šiek tiek pa
sidarbavusios vajuje.

Visos tos kuopos, kurios iki 
šiol dar nesidarbavo vajuje, 
turėtų tuojau stoti į vajaus 
darbą ir kiek galint pasidar
buoti per paskutinį vajaus mė
nesį. Vajus tęsis iki birželio 
1 dienos.

Dar vienas skaudus 
ragangaudžiams smūgis
JAV Aukščiausiasis teis

mas pagaliau panaikino 
Arizonos valstijos ragan- 
gaudišką įstatymą, reika
laujantį valstijos tarnauto
jams lojalumo priesaikos.

Kiek pirmiau tokius pat 
įstatymus šis teismas pa
naikino Oklahonios, Arkan
sas, Floridos ir Washingto- 
no valstijose.

Tai dar vienas fašistiniam 
makartizmui skaudus smū
gis. Tie valstijiniai įstaty
mai buvo maždaug kopijos 
federalinio makarti s t i n i o 
įsta^’mo, reikalaujančio Ko
munistų partijai ir “komu
nistinio fronto” organizaci
joms registruotis.

Lojalumo įstatymai reika
lauja, kad valstijų tarnau
tojai, ypač mokytojai, pa
darytų priesaiką, kad jie 
nėra ir niekad nebuvo Ko
munistų partijos ar kitos 
“komunistinio fronto” orga
nizacijos nariais.

Reakcionieriai buvo atsie
kė makartizmo metais lai
mėjimų net keliose valstijo
se. Dabar tie fašistiniai įsta
tymai panaikinami. Bet nuo 
jų daugelis žymių visuome
nininkų nukentėjo, daugelis 
profesorių ir kitų mokyto
jų neteko pastovių darbų.

Arizonos valstiją patrau
kė atsakomybėn mokytojai 
Barbara ir Vernon Elfen- 
brandtai, kuriems buvo su
laikytas algos mokėjimas 
nuo 1,961 metų tik dęl to, 
kad jie atsisakė atlikti lo
jalumo priesaiką. Jie tu
rėjo pereiti teismų šferengą. 
ir .pasiekti federalinį Aukš
čiausiąjį teismą, 1 kuriame 
dabar jie laimėjo. ’ Ekono
miškai jie labai daug nu
kentėjo, bet jie kovą laimė
jo ne vien sau, o ir dauge
liui kitų. 

_ •

Ruošia naujus pažangiajai 
veiklai žabangus

Keletas federalinio Aukš
čiausiojo teismo sprendimų 
baigia sužlugdyti fašistinį 
McCarrano aktą, kuriuo 
pasiremiant buvo pasimota 
prievarta suregistruoti ko
munistus ir simp atikus, 
taipgi jų organizacijas.

Daugelio metų liaudies 
kova prieš panašius fašisti
nius įstatymus pasiekė gra
žių laimėjimų. Bet toji ko
va nebaigta.
Dabar Kongresinis Neame- 

rikinės Veiklos Komitetas, 
matydamas nebegalėsiąs te
rorizuoti pažangiąją veiklą 
senuoju McCarrano aktu 
pasiremiant, suplanavo pa
siūlyti Kongresui naują bi- 
lių, kuris vadintųsi “Crim
inal Conspiracies Control 
Act.” Tą bilių sudarė Kon
gresinės Neamerikinės Veik
los Komiteto narys kongres- 
manas Charles L. Weltne- 
ris iš Georgia valstijos.

Tokį bilių priėmus, aišku, 
pasikartotų makartinis ra- 
gangaudiš kūmas, visokių 
“krimina l i n i ų konspirato- 
rių” ieškojimas įvairiose or
ganizacijose ir pažangiojoje 
veikloje.

Tuomet reakcionieriai ga
lėtų apšaukti “kriminaliniais 
konspiratoriais” kovotojus 
prieš karą, prieš rasinę dis
kriminaciją ir t. t.

Tad labai svarbu tą biau- 
rų bilių pačioje pradžioje 
sulaikyti. Nacionalinis ko
mitetas, kovojąs už panaiki-

nima Neamerikinės Veiklos 
Komiteto, ragina piliečius Tį 
rašyti savo kongresma- 
nams, kad jie prieš tą billių ■ 
pasisakytų. 1

Kaip perkant vaistus 
mus apiplėšia?

Iškilo skandališka padėtis 
vaistų kainų klausimu. Vi-S 
si jau žinome, kad Ameriko- * z 
j e vaistai jau darosi mili- ) • 
jonams žmonių nebeįperka
mi dėl jų begaliniai aukštų 
kainų. O vaistų kainos ky
la kaip ant mielių.

New Yorko valstijos Nas
sau apskrities viršininkas 
Eugene H. Nickersonas, de
mokratų kandidatas guber
natoriaus vietai, jau gerai 
pagarsėjo pradėjęs kovą 
prieš narkotikus ir vaistų 
aukštas kainas. *

Nichersonas televizijoje ir 
spaudoje nurodo, kaip vais- | 
tus perkant visuomenę api
plėšia. Jis paduoda pavyz
dį, kad tam tikrą vaistų 
dožą nuo kraujo spaudimo 
gali nusipirkti už $1.40, bet 
kitu vardu už tokią pat do
zę jau turi mokėti $4.60; 
nuo artrito gali pasipirkti 
vaistų už $6.30, o kitu var
du už tiek pat vaistų turi A 
mokėti $17.95; kvėpavimui 
pagerinti vaistų gali gauti 
už $9.75, bet kitu vardu už 5 
tokią pat dozę turi mokėti 
$18.70. Svarbu tik tuos pa- * 
čius vaistus pakrikštyti ki
tu vardu ir tuomet parda
vinėti dvigubai aukštesnė
mis kainomis.

• Kas su vaistų kainomis 
dedasi New Yorko valstijo
je, žinoma, tas pats ir kito
se visose valstijose; Tad la
bai svhYbu šis visuomenės 
apiplėšimas daug plačiau i 
tyrinėti, pačiame Kongrese 
svarstyti, kaip tam pastoti 
kelią.

Sauja Žiežirbų >
“Look” žurnale (kovo 22- .

ra dieną) telpa Martin L. g 
Grosso straipsnis “Our Hos- g 
pitals Are Killing Us.” Jis 
parodo, kaip daug mūsų ša
lies gydytojų, ypač chirur
gų, negana švariai nusimaz- 
goja rankas eidami ligonio 
operuoti. O būna ir tokių, 
kurie užsimauna gumines 
pirštines, bet sutrūkusias. 
Ir taip dažnai bakterijos 
įsiskverbia į operuojamojo 
žaizdą, išsivysto nuodingas 
užsikrėtimas ir mirtis. O 
daugelį, esą, operuoja visai 
nereikalingai.

_ •

National Association for 
Mental Health skelbia, kad 
mūsų šalyje yra daugiau 
kaip pusė milijono protiškai 
sergančių vaikų. Betgi iš 
to skaičiaus tik apie 5,000 
randasi ligoninėse, ir tai po 
bloga priežiūra. Tai kas dėl 
to kaltas? Aišku, kad vals- M 
tybė, kuri nesirūpina bied- 
nų tėvų vaikui susirgus . 4 
protiškai, tėvai neturi iš
tekliaus ilgai laikyti ligoni- ( 
nėj, nors vaikas ir gali būti 
pagydomas, o valstybė ne
sirūpina.

Juk net apie 55 procen
tai iš pašauktųjų militari- 
nei tarnybai nepraeina pro- jf* 
tinęs kvalifikacijos! Ar ne > 
baisu?!

Valstybė turi užtenkamai t 
pinigų tik karo reikalams, 
bet ne gerinimui vargšam^ 
buities. • • !

I. Vienužis
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Naujos knygos

Iš labai senos praeities mūsų Lietuvoj’e JAV masonai ir masonizmas
Mūsų mieloji dainininke 

Elena Brazauskienė anų 
dieną davė man pasiskaity
ti jai iš Lietuvos prisiųstą 
autografuotą nepaprastą 
veikalą, pavadintą “Ulijo
na,” kurio autorius yra J. 
Mackonis. Tai “3 veiksmų 
5 paveikslų drama - daina.” 
Ją dar 1963 metais išleido 
Valstybinė Grožinės Lite
ratūros Leidykla Vilniuje. 
Man neteko matyti šio vei
kalo platesnio paminėjimo 
Tarybų Lietuvos spaudoje. 
O veikalas, man atrodo, nu
sipelnė tokio pažymėjimo.

Veikalo apvelkalėjyje pa
sakyta, kad “Ulijona” buvo 
suvaidinta Kauno Valsty
biniame dramos teatre, ne
abejoju, su puikiu pasiseki
mu.

Taipgi skaitome:
“Kiekviena liaudies daina 

— poetiškai atkurtas gyve
nimas. Gal dėl to, kad, gi
musi gyvenimo gelmėse, 
daina atspindi liaudies 
džiaugsmą ir sielvartą, ilgė
si ir meilę, kova ir perga
lę...

J. Mackonio drama-daina 
“Ulijona” skaitvtojui atver
čia š i ų r p ų baudžiavinės 
praeities puslapį, pasakoja 
anie didelę baudžiauninkų 
Ulijonos ir Medardo meilę, 
kovą už ją...”

Trumpai ir drūtai čia api
būdinta veikalo tema. Bet 
tiktai ji skaitydamas iš tik
rųjų pilnutinai pajunti, koks 
baisus ir šiurpus tas lietu
vių tautos istorijoje pusla
pis buvo. Veikalas “Ulijo
na” eiliuotas, taigi ir skai
tosi kaip eilėraštis, kaip ne
paprastai jaudinanti, graži 
daina. Nežinia, nuo ko ir 
bepradėti šią trumputę re
cenziją.

štai baudžiauninkų šei
mos jauna, grakštis, graži 
mergaitė, našlaitė, kurios 
tėveli dvaro pono šunės 
rykštėmis užplakė, brolio 
Antano ir motinos skiriama 
pasiturinčiam ūkininkui Ju
rui, kuris jai peršasi:

Pasvarstyk, Ulijona, 
Ar nepilnas mano svirnas, 
Ar nepasaguotas žirgas, 
Ar dirvonas neapartas, 
Du kartu neapakėtas?
Bet Ulijona įsimylėjusi į 

tokį pat “prasčioka,” kaip 
ji pati — į Medardą. To
dėl ji jam atsako:

Nors ir pilnas tavo svirnas, 
Nors ir žirgas pasaguotas, 
Nors apartas tavo laukas, 
Dešimt kartų apakėtas,— 
Už tavęs aš netekėsiu.
Ir visokios motinos r bro

lio pastangos — ir geruoju, 
ir piktuoju, ir gąsdinimais 
— ja nuo Medardo “atšal
dyti,” atitraukti veltui. Kai 
Antanas žada ją “geru pan
čiu išvanoti,” ji jam atsa
ko:

Išvanoki.
Aš neverksiu, neraudosiu, 
Nemaldausiu dovanoti.
Mielas broli, tu nerūstauk,— 
Iš tikrųjų nesumoju, 
Ko širdis manoji trokšta. 
Aš keistuole, kartais noriu 
Į aukščiausią klevą kopti. 
Ir sušukti gervių pulkui: 
Ei, klykūnės, keliauninkės, 
Duokite bent po vieną plunks- 
Su jumis aš noriu skristi, [ną,

Kai pagaliau Juras at
vyksta su piršliu visą reika
lą užbaigti, mūsų Ulijona 
slaptai pabėga pas Medar
dą ir maldauja, kad jis ją 
išgelbėtų iš tos baisios ne
laimės. Bet ką jiedu bejė
giai padarys? Dar blogiau: 

įsimaišo ponas Gurskis, pa- 
žadėdamas jiems padėti 
prieš brolį Antaną ir Jurą, 
bet kokia kaina! Medardui 
laikinai pasišalinus, žiauru
sis ponas, kaip buvo tais 
laikais, matyt, priimta, mer
gaitės pirmąją naktį savi
nas! sau ir nebesusivaldy
damas pradeda ją prievar
tauti. Medardas išgirsta 
savo mylimosios desperatiš
ką balsą ir atsis k u b i n ę s 
niekšą nuo jos nutrenkia. 
Bet kaip gi jis išdrįsta prieš 
poną pakelti savo ranką! 
Ponas mojasi jį ant vietos 
nušauti. Bet jis spėja iš 
pono šautuvą ištraukti ir 
priverčia jį klauptis ir pra
šyti pasigailėjimo, arba bus 
vietoje nudėtas. Išsigandęs 
ponas:
“Ei, gana... Gana, giedoriau... 
Dovanoju tau už viską.”

Bet Medardas jam:
Tu paklausk, ar aš už skriau- 
Už beteisio vergo dalią, [dą, 
Už patyčias ir už rykštes, 
Ir už tai, kad tu į šunį 
Išmainyt mane norėjai, 
Dovanosiu tau ?

Ir į Ulijoną:
Tik pažvelki, Ulijona,
Kas prieš mudu klūpo. Ponas! 

Ponas klūpo! 
Ar galvojo tavo tėvas, 
Užplaktas dvare prie jaujos, 
Kad prieš jo vargdienę dukrą 
šliaužios šitas nevidonas? 
Ar tikėjos mano močia, 
Nuo sunkių darbų pabėgus, 
Kad prieš jos našlaitį sūnų 
Nusilenks tas niekadėjas?

Bet, žinoma, nenorėdamas 
savo rankas net ir to nieka- 
dėjo krauju susitepti, Me
dardas Gurskio nenušauna, 
jį paleidžia.

Šiurpulingas vaizdas, kai 
motina, išgirdusi, kad duk
ra pabėgo, o sūnų rekraū- 
tų medžiotojai pagrobė 
ir surakino, išprotėja, nebe 
atpažįsta Ulijonos ir ją su
sitikus. Jos vis ieško ir 
klajodama skundžiasi:

Tuk-tuk-tuk, girdžiu į langą 
Beldžiasi. Maniau, Ulytė 
Pagaliau namo pareina. 
Bėgu jai atverti durų, 
Gi žiūriu—juodi krankliai 
Į seklyčią sugužėjo, 
It vilkų ruja užpuolė 
Antanėlį. Oi, kaip gynėsi 
Mano ąžuolas galinčius, 
Bet palinko ir palūžo, 
Ir neliko užvadėlio, 
Ir viena aš kaip vijoklis 
Palei kelią.
Medardas suburia savo 

draugus ir ruošiasi jėga 
Antaną išgelbėti iš seniūno 
ir jo padėjėjų rankų. Se
niūnas šaukia: “Pasitrau
ki! Arba... šausiu.” Me
dardas nenusigąsta ir jam 
atkerta:

Kaunas, Noreikiškės, žemės ūkio akademijos miestelis.

Tik išdrįsk. Tavoj muškietoj 
Parakas seniai sudrėko, 
Sukrešėjo tartum kraujas, 
Nekaltai dvare pralietas. 
O ir tau pačiam iš baimės 
Dreba kinkos. A? Bijai tu, 
Budeli, žmonių rūstybės 
Tartum teismo paskutinio.
O diena ta lyg griaustinis 
Vis arčiau, arčiau...
Bet pribūna pats Gurs

kis, net dviem pistoletais 
ginkluotas, ir tyčiodamasis 
iš Medardo jį ragina: “Na, 
kalbėk, giedoriau.” Ir Me
dardas kalba:

Ir kalbėsiu. Visą tiesą 
Į akis aš jums išrėšiu!
Ir tai bus ne mano žodžiai— 
žodžiai tų, kurie ten stovi 
Su širdim, pilnom pagiežos, 
Nes jų nugaros bizūnais 
Čaižytos ne vieną sykį.
Bet praeis naktis, ir baimę 
Išsklaidys jų įtūžimas, 
Kaip išsklaido vėjas rūką, 
Ryto saulei patekėjus.
O tada. . .
Bet ponas šaukdamas “Še 

tau laisvė! Še tau teisybė!” 
paleidžia kulką, ir Medar
dą nudeda. Medardas mir
damas :
Tu mane... mane pašovei, 
Bet teisybės nenušausi!
Ji krauju... Krauju vargdienių 
Va ant žemės, ant juodosios 
Surašyta.. .

Ulijona pripuola prie sa
vo mylimojo:
Bernužėli, dainorėli,
Vai už ką tave pakirto 
Tartum beržą svyrūnėlį ?
Vai atmerk akis šviesiausias, 
Vai pratark bent vieną žodį!..

Iš minios girdisi protesto 
ir grūmojimo nevidonams 
balsai...

Nors veikalas “Ulijona” 
scenai rašytas, bet ir šiaip 
labai gražiai skaitosi. J. 
Mackonis yrą puikus daino- 
rėlis! Sveikinu!

A. B. Salietis

LATVIJOS NAFTA
Praėjusiais metais Latvi

jos spaudoje pasirodė žinu
tė, kad gręžimo meistro V. 
Batovskio brigada iškėlė iš 
gręžinio grunto pavyzdžius, 
prisotintus nafta. Paieškos 
suintensyvėjo. Prieš kurį 
laiką naftininkai, vadovau
jami meistro I. Kantemirov, 
iš naujo gręžinio gavo pir
mąsias dešimtis tonų naf
tos!

Analizės parodė, kad joje 
yra daug lengvų af rakei jų 
(benzino, ligroino, žibalo), 
o taip pat parafino — ver
tingos žaliavos chemijos 
pramonei.

Dr. A. Petriką

Masonai (iš p r. “macon”— 
mūrininkas), tai labiausiai 
pasaulyje paplitusi, kontra
versiškiausia slapta, ar pu
siau slapta, organizacija. 
Masonų romantiniai legen- 
dininkai ją kildina iš pro- 
istorės, iš biblijos senojo 
testamento pasakų. Jie tei
gia, b ū k masonizmas gi
męs tais laikais, kai buvo 
statomos Egipto faraonų 
piramidės, Jeruzalėje žydų 
karaliaus Saliamono šven
tykla ar net fantastinis Ba
belio bokštas. Aišku, tie tei
gimai nėra remti faktais, 
nes jų nėra.

š:ų dienų spekub’atvvinis 
masemizmas yra iškilęs iš 
vidurinių - tamsiųjų amžių, 
kai didele žemės rutulio da
lį valdė Romos popiežiai su 
inkvizicijos pagalba. Tuo 
laiko tarpiu buvo statoma 
daug katedrų, bažnyčių, 
vienuolynų, puošnių didi
kams rūmų-palocių, tiltų ir 
kt. Aišku, jog toje staty
boje dirbo daug lavintų mū
rininku. Jie turėjo savo 
slaptas o r g a nizacijas-uni- 
jas, kur aptardavo savo 
reikalus. Jiems reikėjo 
slapstytis nuo inkvizitorių, 
kad už “maištavimą” nepa
tektų ant degančio laužo. 
Kilus renesanso gadynei, 
kai popiežių režimas atslū
go, o masinės statybos ban
ga susilpnėjo, daug mūri
ninkų liko be darbo, bet, tuo 
patim kartu, jiems nereikė
jo ir taip stropiai slapsty
tis; jie pradėjo viešai orga
nizuotis. 1717 m. Londone 
susikūrė pirmosios laisvų 
masonu - mūrininkų ložės 
(draugijos). Jie pasivadi
no “laisvais” dėlto, kad ga
lėjo laisvai organizuotis ir 
kilnotis iš vietos į vietą, 
kur tik buvo numatoma 
gauti darbo. Vėliau jie pri
ėmė i savo ložes ir ne mū
rininkus, pavadinę juos 
“spekuliatyviniais” m a s o- 
nais. Dabartiniai masonai 
nieko bendra su mūrinin
kais neturi.

Į JAV masonai pradėjo 
atvykti apie 1730 m. Dide
lė kolonistų dauguma buvo 
masonai. Jie kovojo prieš 
Anglijos valdžią,- kuri var
žė jų laisvę ir juos išnau
dojo. Sakoma, jog 1773 m. 
Anglijos arbatą Bostono 
uoste išvertė į jūrą šv. And
riejaus ložės masonai, per- 
sirenge indėnais. Šiuo me
tu JAV vra daugiau kain 4 
milijonai masonu. Tai dau
giau negu dvigubas skaičius 
viso pasaulio masonų. Aukš
to laipsnio masonais yra bu
vę apie 15 aptariamosios ša

lies prezidentų. Jų Mėly
nosiose (pagrindinėse) ložė
se (kuopose) yra susibūrę 
advokatai, teisėjai, kongres- 
manai, daktarai, valdinin
kai, tarnautojai, industria- 
listai, biznieriai, mokytojai, 
profesoriai, universitetų de
kanai, karininkai ir kiti 
“diding o s i o s visuomenės” 
vadai. Niujorko žydų rabi
nai turi savo atskira ložę, 
į kurios ritualą įneina ir 
simboliškas Saliamono šven
tovės “dedikavimas.” Ma
sonai, tai kone išimtinai 
buržuazinių intele k t u a 1 ų 
konservatyvi organizaciia, 
pripažįstanti dievo (“aukš
čiausiosios būtybės”) ir ka
pitalizmo amžinumą. Aukš
to rango (32-ro laipsnio) 
masonas yra buvęs pirmasis 
JAV prezidentas Georgas 
Vašingtonas (jis išbuvo ma
sonu 47 metus). Aptaria
mosios šalies masonai norė
jo ji padaryti viso krašto 
vyriausiuoju 'masonų ma
gistru, bet Masa č u s e t s o 
valstijos ložės su tuo nesu
tiko, dėlto ir iki šiol nėra 
prinažinto jų nacionalinio 
vado. Masonu ložės yra sa
varankiškai besitvarką at
skiri vienetai, kuriems va
dovauja atitinkamu valstijų 
aukščiausiu iii magistru ko
mitetai. Ložės turi net kiek 
skirtingą regaliją bei cere
monialą. Tokių masonizmo 
rūšių JAV yra apie 60.

Kai kas masonus laiko 
“bedieviais,” ateistais. Ta
čiau jie tokiais nėra. Jie 
pripa žįsta “aukščiausiają 
būtybę” ir jų ceremonialas 
bei simbolika yra remti 
biblijos senojo įstatymo le
gendomis. Jų ložėse, posė
džių metu, ant stalo (“al
toriaus”) guli atversta bib
lija ir ant jos du sukry
žiuoti kardai. Posėdžiai 
pradedami malda bei himnų 
giedojimu. Jei norįs į ložę 
įsirašyti kandidatas, vado 
klausiamas, pasisakytu, jog 
netiki dievą, jo nepriimtų. 
Yra daug ir netikinčių na
rių, bet jie įsirašydami tu
ri pripažinti “aukščiausiąja 
būtybe.” nors tą “būtybę”, 
gali išsiaišiknti. kaip tik 
nori. Jėzaus, Marijos ar 
kokių naujojo biblijos įsta
tymo šventųjų jie negarbi
na.

Masonams priklauso vi
sokių tikybų išpažintoiai, 
kunigai ir vyskupai. Yra 
net ir nenraktikuojančių 
katalikų. Katalikų bažny
čia masonizmui priešinga 
dėl to, kad ausinė išpažin
tis nesiderina su masonu 
slaptumo priesaika ir kad 
masonai stoja už bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės bei 
mokyklos. Pirmas masonus 
nasmerkė 1738 m. popiežius 
Klemensas XII. Nuo to lai
ko prieš juos paskelbta net 
17 bnliii (enciklikų), ait
riausia jų pop. Leono XIII 
(“Humanus genus”). 1884 
m.

JAV masonu yra dvi sek
tos: jorkiškoii (nuo Ang
lijos miesto Jorko) ir ško
tiškoji. Jos sugyvena drau
giškai, nors ritualo ir laips- 
niavimo srityse, šiek tiek 
skiriasi. Kai kurie masonai 
priklauso abiem sektom. 
Pirmieji masonai (mūrinin
kai) turėjo tris laipsnius: 
mokiniai, amati n i n k a i ir 
meistrai. Dabar jie turi 
net 33 laipsnius, einama net 
aukščiau. Pasiekti trečiąjį 
masonizmo laipsnį nesunku, 
reikia tik žinoti ritualą - 

apeigas ir simboliką. Ten 
dauguma narių ir pasilie
ka. Tačiau dasigauti iki 
33-čio laipsnio gali tik la
bai įtakingi nariai: žymūs 
politikai, teisėjai, preziden
tai, valdininkai, senatoriai, 
kongresmanai, stambūs ma- 
cenatai bei kapitalistiniai 
industrialistai.

Kad tokie tariami “bedie
viai,” kaip prancūzų filoso- 
fas-rašytojas Volteras (ku 
rį Romos bažnyčia buvo 
prakeikusi), kompozitorius 
Mocartas, Fridrichas Didy
sis, Tomas Paine, Tomas 
Jeffersonas, And. Jackso- 
nas, Ben. Franklinas ir ki
ti Amerikos demokratijos 
steigėjai, buvo masonai, tai 
katalikų ierarchija laiko 
juos “bedieviais.” Tačiau 
čia išvardintieji asmenys, 
ar jų bendraminčiai, nebu
vo moksliniai įsitikinę ate
istai. Jie buvo tai agnos
tikai, reikalaują dievybės 
irodymo, ar delstai, pripa
žįstą “aukščiausiąją būty
be,” bet atmetą asmeninio 
dievo kulta. Jie kovojo tik 
prieš tikyba ir materialis
tinę bažnyčią, siekiančią 
sau naudos, o ne prieš die
vą. Volteras net kartą pa
sakė, jog dievo idėja že
mės santvarkai esanti būti
nai reikalinga ir kad “jei
gu jos nebūtų, tai ją reikė
tų išrasti.”

JAV masonų organizaci
jos pagrinde yra socialinis 
nariu santykiavimas, savi
tarpinė pagalba, brolišku
mas, labdara, pasilinksmini
mas, tikybos protegavimas 
(jie tai vadina “toleravi
mu”), moralės kėlimas jau
nuomenėje, ligonių šelpimą^ 
ir kiti humaniškumo atri
butai. Tarp jų yra ir ga
na dorų žmonių. Tačiau— 
iš antros pusės—yra ir di
deliu reakcininku bei išnau
dotoju. kone visi pietinių 
valstijų rasistinio Ku Klūks 
Klano viršininkai bei nariai 
yra aukšto laipsnio maso
nai. Negrai irgi turi savo 
masonu ložes, kurios su 
baltaisiais masonais neben
drauja.

Politika, oficialiai, ma
sonai neužsiima. Tačiau 
netiesiogiai ji visur jaučia
ma: brolis masonas visuo
met paremia politiką brolį 
masoną...

Didžiausią yidini krachą 
masonai išgyveno 1826 me
tus, kai Niujorko valsti
jos miestelio, Batavijos, 
aukšto laipsnio masonas Vi
liamas Morganas dingo, lyg 
žemė jį būtų prarijusi. Mor
ganas pasitraukė iš ložės ir 
paskelbė slaptus ju protoko
lus bei ritualą, todėl maso
nai jį pasmerkė ir paskel
bė “renegatu.” Buvo spė
jama, jog masonai ji pagro
bė ir, nužudė. Visuomenė 
tuo smurto aktu labai pasi
piktino ir masonų vardas 
krito: daug nariu protes
tuodami apleido ložes. 1830 
m. buvo net ikurta antima- 
sonu noHiia. išstačius! sa
ve kandidatu i šalies prezi
dentus Viliama Virta. Ta
čiau rinkimuose bimėio 
masonas Andrius Jackso- 
nas. Nuo tada masonai po
etikoje viešai nesireiškia.

Masonų žmonos, dukros 
ir sūnūs turi savo atskiras 
jaunuomenės organizacijas. 
Jie nuo 12 metų amžiaus 
pradedami ruošti masoniz
mui. Juos moko masoninių 
apeigų, religijos principų, 

gero apsiėjimo, dorovės, 
teisingumo, draugingumo, 
socialumo ir kt. Nuo 20 
metų amžiaus vaikus pri
ima į ložes, o mergaitės per
keliamos į Rytų žvaigždės 
moterų organizaciją.

Aštuonioliktojo amžiaus 
pradžioje mas o n i z m as iš 
Prancūzijos bei Vokietijos 
buvo pasiekęs ir Lietuvą. 
Įžymiausiais jos vadais bu
vo Ignas Oginskis, Karolis 
Radvila, Jurgis Vielhorskis 
ir kiti didikai. Ypač tai bu
vo žymu reformų laiku, kai 
1784 m. Vilniuje buvo su
organizuota Didingųjų Ry
tų ložė, apėmusi Lietuvą ir 
Lenkiją. Tačiau po pas
kutinio Lietuvos pasidaliji
mo rusų caro valdžia ma
sonų ložes uždarė. 1812 m. 
masonai Lietuvoje vėl atgi
jo. Nemažas skaičius Vil
niaus universiteto studentų 
bei profesorių buvo maso
nai. Kadangi jie kovojo 
nrieš caro patvaldystę, tai 
1822 m. valdžia jų organi
zaciją uždarė.

Devvnioliktojo amž. gale 
ir dvidešimtojo pradžioje 
Lietuvoje ir vėl buvo pra
dėję masonai veikti, vado- 
vauiami nrof. Mvkolo Ro- 
merio ir kitu. 1910 m. jie 
turėjo Vilniuje isteige savo 
ložę. Kataliku kunigai, va- 
dov a u i a n t kun. A. Mali
nauskui. buvo išvysto smar
kią antimasoninę veiklą.

Lietuvos katalikų kuni
gai nuo seno bažnyčios 
nelankančius piliečius pra- 
vardžiuo d a v o “cicilikais.” 
“parmazonais” (masonais) 
ir pan. Devvnioliktojo am
žiaus gale dr. St. Matulai
tis (pasirašęs Šventmikio 
slapyvardžiu), kuris tuomet 
gvveno Pilviškiuose, buvo 
net parašęs satyrą “Parma- 
zonai,” kurioje s m a r k i ą i 
akėjo šventeivas kunigus.

KORMORANAI
— Į FRONTĄ!

Anglijos Karališkasis iš
radimu institutas neseniai 
paskelbė didelį sarašą pra
šymu išduoti patentus už 
pasiūlvmus, pateiktus I pa
saulinio karo metu. Jų'tar
pe yra gana originaliu. Vie
nas siūlo skirti didesni dė
mėsi kormoranams dresi
ruoti. Atitinkamai išmoky
ti ir nesiusti i Vokietija, 
paukščiai sutelktu visa dė
mesį į plvtų sienas, iš kurių 
tarnu savo tvirtais snapais 
išaižytu kalkes. Taip visi 
vokiečiu kariniai fabrikai 
greitai virstų griuvėsiais... 
Pasiūlymo autorius mano, 
kad tai yra patikimiausias 
ir vienintelis būdas Anglijai 
laimėti karą.

NESITRAUKIANTI 
VILNA

Paprastai vilna plauna
ma traukiasi, nes jos pluoš
tai laisvai slankioja vienas 
kito atžvilgiu.

Australijoje pradėta nau
jai apdirbti vilną,

37° C temperatūroje vil
na pamerkiama į koncent
ruotą valgomosios druskos 
ir kalio permanganato tir
palą. Paskui —į šiltą natrio 
bisulfito tirpalą. Vėliau ji 
išskalaujama ir išdžiovina
ma.

Po tokio apdirbimo vilnos 
pluošto paviršiuje esą mik
roskopiniai pūkeliai nebe
leidžia pluoštui laisvai-slan
kioti. Tępaveikiamas pūke
lių paviršius, pluošto vidu
je jokių pakitimų neįvyks
ta.
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Motiejus Klimas

New Yorkas, Kaukazas, Soči
(Pabaiga)

Paprašė mus vidun vaka
rieniauti. Guodžiasi, kad 
atvažiavome jai nežinant — 
neturės kuo mus priimti. 
Bet atsisėdus prie stalo —- 
ko gi ten nebuvo? Stalas 
nukrautas įvairiais val
giais! Duonos juodos ir bal
tos. Skilandžio, kumpio, 
kilbasų, na, ir lašinių. Pie
niško valgio, dviejų rūšių 
sūrių, kiaušinių ir namie 
sukto sviesto.
Atsiskiriant, teko pastebė

ti per aukštas duris, kad 
stogo pakraigėje prikabin
ta daug mėsiškų valgių. Tas 
man priminė mano jaunys
tės dienas, praleistas Lietu
voje.

Prisimenu josios vieną 
lišką, rašytą man prieš po
rą metų. Kuomet laišku ją 
užklausiau apie jų gyveni
mą, ar jis buvo geresnis prie 
Smetonos valdžios, ar da
bar prie tarybinės,valdžios, 
gavau atsakymą: Jokiu bū
du negalima lyginti dabar
tinio gyvenimo prie Smeto
nos viešpatavimo laikų. 
Prie tarybinės valdžios iš
auginome puikią šeimą: du 
sūnūs išmokslinti, pasiekę 
aukštus mokslus, o dukra 
išsimokslinusi vaistininke. 
Vaikų mokslas nieko nekai
navo. Jei ne tarybinė val
džia, mūsų vaikams būtų te
kę knistis po žemę be jo
kios naudos, kaip ir mes 
knisomės pirmiau.

Teko kalbėtis ir su kitais 
žmonėmis. Neteko nė vieno 
sutikti, kuris būtų pasakęs, 
kad gyvenimas buvo geres
nis pirmiau.

Man lankantis Lietuvoje 
1959 metais, teko matyti 
Vilijampolėje, kur vienoje 
vietoje buvo pastatyta pora 
apartmentinių namų. O vi
sur kitur tušti laukai. Man 
pasakodavo, kad tose vie
tose laike karo vokiečiai 
buvo įsteigę žydams “getą.”

Dabartinės Vilijampolės 
negalima atpažinti. Buvusi 
tuščia žemė užpildyta pen- 
kiaąu k š č i a i s apartmenti- 
niais namais. Kai kuriuose 
iš jų pirmutiniuose aukš
tuose moderniškos, ameri
koniško stiliaus krautuvės. 
Apartmentiniai namai ne- 
suglausti vienas prie kito. 
Pastayti taip, kad būtų už
tektinai erdvės tarp namų 
darželiams su žalumynais, 
žaismavietėms vaikams ir t. 
t. Norėtųsi kuo ilgiau pa
buvoti brangiojoje Lietuvo
je. Bet laikas baigėsi.

Rytas padengtas tiršto
mis miglomis. Štai jau ir 
taksis prie durų. Važiuoja
me į Vilnių, iš kur išskrisi- 
me orlaiviu į Leningradą.

Mašina bėga puikiuoju 
vieškeliu. Tarpais prisieina 
vežėjui bėgimą sulėtinti dė] 
ūkanos. Tarpais jau ir sau
lė pradeda šypsotis, prasi
blaivins rūkams.

Vilniuje susitinkame dar 
su kai kuriais giminėmis. 
Pasivaikščiojame. Užeina
me pas draugus Pečiūras 
atsisveikinti ligi kito pasi
matymo. Koks nemalonu
mas: randame draugą V. 
Pečiūrą lovoje, parblokštą 
ligos, o mieląją jo žmoną 
Elenutę jį slauginant. Atsi
sveikindami pali n k ė j o m e 
draugui, nugalėti nelemtąją 
ligą ir vėl darbuokis visuo
menės labui. Su lindėsiu šir
dyse dar einanie Vilniaus 
miestan atsisveikinti jį su 
jo puikiomis^ švarutėlėmis 
gatvėmis—ir įstaigomis.

Orlaivis pakilo 7:30 vai. 
vak. Skrendame link Le
ningrado.

Leningrade naktis, oras 
šaltesnis, negu palikome 
Vilniuje. Orlaiviui nusilei
dus, prisiartina prie mūs 
malonus žmogus. Prisistato, 
kad jisyraišlnturisto. Tuo
jau jis pristato vežėją su 
taksiu. Nuveža į Leningra
do puikųjį viešbutį “Astori
ją.” Vežėjas labai man
dagus žmogus. Daug kal
bantis. Mums daug aiškina 
apie skirtingas vietas. Gat
vės plačios, puikiai apšvies
tos, bet kadangi nakties lai
kas, mažai galėjome pasi
naudoti to malonaus vyro 
pasakojimais.

Ryte anksti ruošiamės 
nors dalinai pamatyti Le
ningrado miestą.

Miestas skirtingesnis nuo 
Maskvos, moderniškas. Gat
vės plačios. Daugybė skve
rų su daugybe įvairiausių 
paminklų. Garsioji Nevos 
upė su daugeliu tiltų, kurio
je stovi prie jos kranto šar
vuotlaivis “Aurora,’’ kuris 
dabartiniu laiku paverstas 
į muziejų.

Mums besivažinėjant po 
skirtingas miesto dalis, vie
noje vietoje paste bėjome 
autobusą su iškaba “Eks
kursija iš Lietuvos.” Gaila, 
kad tai įvyko nesustojimo 
vietoje, tad negalėjome su
sitikti su ekskursantais.

Petropavlovsko tvirtovė—- 
Bastilija. Tai carinių laikų 
žiauriausias kalėjimas. Be
vaikščiojant po tą bastiliją, 
matėme tas kameras, kur 
politiniai kaliniai buvo kan
kinami, ir tuos visus 'kanki

nimo įrankius. Šiurpuliai 
eina per visą kūną.

Po pietų pusdienį pralei: 
džiame “Ermitaže”—Žiemi
niame palociuje. čia tai 
šaltinis įvairiausios pasau
lio dailės. Kad viską jame 
pamatyti, neužtektų ne tik 
pusdoienio, bet ir savaitės 
laiko būtų per trumpa.

Grįžtame į viešbutį, o 
mintimis vis svajoj o jame 
apie praėjusios dienos įspū
džius, apie puikųjį Lenin
gradą kaip revoliucijos lop
šį, Leningradą—miestą Did
vyrį, kurio neįstengė užka
riauti fašistinė “viršžmo
gių” armija, kuri buvo su
naikinta. Leningradas šian
dien stovi didingai!

Pri s i m e n a poetiški žo
džiai: “Oi tu puikusis ir 
brangusis, pamilau tave 
tikrai; O Leningrade gra
žuoli, patapęs brangiu kiek
vienam, kuris nors kartą 
atsilankęs į tave, prisimins 
tave visuomet.”

Rytoj anksti ryte reikės 
skirtis su savo malonia se
sute Julija, su kuria pra
leidau 40 dienų laiką drau
ge. Čia, Leningrade, pabai
ga mūsų kelionės.

Mūsų keliai išsiskiria. Ma
no kelias link Vakarų, link 
Jungtinių Valstijų — Ram
sey, N. J., o sesutės link 
link pietvakarių — Lietuva, 
Kaunas.

Puiki diena, saulė šviečia. 
Orlaivis, lyg didžiulis paukš
tis, nusileidžia New Yorko 
John F. Kennedy orlaivių 
stotyje. Čia sutinku savo 
šeimą ir kitus draugus, at
vykusius mane pasitikti po 
ilgos mano kelionės.

Miami,
Lietuvių Socialio Klubo 

banketas atsibuvo balan
džio 24 d. Bankete d.d. J. ir 
A. Biršton a i iškilmingai 
minėjo 10 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį

Draugai Birštonai yra 
nuoširdūs L. S. K., L. L. D. 
75-tos kp. ir Aido choro na
riai, “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai ir pažangaus ju
dėjimo rėmėjai. Šios sukak
ties proga jie padovanojo 
“Vilniai” ir “Laisvei” po $5, 
Aido chorui $10. Dėl L.S.K. 
padarė 6 galionus skanaus 
gėrimo, . dovanojo but elį 
degtinės. Davė visiems da
lyviams (kurių buvo apie 
180) įsigerti ant drąsos, pa
samdė muzikantus, kurie 
grojo lietuviškus šokius vi
są popietį.

Mrs. M. Klimas sveikino 
d.d Birštonus ir dovanojo 
laikraščiams: “Vilniai” ir 
“Laisvei” po $5. Taipgi 
Birštono brolis, detroitie- 
tis, Alb ertas Birštonas 
dovanojo “L.” ir “V.” po 
$3, kas sudaro kiekvienam 
laikraščiui po $13.

Keli stalai buvo gražiai 
papuošti gyvomis gėlėmis, 
namie keptu dideliu pyra
gu ir nustatyta gėrimų bu
teliais. Prie vieno sėdėjo 
draugai J. ir A. Birštonai, 
jo brolis, artimi draugai ir 
visas Aido choras.

Programa susidėjo iš kal
bų ir dainų. LSK pirminin
kas Ch. Aimontas atidarė 
banketą ir paaiškino apie 
draugus Birštonus.

Išeina ant estrados 
darbščioji svečių priėmėja 
d. M. Koch. Jinai iššaukė 
vardus visų svečių ir trum
pai paaiškino apie Birštonu

Juliaus Janonio eilėraščiai
RAUDOK NERAUDOJĘS...

Raudok neraudojęs, bet ašaros sraujos 
Nebus išraudotos.

Į kovą nestosi, tai verdantis kraujas 
Rudės nenaudotas;

Ir naujosios dienos praslinks be naudos, 
Nes košės nevirsi iš savo raudos.

Į kovą gi stojęs, gal galvą padėsi,
Kaip daugelis dėjo,

Gal kartais ištversi ir kovą laimėsi
Kai kas juk laimėjo!

Krisi—kaip didvyrį visi paminės;
Laimėsi—tai liaurų vainiką uždės.

DRAUGAMS
(Sekama Joną Gulbį)

Manau aš apie jus, kai ryto tylume 
Tamsus pasaulis aukso spinduliuosna grimsta, 
Kai balti debesiai nusnūdę erdvume, 
Manau aš apie jus—ir man širdis nerimsta.
Ir kai, lyg ašaros, rasa matyt laukuos 
Ir žvaigždės sužiba, saulutei nusileidus, 
Klajoja ilgesys ankštuos kalėjimuos, 
Kur paslėpė mielų draugų balsvuosius 

veidus...
Visa gamta džiaugsmuos—visur žiedų žiedai, 
Visur sruvus vanduo, vėjeliai supėjėliai, 
Tiktai brangių draugų pilni skausmų veidai 
Ir lydi juos visup nakties kančių šešėliai...
Visa gamta džiaugsmuos—visur ąidai dainų 
Ir marių laisvos bangos supasi ir mąstos, 
—Tik jūs, mieli draugai, suspausti akmenų 
Ir jūsų dainos vis nutyla nesuprastos...

»

Bet spindint mėnesiui pusiaiinaktyj gilioj, 
Kad visko ilsiama ir bildesio nutilta, 
Mintis, nors sudažyt retežių nevalioj, 
Į laisvę veržiasi, į saulę tiesia tiltą...
Tada ir vėl siela pilna senosxnarsos, 
Ir vėl drąsi širdis ir virte verda kraujas, 
Per akmenis matyt dangaus rausvos varsos 
Ir, rodosi, jau greit išauš rytojus naujas. ..
Papilys, 1914. VIII. 12 (1917 “Vilnis,” 4)

IŠ GULBIO
Jš praeities, lyg brangų atminimą, 

Liūdna širdis vis dar vieną maldą laiko 
Už tuos, kur niekados nebesugrįžta, 
Kur mirė dėl skaistaus žmonijai laiko.

Kada aplink gražus pavasaris bujoja, 
Ir daržuose aguonos tylios žydi, 
Iš raudonų žiedų pinu vainiką 
Aš tiems, kurie kapan jau paguldyti.

Ir su žiedais rišu, ir gelių skausmą, 
Ir savo meilę, ir širdies tvirtumą, 
Ir karštą ilgesį, ir lūkestį, ir viltį 
Į ateities skaisčių dienų artumą.

KALVIS
Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu. 

Man plepėt su tavim nėr kada.
Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, 
O aš galo sudurt negaliu su galu, 
Nors kalu, dieną naktį kalu.

Jam gražu pažiūrėt, kaip gyvena vargšai! 
Gal dar mąsto, kad skursti — saldu, 
Kad tai niekis per dieną mosuoti kūju, 
Ir matyti, kaip miršta iš bado vaikai!
Jam gražu, kaip gyvena vargšai!

Jam gražu! Cha, cha, cha!
Bet tada bus gražiau, 

Kai varguoliams kantrumo pritruks, 
Kai vargdieniai visi iš nagų jums išspruks... 
Pakalbėsim tada apie tai, ką kenčiau!
Cha, cha, cha! Tada bus dar gražiau! 
1914

JIS
Nemokėjo jis lenkt prieš didžiūnus galvos, 
Nemokėjo jis niekint mažųjų, 
Nemokėjo, lyg nendrė, pavėjui linguot, 
Bet vėjui apstojus ir vėl atsistot.
Jis, kaip šimtmetis ąžuols, karalius miškų, 
Kurs nepratęs lankstyti vršūnės, 
Visados dangun žiūri be baimės jokios, 
Sau vienas kovojo apleistas minios.
Bet, kaip ąžuolą kartais suskaldo žaibai, 
Taip ir jį pergalėjo gyvenimas:
Jis kovodamas mirė. Ainiai jį atmins.
Ir amžius mintyje žmonių jis gyvens.
Melaišiai, 1912. XII. 17

KOVOTOJŲ GIESMĖ
Kas vargo retežį nedrįsta numesti,
Tas laisvas niekuomet nebus;
Kas duodas, lyg jautis, paplauti nuvesti,— 
Aršiausias neprietelis mūs.

Mes trokštam laisvės, už laisvę ko- 
Už laisvę žmonijos visos... [vojam, 
Negailimės nieko ir viską aukojami 
Laimėt ar negrįžt iš kovosi..

Ramumo neranda nuožmieji skriaudikai, 
Jie bijo, jie dreba prieš mus.
J laimę gi, broliai! šalin apgavikai, 
Vedą | klaidingus kelius!
(1914) z ' ,

Florida
sukaktį, jų dovaną Aido 
chorui ir pakvietė chorą pa
dainuoti. Choras sudaina
vo “Vai tai auga ąžuolėlis”, 
Moterų grupė gražiai su
dainavo “Mano žvaigždė” ir 
“Stipinsiu dainužę”, visas 
choras “Vilniuj žydi lie
pos”, už ką publika griaus
mingai rankų plojimu 
dėkojo.

Pakviesta d.d. J. ir A. 
Birštonai kalbėti. Jie svei
kino visus dalyvius, dėkojo 
už skaitlingą atsilankymą, 
Aido chorui už gražų pa- 
dainavimą, gaspadinėms už 
pagamintus skanius" v a 1- 
gius, ir prie stalų patarnau
tojoms. Vyriausios gaspadi
nės buvo Anna Martin, Su- 
zan Šukaitienė, E. Millerie- 
nė ir Balčiūnienė. Prie sta
lų patarnautojos Mrs. No- 
vock, E. Stonkienė, Sophie 
Thomson’ienė ir M. Bovi- 
nienė.

Buvo parašytas pasveiki
nimas dėl draugų J. ir A. 
Birštonu, bet nebuvo pro
gos jį skaityti. Štai jis: 
Sveiki gyvi mūsų draugai 
J. ir A. Birštonai! šiandien 
jūs švenčiate taikiai, links
mai ir laimingai ženybinio 
sugyvenimo 10 metų sukak
tį. Taigi Aido choras ir visi 
čionai susirinkę sveikiname 
jus ir linkime, jums, ..drau
gai, dar daug, daug sulauk
ti dešimtmetinių ženybinių 
sukakčių.

Aš sutaisiau ir aukoju ei
lutes:
Kur dingo tos jaunystės 

[dienos,
Kur jos pasidėjo, 
Kuomet buvome jauni 
Ir meiliai kalbėjom.
Negrįš jau tos jaunystės (

• [dienos,
Kurios jau seniai praėjo, | 
Taip, kaip dainos garsas 
Per erdvę į girią nuėjo.

Pirmininkas Ch. Aimon
tas yra; geras ir nuoširdus 
klubo veikėjas ir Aido cho
ro rėmėjas, inteligentiškai 
gražiai padėkojo d.d J. ir A. 
Birštonams už gražias kal
bas, dovanas dėl klubo ir 
pasam d y m ą muzikantų, 
prie, stalų patarnautojoms 
ir visiems dalyviams už 
skaitlingą atsilankymą.

J. W. Thomson’as

St. Petersburg, Flą.
Prisiminimas ir šilta 

meilė spaudai
Gyvenimas banguoja, kaip 

upėmis vanduo. Jis man 
paliko, skaudžių nelaimių. 
Prieš aštuonioliką metų mi
rė mano mylimas ir gerbia
mas gyvenimo draugas Vla
das Propiestis. Palikusi vie
niša susilaukiau daug ne
malonumų iki atėjau į švie
sesnes gyvenimo vėžes—su- * 
sitvarkiau. Dėkui, kad čia 
radosi mano brolis. Su juo 
pasitardavau, ir taip laikas 
slinko.,

z Pagaliau ir brolis Anta
nas Dulskis mirė 1965 me
tų gegužės 7 d. Dabar pa
likau .beveik be artimųjų, 
išskyrus tolimesnius gimi
naičius. Tiesa, jie man sve
tingi. Dar turiu eilę gerų 
draugų. Tai tuo ir susira
minu.

Paskiausia bėda: susidėjo 
metų našta — ji spaudžia, 
lenkia, jaučiu, kad gyveni
mo dienų skaičius mažėja.

Labiausiai mane surami
na ir sutvirtina pažangioji 
spauda, kurią mėgstu skai
tyti. J

Dėl to, prisimindama sa-

BOSTON, MASS
Apie kai ką

“Jie tave meta į įnirtusią 
minią.” Taip sako David 
Paul O’Brien, tik ką atsė
dėjęs 20 dienų Charles St. 
kalėjime už demonstravimą 
prieš karą Vietname.

Praėjusį mėnesį jis ir kiti 
trys jaunuoliai sudegino So. 
Bostone “draft cards” (ka
riuomenėn šaukimo popie
rius). Jiems kariškus po
pierius deginant prisirinko 
daug jaunuolių, nes anks
čiau buvo skelbta, kad jie 
degins. Policijos apsaugos 
nebūnant, įnirtusi karo rė
mėjų jaunuolių minia, 4 vai
kinus ir vieną merginą, pa
cifistais vadinamus, žvėriš
kai sumušė.
“The Boston Sunday Globe” 

balandžio 24-os laidoje re
porteris J. V. Murphy pla
čiai aprašo apie 19 metų 
junuolį D. P. O’Brien, ku
ris apleido Boston Universi
ty tam, kad pilną laiką ga
lėtų pašvęsti kovai už tai
ką. Šalia kitko, jis viešai 
išstoja prieš bažnyčios lan
kymą, nors sako turįs re
liginį įsitikinimą. Ir užpuo
limą įnirtusios minios lygi
na prie Romos pagonų, ku
rie pirmuosius krikščionis 
atiduodavo liūtams sudras-

Tos pačios dienos “Globe” 
tilpo ilgas straipsnis ir apie 
naujai uždėtus ant pirkinių 
taksus. Kaip jau žinia, mū
sų valstijos politikieriai su
manė sukelti ' didelę sumą 
pinigų uždėdami 3 centus 
mokesčio ant kiekvieno pra- 
pirktio, su kai kuriomis iš
imtimis, dolerio. Tuo žmo
nės yra pasipiktinę. Dabar 
kiti politikieriai jau planuo
ja vadinamą “sales tax” pa
naikinti. Planuojama ru
denį, kai bus miestų ir vals
tijos kai kurių valdininkų 
rinkimai, taksų klausimą/ 
leisti balsuotojams išspręs
ti.

Pažvelgus į gatvinių laik
raščių didlapiuose telpan
čius visokiausių baisenybių 
aprašymus, galvoji: “Kas 
ir kiek iš tų plačių apra
šymų pasimokė ? ” Jeigu 
skaitydami apie baisias au
tomobilių nelaimes galvotų 
palengviau ir atsargiau vai
ruoti, sakytum pasimokė. 
Betgi automobiliai daromi 
su didesniais inžinais, su 
daugiau jėgos, kad greičiau 
bėgtų...

Gaisrai irgi nemažėja, 
nors ir plačiai aprašomi, ir 
po kiekvieno didesnio gais
ro valdžia skirią komisiją 
ugnies priežastį ištirti.

Gengsterių blogi darbai, 
manau, irgi sekami ir pra
sikaltėliai baudžiami, o jų 
skaičius, atrodo, vis auga. 
Tik šiomis dienomis pora 
jaūnų vyrų, su lietuviško
mis pavardėmis, prarado 
gyvybę. Sakoma, kad tai 
yra gengsterių darbas.

Tai kur gi pasimokymas? 
Kur gi apsauga? Kokia gi 
nauda iš tų ilgų straipsnių 
spaudoje, kuomet visokios 
vagystės, užpuldi n ė j i m a i 
ant moterų daugėja? Man 
atrodo, kad smulkmeniški 
kriminalysčių ap r a š y m a i

yra mokykla ateities krimi
nalistams.

Balandžio 19-ą So. Bosto
ne turėjome daug gerų sve
čių, ypatingai daug orga
nizaciniame darbe veikian
čių viešnių. R. Niauraį pir
mininkaujant, J. Jaskevičiui 
sekretoriaujant, pad a r y t i 
planai šios vasaros būsi
miems piknikams. Jei Maple 
parkas nebus parduotas, tai 
pirmutinis spaudos ir apskri
čių naudai piknikas bus 
Lawrencuj birželio mėnesį. 
Antras ir didžiausias įvyks 
Montelloj liepos 3 ir 4 dd. 
“Laisvės” naudai. Worces- 
tery, gražiame Olympia par
ke, kai gegužės mėnesio pa
baigoje prasidės, tai gal nė 
vieno sekmadienio nepralei
džiant vyks piknikai, o ru
deniop spaudos naudai pik
nikas.

Be piknikų rengimo, bu
vo apkalbėta ir kitokie rei
kalai. Kas liečia į T. Lietu
vą knygų siuntimo klausi
mą, A. Kandraška sakė, 
kąd dėka Marytės Kvetkie- 
nės gausaus aukojimo, vie
nas pilnas Encyclopedia 
Britannica koplektas jau 
pasiekė Vilnių, antras kom
plektas tokios pat enciklope
dijos yra nupirktas ir bus 
nuvežtas arba nusiųstas į 
T. Lietuvą. Šiam knygų se
tui pinigus aukojo 7-io j i LLD 
Apskričiai priklausa n č i o s 
kuopos ir pavieniai asme
nys.

Taipgi A. K. sakė, kad 
Karolina Kazlauskienė per
ka pilną komplektą lietuviš
kos JAV išleistos enciklope
dijos. Šią auką kaip dova
ną nuo buvusio jos vyro 
Motiejaus Kazlausko Karo
lina skiria Kapsuko vardo 
universiteto bibliotekai Vil
niuje/"(Knygos jau nupirk
tos ir balandžio 25-ą pasiųs
tos.)

Dar yra planuojamas vie
nas pirkinys vilniečiams, 
kuriam trys apskritys au
kojo po nemažą sumą, ir 
taipgi geri pavieniai žmo
nės skiria po penkinę ar 
daugiau.

Sužinojus, kad pietūs ga
tavi, LLD 7-os Apskrities, 
LDS 1-os Apskrities ir Mo
terų Sąryšio komitetų bend
ras pasitarimas baigėsi.

Nuėję į viršutinę svetai
nę, radome skanius pietus, 
kuriuos pagamino sekamos 
gabios gaspadinės: E. Frei- 
mantienė, P. Žukauskienė, 
Y. Plutienė ir M. Kvetkie- 
nė. !

Po skanių pietų Moterų 
Sąryšys laikė savus pasita
rimus, vyrams mažai leis
damos ką pasakyti. Suga- 
biai Y. Niaurienei pirmi
ninkaujant, su Čereškienės, 
Grybienės ir kitų pagalba, 
jos daug gerų tarimų pra
vedė. Ypatingai joms sekė
si finansų sukėlimo reika
las. O šiais laikais finansai 
labai reikalingi spaudos pa
ramai ir kovotojams už pa
saulinės taikos išlaikymą.

vo vyrą ir brolį, skiriu 
“Laisvei” du šimtus dolerių, 
ir dar trims kitiems laik
raščiams ir LLD CK po 
tiek.’

Ella Propiestienė •
Vyro žmona, brolio sesuo

“LUNA-10” GROJO
Maskva. — Balandžio 22 

dieną sukako 96 metai nuo 
V. I. Lenino gimimo. Tą 
dieną “Luna-10” p a darė 
150-tą apskridimą aplinkui 
mėnulį. Lenino gimtadienio 
garbei iš jo buvo grojamas 
“Internacionalas”.

“Luna-10 turi daug svar
bių mechanizmų. Kiekvie
nas iŠ jų veikia, kada nuo 
Žemės radijo bangomis 
duoda jam signalą.
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giliau nenagrinėtas poeto 
asmenybės ir kūrybos bruo
žas. Kalbėtojas nurodė pa
grindinius šaltinius — tėvy
nės ir liaudies meilę, —mai
tinusius Janonio internacio
nalizmą, giliai išnagrinėjo 
jo indėlį į įvairių tautų dar
bininkų klasės konsolidaci
ją Rusijoje, o taip pat nu
rodė ir klaidas, pasitaikiu
sias Janonio internaciona- 
listiniame kelyje. Šis prane
šimas — stambus indėlis, 
marksistiškai vertinant po
eto ideologiją.

Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto darbuotojai 
V. Kubilius, R. Mikšytė, J. 
Petronis, V. Nastopka savo 
pranešimuose daugiau lietė 
Janonio literatūrinio paliki
mo problemas.

J. Petronis

Yucaipa, California PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
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išleidžia- 
leidinys,

kalbėjo

Amžininkai ir mokslininkai 
apie JuliŲ Janonį

. Respublikos sostinė pra
dėjo jubiliejinį Juliaus Ja
nonio mėnesį — įvyko pir
masis renginys: šiomis die
nomis Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Lietuvių kal
bos ir literatūros institutas 
Organizavo mokslinę konfe
renciją, skirtą pirmojo pro
letarinio lietuvių poeto at- 

^minimui.
Konferenciją ati d a r ę s 

akademikas K. Korsakas 
pabrėžė poeto septyniasde
šimtųjų gimimo metinių ju
biliejaus reikšmę Tarybų 
Lietuvos kultūriniam gyve
nimui, apibūdino Janonio 
vietą lietuvių literatūros is
torijoje ir nurodė, jog poe
to kūrybos ir visuomeninės 
veiklos vertinimas bei tyri
nėjimas pereina į naują pa
kopą, susilaukdamas akade
minio dėmesio. Kad taip 
yra, parodė ir ši konferen
cija, ir ryšium su jubilieju
mi Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto 
mas moksl i n i s 
skirtas Janoniui.

...Vienas po kito
buvę Janonio draugai ir 
amžininkai. B. K i ukytė- 
Kriščionaitienė pasak o j o 
savo atsiminimus iš to lai
kotarpio, kai ji su poetu 
kartu mokėsi Biržų ketur
klasėje miesto mokykloje. 
S. Brašiškis pasidalijo atsi
minimais iš mokymosi metų 
Šiaulių gimnazijoje. Buvęs 
Janonio mokytojas Vorone
že prof Z. Žemaitis pateikė 
keletą epizodų iš poeto gy
venimo, atsidūrus toli nuo 
tėvynės. J. Baliūnas - Ba- 
liūnčikas kalbėjo apie savo 
susitikimą su Janonių, kai 
jis darbavosi Petrogrado 
moksleivių ir darbininkų 
tarpe. Janonio buvę drau
gai ir amžininkai konferen
cijoje atkūrė gyvą poeto 
paveikslą. Tai buvo nepa
prastai gabus, ne mažiau 
darbštus jaunuolis, visa šir
dimi atsidavęs visuomenės 
reikalui, darbininkų klasės 
interesams, tai buvo tauri, 
pasiaukojanti, savęs išsiža
danti asmenybė, kuri oje 
kuklumas, žmogiškumas de
rinosi su geležine valia, re
tu vyriškumu, drąsa.

Filosofijos mokslų kandi
datas G. Zimanas kalbėjo 
tema “J. Janonis — inter
nacionalistas”. Tai iki šiol

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
nęs net 2-jų didelių parengimų, 
rengtų demokratų rinkiminės 
kampanijos lėšų sukėlimui, 
pelną. O to pelno būta tikrai 
gražaus — net daugiau šim
to tūkstančių dolerių!

Eina tyrinėjimas. Dar nėra 
žinios, kaip jam pavyks iš šios 
painiavos išsinarplioti.

Įdomu, kad mūsų “vaduoto
jai” nepopuliarina šių savo 
patrono bėdų.

Šiomis dienomis katalikų 
bažnyčios Notre Dame univer
sitete, South Bend, Indianoje, 
buvo surengtos diskusijos apie 
Marksą ir marksizmą. Suva
žiavo įžymūs galvočiai. Buvo 
mokslininkų, kurie marksizmą 
rimtai dėstė, bet buvo ir to
kių, kurie jį dar kartą “amži
nai supliekė.”

Svarbu, žinoma, kad disku- 
sijas-debatus suruošė tokia 
katalikų bažnyčios “švento
vė,” kaip Notre Dame uni
versitetas.

Tęsiasi Vietnamo karas ir 
tebeina prieš jį išstojimai ir 
protestai. Labai plačiai ruo
šiamas naujas žygis į šalies 
sostinę Washington^. Įvyks 
gegužės 15 dieną. Tai žada 
būti pati iki šiol didžiausia 
demonstracija prieš karą ir už 
taiką. z

Galima užtikrinti, kad žy
gyje gausiai dalyvaus ir Ame
rikos lietuviai. Visos prieš
kariniai nusiteikusios organi
zacijos turėtų aktyviškai šį 
žygį paremti.

SO. BOSTON, MASS.
Giliai liūdime netekę mielojo švogerio

Prano Alijošaičio
mirusiojo š. m. balandžio 25 dieną ‘

Nuliūdę liekame jo mieloji žmona Ona, po tėvais
Siaurytė, posūnis Algie Kelsey, du anūkai ir mudu—

Švogeris Petras Siaurys su žmona Elena
Woodhaven, N. Y. 4

; WESTWOOD, MASS.

Liūdna Sukaktis

Kazimieras Žukauskas
Mirė Balandžio 27, 1962

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugą nuo manęs ir tėvą nuo duk
reles. Jau ketveri metai kai mes jo liūdime. La
bai mums jo gaila, jis buvo geras vyras ir tėvas.

Petrone Žukauskiene, žmona 
Helen, dukra 
Wilfred Bond, žentas 

—Rodney, anūkas

Brockton, Mass.
Serga

Išgirdau nemalonią 
nią, kad balandžio 21
sunkiai susirgo Antanas 
Raila. Jis gavo širdies ant
puolį. Yra Goddard Memo
rial ligoninėje, Staughton, 
Mass.

Jo padėtimi labai susirū
pinusios žmona ir duktė. 
Jos jį lanko po du kartus į 
dieną, bet pašalinių dar ne
leidžia prie sergančio. Lin
kiu Antanui greitai pa
sveikti.

Parengimas
Balandžio 24 d. Montellos 

Vyrų Dailės Grupė turėjo 
parengimą. Per mažai buvo 
publikos. Iš Bostono pasiro
dė tik Valenčauskai, po ke
letą buvo iš Norwoodo ir 
Stoughtono. Iš Haverhillio 
Kazlauskai turėjo pilną 
“Beach Vagon” svečių. Vie
tinių buvo vidutiniai.

Vyrų grupė sudainavo 
keturias dainas, kurios pub
likai labai paitiko.

Haverhilliečiai ir S. Pen- 
kauskienė pranešė, kad ap
skričių piknikas įvyks sek
madienį, birž. 12 d., Map
le Parke, Methuen-Lawren
ce. Tai gal bus paskutinis 
piknikas tame gražiajame 
parke. Račkauskienė už
prašė Montello Vyrų Dai
lės Grupę dalyvauti tame 
piknike ir išpildyti dainų 

programą.
Jeigu grupė dalyvaus, tai 

samdys busą, gaus ir paša
linių žiųonių, apie tai bus 
vėliau pranešta.

“Laisvės” naudai pikni
kas įvyks liepos 3—4 dieno
mis, Ramova Parke, Mon
tello, Mass. Manome, kad 
svečių turėsime ir iš tolimų 
kolonijų. Jau bus grįžę iš 
Lietuvos turistai, kurie pik
nike papasakos savo kelio
nės ir' Lietuvoje įgytus 
įspūdžius.

George Shimaitis

Stoughton, Mass.
Balandžio 26 dieną įvyko 

United Lithuanian Socie
ties susirinkimas Tautišk. 
name. Pasirodė, kad pirmi
ninkas Antanas Raila ser
ga, tai susirinkimą atidarė 
vicepirmininkas J. Urgutis.

Išklausyti valdybos ra
portai ir priimti. Nariai 
jautėsi nesmagiai, kad pir
mininkas serga, jie linki 
jam greitai pasveikti.

Protokolų raštininkė A. 
Chenčienė davė sumanymą 
surengti Motinos pagerbi
mui parengimą gegužės 8 
d. Sumanymas p r iimtas. 
Parengimas įvyks savajame 
name. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Surengimui išrinkta ko
misija iš trijų vyrų. Komi
sija prašo vietinius ir apy
linkės lietuvius dalyvauti 
Motinos pagerbimo paren
gime.

Gęorge Shimaitis

, NE PRO DURIS, TAI 
PRO LANGĄ

Londonas. —Anglijos ka
ro laivai privertė naftolai- 
vius “Maniiėlą” ir “loanną 
5” pasitraukti iš Beira su 
nafta, kuri buvo atvežta 
Rodezijai.

Tada tie laivai nuplaukė į 
Durbano prieplauką, Pietų 
Afrikos Respublikoje, i r 
naftą išpompavo. Iš ten ji 
pasiekė Rodeziją, nes PAR 
plačiai rubežiuojasi su Ro- 
dezija.

Iš LLD kuopos susirinkimo
Balandžio mėn. LLD kp- 

susirinkimą praleidom gra- 
ž i a i, aptarėm bėgančius 
LLD gerovei reikalus. Val
dyba rūpinasi gerai atlik
ti savo užduotis ir sykiu 
veikia kuopos gerovei.

Pramogų komisijos ra
portas rodė, kad praėjusia
me parengime publika ne
buvo skaitlinga, bet su d.d. 
J. ir M. Demenčių apmokė
tomis parengimo išlaidomis, 
parengimas davė kuopai 
gražaus pelno.

Baland. 16 d. Los Angeles 
įvyko Sveturgimių Gy
nimo konvencija. Yucaipos 
kp., kaip praeityje, taip ir 
šiuo laiku prisidėjo su 
stambia auka sustiprinimui 
minėtos organizacijos. Iš 
kp. aukota $15 ir d.d. J. M. 
Demenčiai ir A. D.Shultz 
dadėjo po penkinę, viso su
sidarė $25. Sveturgimių Gy
nimo org. apgina ne tik 
veiklesnius nepiliečius nuo 
deportavimo, bet taipgi ir 
asmenis, kovojančius už ci
vilines teises.

Ateityje pramogų komisi
ja, manau, tikisi surengti 
gražią pramogą atvirame 
ore, kur nors miesto parke, 
nes pas narius yra noras 
kur nors sueiti bendrai ir 
linksmai laiką praleisti.

Kadangi kp. laiko savo 
susirinkimus sykį į du mė
nesius, tai būsimas susirin
kimas įvyks birželio 12 d. 
Yucaipa Valley Park salė
je, ant 7 gatvės. Nariai tu
rėtų lankyti susirinkimus, 
nes visuomet yra svarbių 
reikalų. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

i Pranešimas ąpie ligonius
Draugai Vincas ir Nina 

Sedgwick-Sigevi č i a i, po 
sunkios ligos ligoninėje, jau 
yra namie, 2655 Main St., 
Riverside.

Josephine Šimkienė, ga
vus širdies ataką namie, 
greit pateko į Van Nuys 
Valley ligoninę ir sunkiai 
serga. Gavus greitą medi- 
kalią pagalbą, yra viltis, 
kad susveiks. Gyvena 8534 
Tilton St.Panorama City.

Mūsų mylimi draugai 
Juozas ir Rožytė Saviškai 
(Pomona) taipgi buvo pa
liesti sunkios ligos, ir d. Sa- 
viskienė turėjo operaciją 
ant rank o s. Laipsniškai 
sveiksta.

Užbaigus susirinkimą, J. 
ir M. Palukaičiai visus daly
vius šauniai pavaišino, ir 
labai • linksmai, žaisdami, 
praleidom popietę. Daug 
ačiū jiems.

Kuopos koresp

nes parodos Riverside, Ca
lif. Paroda bus Amerikos 
ir kitų įvairių pasaulio ša
lių. Dėl pradžios sukėlimo 
finansų, Riversidėje įvyko 
didelis benketa s (žino-' 
m a, susidėjo iš turčių 
klasės žmonių). Už pie
tus kiekvienas turėjo mo
kėti po $100. Pasaulinė 
paroda Riversidėje bus 
atidaryta 1969 metų kovo 
19 d. Vieta dėl parodęs, 
bus iš 350 aksų žemės. Jei
gu gyvi būsime, matysime, 
kas ten bus, nes tik 26 
mylios nuo Yucaipos.

<•

Kam bus iš to nauda
Tarpe San Francisco ir 

San Jose randasi garsus 
universitetas, vardu Stan
ford Universitey. To uni
versiteto apylinkėje buvo 
griežtai draudžiama alko
holiniai gėrimai makiniams. 
Dabartiniu liaku jau viešai 
paskelbta ir pono Wallace 
Sterling, universiteto pirmi
ninko, užgirta, kad nuo ge
gužės 10 d. mokiniai, kurie 
bus 21 metų amžiaus, ga
lės vartoti alkoholinius gė
rimus toje visoje apylinkė
je viešai. Tik nebus galima 
toje apylinkėje alkoholinius 
gėrimus parduoti.

Politiniai bėgimai
Kada ponas Warren,

vęs Kalifornijos gubernato
rius, liko paskirtas Aukš
čiausiojo Teismo nariu, 
jo vietą užėmė Edmund 
Brown ir jau išbuvo dvi 
tarnybas. Šiemet artinasi 
perrinkimas Kalifo r n i j o s 
gubernatoriaus, bet į gu
bernatoriaus vietą labai 
peršasi buvęs San Francis
co majoras George Chris- 
ttopher irų akorius. Ronald 
Rėagan. Kiek tenka' nu
girsti, Reagan neturi daug 
įtekmės, ir E. Brown gali 
vėl laimėti rinkimus.

Alvinas

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

bu-

“PRAVDA” PEIKIA 
GIRTUOKLIUS

Maskva. — “Pravda” 
plačiai rašo apie svaigalų 
gėrimo žalą. Ji peikia tuos 
žmones, kurie nesusivaldo, 
o dar smarkiau tuos, kurie 
slapta gėralus gamina.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvks gegužės 9 d., 2:30 vai. 
Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Turime svarbių 
reikalų apkalbėti—tai prisirengimas 
senų daiktų išpardavimui gegužės 
10-11 dienomis. Jaskevičius, sekr.

(34-35)

MILK MAN. Must be neat, clean, 
reliable. Many fringe benefits, pleas
ant working conditions for man 
qualified. Permanent employment. 
Security without lay-offs. Openings 
in Binghamton County & Gloucester 
County. Haines State Seal Dairy, 
Cross Keys Rd., Hurffville, N. J. 
589-2280. (35-41)

WELDER-FITTER. Blue print 
reading helpfull but not necessary. 
Knowledge of General metal work
ing shop. Apply—

A & W INDUSTRIES
1300 Walnut St., Camden, N. J.

Phone 1-609-WO. 4-2335 or 
MA. 7-5150. (35-40)

CHEF 
Top flight.

Hard working.
Top salary. Bonus, benefits.

Apply—
SHOYERS RESTAURANT
412 Arch St., Phila., Pa.

(35-38)

MAN. Experience not necessary, 
as pantry helper in year round resort. 
Make salads, etc. Permanent. All 
benefits, live in or out. References 
required. Phone Mr. Keiss before 
2 PM. 717-595-7401. Skytop Lodge, 

Skytop, Penna.
(35-36)

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)

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.

Glcnside, Pa.
(33-37)

HOUSEMEN. General work.
Experience not necessary. 6 day 
week. Salary, room and meals. 
Some gratuity. All benefits. Ref
erences required. Phone 717-595-7401 
or write Housekeeper, Skytop Lodge, 
Skytop, Penna.

(35-36)

RESTAURANT HELP. FIRST 
COOK. Knowl. of Jewish style. 
Breakfast Cook. Dishwasher, Bus 
Boys, Waitresses. Apply in person.

WOOFIES RESTAURANT 
Morris & the Boardwalk 

Atlantic City, N. J.
(35-37)

FOR SALE
FARM

Limestone farm in Union 
2 barns, 8 room brick 

conveninenccs. New milk-

200 Acre
Co., Pa.

< house, all
Į ing parlor, milk-house and silo. One 
mile to town. Call 1-717-966-1137.

(35-37)

PELNAI AUGA, O 
LĖKTUVAI KRINTA

• New Yorkas. — Boeing 
Co., kuri gamina lėktuvus, 
daugumoje didelius bombo
nešius ir keleivinius “B. 
107”, pasidarė $23,031,000 
pelno per pirmus 1966 m.
tris mėnesius. Šerai pakilo 

po $2.66.
Bet iš 150 keleivinių 

“B-107” lėktuvų yra 26 nu
kritę arba turėję kitokių 
nelaimių.

Varšuva. — L e n kijos 
spauda pradėjo aštriau kri
tikuoti katalikų b: žnyčios 
vadovybę.

“Laisvės” paramai 
parengimai

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)

COOK
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply—

PERKINS PANCAKE HOUSE
121 Baltimore Pk., Springfield

(33-38)

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)

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
555. salary.

portation.
885-0499.

HOUSEKEEPER
Private room with TV. 

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

(33-35)

Didesni pardavimo taksai
Jau per eilę metų yra 

nuo produktų pirkėjų tak
sai (sales tax). Pradžioje 
buvo trys centai nuo dole
rio, vėliau pakelti iki 4 c. 
ant dolerio, dabar Kalifor
nijos seimelis nutarė pakel
ti dar vieną centą ! Tik dar 
nebuvo pasakyta, nuo kada 
pradės imti nuo pirkėjų po 
5 c. nuo kiekvieno dolerio, 
arba jeigu pirksi už 50 c. ką 
nors, turėsi mokėti 3 c. 
taksų.

Perkant maisto produk
tus, taksų nėra.

Kalifornijoje Pasaulinė 
paroda

Jau yra ruošiama vieta 
nelabai toli nuo Freeway 
91 dėl 1960 metų pasauli-

BROCKTON, MASS.
Mūsą Kuopą Ir Draugiją

' 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., Montelldje.

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

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

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopos susirinkimas įvyks 

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

Visi nariai turėtų dalyvauti. Tu
rime svarbių reikalų atlikti; tu
rime 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)

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

kad jie būtų sėkmingi.

BALTIMORE, MD.
Metinis Piknikas
Įvyks sekmadieni

Birželio 19-tą Dieną
Slovak National Home Parke

6526 Holabird Avė.

BROCKTON, MASS. 
. Didysis Piknikas 
Įvyks sekmadienį 
Liepos 3 ir 4 dd.

Ramo va Parke 
Claremont Ave., Montello, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas—Pietūs 

Pas Ramanauskus 
Sellersville, Pa.

Įvyks sekmadienj
Liepos 3-čią Dieną

MASSEUSE 
Experienced in Swedish Massage 

for women.
Salary and Commission. 
Experience necessary. 

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

• (34-35)

NURSES k 

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)

WOMEN '
Immediate openings. 
Full or part time. 
Choose own hours. 
(Trans, necessary) 
Phone DA. 4-3551

(35-38)

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 
LafayetteBJdg., 5th & Chestnut St 

(34-37)

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

m
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E. Feiferiene

MALONŪS SUSITIKIMAI
sakyti, labai skanus — ne-(Įspūdžiai iš Buenos Aires)

Savo “Įspūdžiuose iš Ar
gentinos” netiksliai paminė
jau- Buenos Aires geografi
nę padėtį. Buenos Aires 
miestas stovi ant Rio de la 
Plata upės kranto (Sidab
rinė upė), 170 myliu nuo 
Atlanto, nuo jos žiočių, kur 
ta upė turi 28 mylias plo
čio. Gi upė Parana įteka į 
minėtą Rio de la Plata ne
toli nuo Buenos Aires mies
to.

Parana, panašiai kaip 
Mississippi, turi labai didelę 
deltą, kurioje, kaip žinoma, 
yra labai daug salelių. Prie 
šios deltos salose yra išsi
šakojęs miestas Tigre, kur 
randasi daugelis užsienio 
firmų, sporto klubų. Toliau 
nuo Paranos kranto ir gi
lyn į deltą, mažose salukė- 
se matosi vasarnamių (bun
galows), kur aplankiau sa
vo mvlimus draugus kai va
ri i iečius.

Motorinės v ai t v s, kaip 
mieste autobusai, kursuoja 
unės šakomis (kanalais) tarp 
salų, vežiodami keleivius. 
Smulkesnieji prekybininkai 
irkluoja luotus prisikrovę 
daržovių ir vaisiu, stambes
nieji turi motorines valtis, 
prikrautas įvairių smulkiu 
prekių. Važinėja jie tam 
salų ir prekiauja. Yra ir 
taxi, kuriuo ir aš turėjau 
pasinaudoti, nenorėdama il
gai laukti sekančios keleivi
nės valties. Regis, važia
vau virš nusvalandžio iki 
kalvariiiečin salelės, kuria 
jie nacivadino “Dulce Ho- 
mr” f Sweet Home). Visa 
bėda, kad čia vra. labai daug 
uodų ir retkarčiais žemes
nes salas užsemia Parana 
unės vanduo, todėl daugelis 
stato savo mažiukus vasar
namius ant aukštų stulpų.

Piknikuose
Teko dalyvauti dvejuose 

piknikuose. Vienas buvo 
tarntau t i n i s, kuris įvyko 
Ouilmes (Kilmes) pajūryje, 
labai gerai žinomoje vieto
je. Čia igiiau nauių pažin
čių ir našokau keletą “paso- 
doble” (two-step) su senai
siais draugais.

Kitas piknikas surengtas 
privačioje sodyboje, gana 
toli nuo Buenoš Aires. Čia 
suvažiavo didelis skaičius 
pažangiųjų paminėti savo 
draugo ir veikėjo Jono Juš
kevičiaus 60-ąji gimtadienį, 
ir tuo pačiu kartu buvo ma
no išleistuvės.

Be keleto privačių auto
mobilių, atvažiavo vienas 
sunkvežimis (argentiniečiai 
vadina “kamionas” — sulie
tuvintas ispaniškas žodis), 
kuriame sėdėio ant sustaty
tu suolu niknikautoiai. o kai 
kurie dėl vietos stokos tu
rėto stovėti. Pas mus JAV 
važiuojame j piknikus auto
busais — patogiai, ten toks 
susisiekimas per brangus — 
turi samdyti “kamioną.”

Vieta didelė ir labai gra
ži. Stalai sustatvti po vyn
uogių virkščiomis. Toliau 
nuo stalų, aplink raudonas 
žarijas, ant geležinių virba
lų susmeigti ir sustatyti ke
pa keturi avinai, o dešros 
spirga ant vielinio tinklo, 
nadėto tiesiog ant žarijų. 
Lietuviai, gyvendami Ar
gentinoje per ilgą laiką, 
taip įgudo kepti “asado” 
(barbecue), kaip tikri “gau- 
chos” (cowboys). Vaišino
mės skaniais kepsniais, už
sigerdami raudonu argenti- 
nišku vynu, kuris, turiu pa-

palyginsi su amerikonišku 
vynu.

Po pietų, atskiros šeimos, 
susėdusios būreliais ant pie
vos, gėrė “matę” (tradici
nis lengvas argentiniečių 
gėrimas, panašus į arbatą), 
kiti vėdinosi šaltu alučiu. 
Pradėjo skambėti lietuviš
kos dainos per Argentinos 
laukus ir suktinio muzika 
kvietė šokėjus. Nuaidėjo į 
Argentinos padangę poeto 
E. Mieželaičio žodžiai: “Kur 
Nemunas teka, ten naująją 
vagą laukuos trakto ristas 
vagoja giliai...”

Į pikniką buvo atsilankęs 
ir Tarybų Sąjungos konsu
las Antanas Juršėnas su 
žmona Leokadija. Malonu 
buvo išgirsti, kad jis žino 
New Yorko Aido Chorą ir 
girdėjo dainuojant Šiaurės 
Amerikos lietuvių ansamblį 
Lietuvoje, kuomet buvo at
švęsta 25-erių metų sukak
tis. Jis prisiminė ir choro 
mokytoją Mildred Stensler, 
kai iinai dirigavo vieną dai
ną Vingio parke. Prie sta
lo, pietų metu, konsulas, 
tarp kitko, pareiškė, kad 
būtų pravartu užmegzti 
tampresnius ryšius tarp 
šiaurės ir Pietų Amerikos 
pažangiųjų lietuvių.

Šiame piknike ir aš tu
rėjau malonų surprizą, kai 
Buenos Aires pažangieji lie
tuviai apd o v a n o j o mane 
gražiu albumu ir Moterų 
Klubas įteikė labai reikš
mingą dovana, už kurias aš 
nuoširdžiai dėkoju, kurias 
globosiu ilgai ilgai...

Kalbose prie stalo ir pri
vačiuose pokalbiuose vyra
vo viena ir ta pati mintis 
—vienas ir tas pats šūkis 
Taika, ispaniškai tariant, 
Paz.

Pavakariop pra dėjome 
skirstytis i namus.. Man su 
motina teko važiuoti su bū
riu draugų, kurie buvo at
važiavę “kamionu.” Daina
vome ir kalbėjomės — dūz- 
gėme kaip bitės po avilį.

“Vagos” spaustuvėje
Teko užeiti į spaustuvę, 

kur jau penkti metai spaus
dinamas pažangusis dvisa
vaitinis laikraštis “Vaga” ir 
dar du kitų tautų laikraš
čiai. Mane maloniai nuste
bino matant jaunuolę Eu
geni ia Martinkaite laužant 
ir rišant trijų laikraščių 
puslapius, darant nuospau
das, renkant straipsniams 
antraštes. Jinai gimusi ir 
augusi Argentinoje, turė
jusi proga viešėti savo tėvų 
žemele — Lietuvoje. Kalba 
nuikiai lietuviškai, rusiškai 
ir. žinoma, ispaniškai. At
rodo. kad jai patinka spaus
tuvės darbas. Paklausus, 
kain patinka raides rinkti 
lino tipu, iinai pareiškė, kad 
tos mašinos mechanizmas 
iai geriau patinka negu rai
džiu rinkimas. Tai puikus 
portretas vienos gabios lie
tuvaitės. gimusios ir užau
gusios Argentinoje, kuri 
dideli vaidmenį šiandien at
lieka pažangiųjų veikloje.

Pas anuos
Vieno šeštadienio popietę 

su broliu nuėjau pamatyti 
’Argentinos Lietuvių Cent
rą, kur susitikau “Argenti
nos Lietuvių Balso” redak
torių Kostantą Norkų. Jis 
man parodė visą pastatą, 
kuris atrodo nemažas ir 
patogus. Erdvi salė, antra
me aukšte su didele estrada, 
žemai — baras, prie kurio 

dar išsigėrėme po čėrkutę. 
Man buvo įdomu tą įstaigą 
pamatyti todėl, kad man iš
važiuojant iš Buenos Aires, 
jie turėjo tik sklypą žemės 
nusipirkę, o dabar jau ir 
namas pastatytas.

Einant gatve susitikau 
“A. L. Balso” leidėjo žmo
ną O. Ožiškienę’ Jinai pa
kvietė užsukti momentui į 
jų lietuvišką seklyčią, kur 
daugiau lietuviškos atmos
feros ir tautiško jausmo ne
galima reikalauti; o Tarybų 
Lietuvos literatūriniai lei
diniai dar labiau nuskaid
rina seklyčios tautišką nuo
taiką. Pasikalbėjome apie 
praeitį Argentinoje ir apie 
dabartį Lietuvoje, kas do
mina ne vieną Argentinoje 
esantį lietuvį; jie tyliai kal
ba apie savo tėvynę su vil
timi kada nors ją pamaty
ti.

Persekiojimo pasėkos
Taip. Per 30 metų kai 

kurios organizacijos prasi
siekė ir įsigijo nuosavybes. 
Turėjo savo namus ir pa
žangieji lietuviai, bet nuola
tinių skundu ir persekioji
mų dėka laikinai užsidarė. 
Kai drg. J. Gasiūnas viešė
jo 1959 metais Buenos Ai
res, jis ne vieną kartą nu
ėjo i pažangiųjų Kultūrinį 
Centrą dalyvauti jų paren
gimuose. Deia, man nuva
žiavus, teko tik nuo gatvės 
pro tvorą pasižiūrėti...

Tokiom sąlygom susidė
jus, pažangieji lietuviai pri
versti rengti savo parengi
mus kitų tautų klubuose, 
kuriuose teko ir man apsi
lankyti.

Bet ateis laikas, panūs 
švelnus vėielis, ir vėl atgims 
Buenos Aires pažangusis 
veikimas. Ir vėl dainuos jų 
choras, ir vėl mokysis šo
kiu vaikučiai, kaip buvo 
anksčiau.

Mano padėka
Baigiant, noriu padėkoti 

visiems draugams, kurie 
teikėsi pasikviesti mane į 
savo namus, kur visi, kaip 
viena šeima, pasivaišinome, 
pasikalbėjome ir padainavo
me. Ypatingai buvo malonu 
sutikti Tada Adomonį, su 
kuriuo teko ne viename vei
kale ten vaidmti Jis teikė
si mane nuvežti šen ir ten, 
kad pamatyčiau senuosius 
draugus, kad daigiau pa
žinčiau veikimą. Malonu bu
vo pamatyti drg. J. Gasiūno 
sesutę M. Palionienę, kuri 
nrieš nenketa metų viešėjo 
New Yorke, ir jos gražiąją 
dukrą. Smagu buvo susitik
ti draugus Sikerius. brolius 
Klibingaičius iš Kalvarijos, 
draugus Žaltauskus ir dau
geli kitų draugų.

Šie malonūs susitikimai 
nasiliks mano mintyse am
žinai. Paprastai sakoma, 
“Nežiūrėk i praeiti, nusivil
si.” Tiesa, kai kuriais atve
jais nusivyliau, bet daug ir 
malonumo pajutau.

Išvažiuojant iš Buenos 
Aires, susirinko j Ezeiza ae
rodromą nemažas būrelis 
draugų pasakyti “Adios.” 
Atsisveikinome visi su aša
romis ir šypsena veiduose.

Sudie, mama! Sudie, bro
li ir broliėne! Sudie visiems 
draugams!

Dėkui visiems, dėkui!
Iki pasimatymo! Hasta 

la vista”!

' Washingtonas. — Auto
mobilių gamintojai sutinka 
priimti JAV fed eralinės 
valdžios automobilių saugu
mo inspekciją.

IŠ LAIŠKŲ
Štai jau baigiasi bene 

didžiausioji mano kelionė. 
Rašau skrisdamas viršum 
Italijos. Pernakvoję Romo
je "skrisime toliau—namon.

Turbūt dipukinė reakcinė 
spauda jau pasigyrė savo 
vadinamomis “demon stra ei j o- 
mis” Australijoje. Iš tikro 
tai buvo menkas cirko spek
taklis, matyt, tam tikrų 
sluogsnių suorgani z u o t a s 
pateikti “sensaciją” televi
zijai ir tam tikrai spaudai, 
nukreipti dėmesiui nuo ma
sinių protestų, kuriuos Aus
tralijos liaudis ruošia prieš 
to krašto karių siuntimą 
kruvinon avantiūron Viet
name.

Kanberoje ties parlamen
tu ir Sidnėjaus aerodrome 

1 buvo susitelkusios menkos 
! grupelės lietuviškų dipukų, 
ar jų vaikų su žinomais šū
kiais apie Lietuvos “laisvi
nimą,” su paprastais šmeiž
tais ir melagystėmis. Senės 
rožančininkės ar nieko apie 
Lietuvą žinoti nenorį jau
nuoliai šūkavo apie badą 

i Lietuvoje, laidė antisemiti
nius šūkius ir t. t. Bandžiau 
rimtai pasikalbėti ir raginau 
rimčiau susipažinti su dabarti- 
tiniu Lietuvos gyvenimu, at- 

i važiuoti pasižiūrėti. Bet su 
i Hitlerio govėdomis pabėgu
siais, ar jų aklais įrankiais 
tapusiems žmonėms tiesos 
apie Lietuvą nereikia. Jie 
gyvena reakcinės propagan
dos skleidžiamomis pasako
mis.

Ryšium su tomis dipukų 
išdaigomis turėjau progos 
papasakoti Australijos žur
nalistams apie tikrą veidą 
tų, kurie pabėgo iš Tėvynės 
su hitlerininkais, apie bai- 

I sius nusikaltimus, kuriuos 
yra papildę kai kurie iš tų, 
kurie organizuoja tokius 
spektaklius. Ypač susido
mėjimą sukėlė mano paža
das prisiųsti konkrečius ad
resus tokių, nusikaltėlių, gy
venančių Austrą 1 i j o j e, o 
taip pat pasakojimai apie 
architektą V. Liandsbergj, 
gyvenusį Austr a 1 i j o j e ir 
grįžusį Lietuvon, bei apie 
permainas įvykusias Lietu
voje bei apie pasiektus lai
mėjimus įvairiose srityse.

Man malonu buvo gauti 
daugelį laiškų, kuriuos ga
vau iš padorių tautiečių su 
sveikinimais ir gerais linkė
jimais. Kai kuriose telegra
mose ir laiškuose vietoje 
parašo padėtos tik raidės, 
Matyt, žmonės bijo laisvai 
pareikšti savo nuomonę šio
je “laisvių” šalyje.

Rašau laišką “Alitarijos” 
lėktuve, kuris artėja prie 
Romos ir ruošiasi nutūpti.

Siunčiu labas dienas ir ge
riausius linkėjimus visiems.

Su pagarba
Justas Paleckis
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Vilnius, kovo 14„ 1966
Norime pranešti Jums, 

kad Vilniaus radijas kas
dien transliuoja laidas lie
tuvių kalba užsieniui. Jų 
galima klausyti 5:30 vai. 
Vašingtono ir Niujorko lai
ku 7360, 7250, 7185, 5940, 
5920 kilohercų dažnumu.

Be to, penktadieniais ir 
sekmadieniais transliuoja
mos laidos anglų kalba. Jų 
galite klausytis 9 vai. ir 
10:30 vai. vakare Grinvičo 
laiku 665, 1106 ir 1554 kilo
hercų dažnumu. 10:30 vai. 
šios laidos transliuojamos 
ir trumpomis bangomis 40, 
41, 42, 50, 51 metro bangų 
diapazonuose arba 7360, 
7250, 7185, 5940 ir 5920 ki
lohercų dažnumu.

Jos skirtos tiems tautie
čiams,, kurie nemoka lietu
viškai, o taip pat užsienie
čiams, kurie domisi Lietu
vos gyvenimu.

Šiose radijo laidose iš Vil
niaus galima išgirsti žinu
tes iš lietuvių gyvenimo tė
vynėje ir užsienyje. Pasa
kojama apie Lietuvos pra
eitį, istorinius įvykius, lie
tuvių papročius, naujas tra
dicijas, apie įdomius žmo
nes. Galima daug išgirsti 
apie Lietuvos ekonomikos 
pasiekimus, susipažinti su 
nacionalinės kultūros praei
ties ir dabarties turtais. 
Transliuojame daug lietu
viškos muzikos, liaudies 
dainų.

Cminnme nemaža laiškų 
iš užsienio. Juo^e rašoma, 
kad Vilniaus radim laidų 
klausosi įvairių kraštu žmo
nės. Ateina laiškai iš Va
karų Europos šalių, Jungti
nių Amerikos Valstijų, Ka
nados ir net iš Indijos bei 
Japonijos. Norėtume gauti 
taip pat daugiau atsiliepi
mų apie mūsų laidas lietu
vių ir anglu kalba iš tautie
čių. Jų laiškai mums būtų 
mieliausi.

Kultūrinio bendradarbia
vimo tikslu pageidautume, 
kad užsienio lietuviai pri
sidėtų prie Vilniaus radijo 
laidų populiarinimo, praneš
tų apie jas savo bičiuliams 
ir pažįstamiems, atsiųstų 
mums savo pastabas ir pa
tarimus.

Mes norėtume gauti in
formacijos apie lietuvių gy
venimą ir veiklą užsienyje. 
Mielai tokią medžiagą pa
naudotume radijo laidose. 
Manome, kad kad toks ben
dradarbiavimas ir mums, ir 
jums būtų naudingas, įdo
mus ir malonus.

Su pagarba
S.t Vilkas

Vilniaus radijo laidų užsieniui 
vyriausias redaktorius

Godotini Draugai!
Sveikinu jus visus, vely

damas jums visiems daug 
jėgų ir geros sveikatos. 
Nors visi jūs esate nebe
jauni žmonės, bet vis dar 
dirbate, dėl žmonijos labo.

Sveikinu su Gegužės Pir
mąja, kuri yra garbinga 
diena dėl sveikai patau
pančių žmonių.

Taipgi turiu už garbę 
jums pranešti, kad 1966 m. 
gegužės 6 d. bus mūsų Gol
den Anniversary (auksinis 
vedybinio gyvenimo jubilie
jus). Nors yra didelis skai
čius metų, bet kaip greitai 
laikas prabėgo! Nors per- 
gyvenom daug v argingų 
dienų ir liūdnų valandų, bet 
tas viskas liko praeityje ir 
niekados nebegrįš. Už tai 
mes aukojame “Laisvės” 
sustiprinimui ir bendrai jū
sų visokiai veiklai penkias
dešimt dolerių ($50).

Jus labai godojantys pro
letarai.

Antanas ir Monika Orlen
Webster, N. Y.

J. VALST. SUGADINO 
LENKIJOS LAIVĄ

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė griežtai užprotes
tavo prieš Jungtines Valsti
jas. kurių bombonešiai su
gadino Lenkijos laivą “Be- 
niowskį”.

Lenkų laimas Haipongo 
prieplaukoje, Šiaurės Viet
name, ėmė jam reikalingą 
anglį.

. New Yorkas. — Daugiau 
1,300 slaugių ruošiasi rezig
nuoti, nes per mažos algos.

I Norintiems lankytis Tarybų 
Lietuvoje šią vasarą *

Balandžio 30 d. lankiausi 
turistų agentūroje Union 
Tours, 1 E. 36 St., New Yor
ke.

Agentūros vedėjas paaiš
kino, kad visos trys turistų 
grupės gerai pildosi. Užsi- 
registravusių į pirmąją 
grupę —30, antrojoje — 42, 
trečijoje — 12. Jis aiškino, 
kad į pirmąją dar galima 
priimti 5 turistus, į antrą
ją — 8, o į trečiąją—dar 
daugelį. Jis priminė, kad 
tie, kurie norėtų keliauti 
pirmojoje ar antrojoje gru
pėje, nieko nelaukę regist- 
ruotųsi, nes vėliau jau ne-

Walter Brazauskas 
ligoninėje

Bal. 29 vakarą jo žmona 
Elena pranešė aidiečiams, 
kad šiuo laikuWalteris ran
dasi ligoninėj. Gydytojai 
daro visokius tyrinėjimus 
jo sveikatos. Jis ligoninėj 
bus apie virš savaitės laiko.

Valterio adresas: Walter 
Brazausk a s, Neurological 
Institute, 710 W. 168th St., 
New York, N. Y., 10032.

Lankymo valandos: Pir
madieniais iki penktadienio 
nuo 4 v. iki 7 v. v. šešt., 
sekmad. ir šventadieniais 
2 v. iki 7 v.v. Room 342 
East Wing, 3rd floor.

Linkime Valteriui daug 
sėkmės ir laukiame jo su
grįžtant pas mus.

L. K—te

Sekmadienį įdomus 
1 bus koncertas

t 1

Sekmadienį, gegužės 8 d., 
Philharmonic salėje, Lincol- 
no centre, Manhattane, 
įvyks kas tokio nepaprasto: 
Šymphony of the New 
World orkestras duos kon
certą.

Kas gi tai do orkestras?
Symphony of the New 

World buvo neseniai suor
ganizuotas ir jin įeina viso
kių rasių rinktiniausi mu
zikai.

Orkestro vadovas, įžymu
sis Benjaminas Steinbergas, 
skelbia, kad, be kitko, pro
gramoje bus Bethoveno 
“Simfonija Nr. 2”ir Richar
do Strausso kūrinys “Till 
Eulenspiegel.”

Soliste bus įžymi negrų 
dainininkė Gendolin Sims.

Programoje bus ir dau
giau naujenybių.

Symphony of the New 
World sudaro apie pusantro 
šimto muzikantų. Tai jėga!

Koncerto pradžia 2:30 v. 
popiet.

Washington. — Johnsonas 
nepaiso kritikos, jis plečia 
karą Vietname.

MONROE, N. Y.

Pavasarinis Banketas
ARROW PARKE
— Paviljone — !

šeštadienį

Gegužės 7 d.
Bilietai $6 Asmeniui
Pradžia 7:30 vai. vak.

Užsisakykite vietas iš anksto.
.

bebus vietų. 9
Moterų daugiausia vyks- ( 

ta — apie du trečdalius. ' 
Pasirodo, kad moterys drą
sesnės ilgoms kelionėms.

Kaip žinia, pirmoji gru
pė išvyks į Lietuvą birže
lio 7 d., grįš birželio 28 d.; < 
antroji išvyks liepos 12 d., 
grįš rugpjūčio 2 d.; trečiojr 
išvyks rugp. 2 d., grįš rug- 
piūčio 23 d.

Visais keliavimo į Lietu
vą reikalais reikia rašyti 
tiesiai į turistų agentūrą: 
Union Tours, 1 E. 36th St., 
New York, N. Y. Tel. OR. 
9-7878. J. G.

Sveikinimai
/ Sveikinu su Gegužės Pir
mosios šventėmis “Laisvės” r 
kolektyvą ir visus jos skai
tytojus, kur jie bebūtų.

Linkiu visiems tvirtos 
sveikatos, ilgiausių metų, 
kad laimė, džiaugsmas, pa
sisekimas, taika, ramybė ir 
giedri pavasariška nuotai
ka lydėtų visus visų mūsų 
gyvenimo žingsnius ir dar
bus.

Su gilia pagarba, 
Draugiškai, >

J. Smalenskas 
1966 m. balandžio 27 d. >> 
Miami, Fla. g

Gegužės pirmosios šven- * 
čių proga mus sveikina kny
gų leidyklos “Vaga” direk
torius J. čekys.

New Yorko valstijos 
automobilistams

Ąlbany. N. Y. — Balan- 
džio 26 dieną gubernatorius 
Rockefelleris pasirašė nau
ją įstatymą automobilių ir b 
jų vairuotojų reikalais. \

Nuo spalio 1 dienos įsta
tymas reikalaus, kad visi K 
automobiliai, nežiūrint ku
rių metų gamybos, kartą į -g 
metus turi būti inspektuo
jami. Bet šiemet ne visi 
1966 metu automobiliai bus 
inspektuojami, tą praneš 
spaudoje.

Auto vairuotojas, kuris z 
per 18 mėnesių turės tris 
nelaimes (“accidents”), 
turės išlaikyti Motor Vehic
les biuro važiuotės egzami
ną.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės 3 d., 7:30 k 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102-02 r 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me, nes bus rinkimai Centro Val
dybos ir Seimo delegatų. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti.

Valdyba (34-35)

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

gegužės 4 d., “Laisvės” salėje, 7:30 / 
v. v. Nariai dalyvaukite, nes bus . 
Centro Valdybos rinkimai ir delega- ( 
tų rinkimas į 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 JĮ 
būtų blaivininkas ir ne rūkorius, v ' 
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)




