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KRISLAI Bombomis negalima laimėti Prancūzija suvaržys
Ta pati istorija 
Nauja “profesija” 
Puikūs laimėjimai 
Teroras mokyklose 
Žvalgyba ir mokyklos

— Rašo A. Bimba

Vis dar nesimato galo Viet
namo karo plėtimui ir Ameri
kos karinių jėgų ten didini
mui. Ir vėl ponas McNamara 
užgiedojo, kad vis daugiau ir 
daugiau kareivių bus siunčia
ma į Vietnamą. Jau dabar tu
rime ketvirtadalį milijono, o 
su pabaiga metų būsime toli 
pralenkę tris šimtus tūkstan
čiu !

Kol kas nei pasaulio opini
ja, nei Amerikos žmonių ga
lingi protestai vyriausybės ne
paveikė. Bet vilties nereikia 
nustoti. Protestai ir reikalavi
mai karą baigti didės, augs.

Klerikalų, men š e v i k ų ir 
smetonininkų spaudoje nebėra 
jokių ribų džiaugsmui ir pasi
didžiavimui, kad Australijoje 
jų plauko žmonėms pavykę 
apgavyste iš Justo Paleckio 
išgauti autografą.

Didžiuotis apgavyste! Tai 
visiškai nauja “profesija.”

Vienas dalykas žmogų pa- 
veikti-įtikinti argumentais, o 
kitas dalykas suktu, apgavin- 
gu būdu iš jo ką nors išgauti, 
na. kad ir parašą. Juk tai di
delė žulikystė. Juk ir žmo
gaus apiplėšimas yra pagrįs
tas apgavyste.

Apgavyste yra pagrįstas ir 
žmogaus užmušimas iš pasalų..L Bet jįs reikalauja dar

“Keleivio,” | daugiau> kad būtų sauges- O, UJU** • i • • tt n
Ir štai dabar " 

“Naujienų,” “Draugo, ----
bininko” ir “Dirvos” redakto
riai apsilaižydami giria tuos, 
kurie tą šlykštybę papildė 
prieš įžymųjį Lietuvos veikėją 
ir vadą. Gana, jau gana...

Pačios valdžios ištraukimas 
skundo prieš Komunistų Par
tijos vadą Gus Hali didelis 
laimėjimas žodžio, susirinki
mų ir organizacijos laisvės jė
goms. Tai dąr vienas smū
gis nelemtajam McCa r r a n o 
įstatymui. Tai jau trečias iš 
eilės laimėjimas bėgiu pasta
rųjų kelių dienų.

Kaip žinia, valdžia liovėsi 
persekiojusi Nacionalinį Sve- 
turgimiams Ginti Komitetą. 
Taip pat prieš kelias dienas 
panaikino bylą prieš Lincolno 
Brigadą.

Puikūs laimėjimai. Tai lai
mėjimai tiesos ir šviesos. Bet 
visi trys laimėjimai pasiekti 
tik per ilgą ir sunkią kovą. 
Reikėjo daug ryžto, pasiau
kojimo ir lėšų.

Tai dar vienas stiprus įro
dymas, kad su reakcija rei
kia kovoti ir nesuklupti prieš 
kelyje pasitaikiusius didelius 
sunkumus.

Koks teroras siautėja mūsų 
aukštosiose mokyklose, turime 
dar vieną labai ryškų pavyzdį... 
Iškilo aikštėn, kad Weslyan 
Universitete FBI pradėjo ra- 
gangaudišką tyrinėjimą stu
dentų organizacijos “Students 
for Democratic Society.” Ieš
ko joje komunistų įtakos.

Universiteto studentai, žino
ma, griežtai užprotestavo. Į 
jų protestus atsako pats ponas 
J. Edgar Hoover. Jis teisina 
terorą prieš studentus. Jis pa
žada tą terorą visur sistema- 
tiškai ir toliau vesti.

Jis vykdąs Justicijos Depar
tamento įsakymą. Departa
mentas įsakęs FBI tyrinėti 
(terorizuoti) visas prieškari
nes studentijos grupes.

Bet nereikia būti pranašu, 
kad atspėtum, jog toks per
sekiojimas studentijos neišgąs
dins. Prieškarinis judėjimas 
mokyklose augs ir stiprės.
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karo, sako ir McNamara
Washingtonas. — Jungti- kas. Dabar sako, kad 230 

nių Valstijų Gynybos sek-'™— 
re torius Robertas McNa- 

jmara pareiškė, kad Johnso- 
no administracija jau ne
mano, kad tik bombardavi
mais bus galima laimėti ka
rą Pietų Vietname. Jis sa
kė, kad ten reikės dar dau
giau siųsti armijos.

Prezidentas Johnson a s 
| patvarkė, kad keliaujantis 
ambasadorius W. A. Harri- 
manas vyktų į Ženevą tar
tis su Raudonojo skyriaus 
viršininkais apsikeiti m u i 
belaisviais tarp JAV ir 
Vietnamo.

Kaip žinia, iki dabar 
JAV pranešimai sakydavo, 
kad JAV karių beveik ne
patenka į vietnamiečių ran-

NATO skrajojimus
Panaikino kaltinimą prieš 

komunistą Gus Hali
amerikiečių yra vietnamie
čių nelaisvėje.

Abudu broliai Robertas 
ir Edvardas Kenedžiai, se
natoriai, reikalauja Jungti
nių Valstijų valdžios keisti 
politiką linkui Kinijos.

Saigonas. — Dabar Pietų 
Vietname Jungtinės Vals
tijos jau turi 260,000 milita- 
rinių vyrų. Šias jėgas dar 
remia Septintasis karo lai
vynas, kuris turi 75,000 jū
rininku ir lakūnu.

Pietų Vietname yra dvi 
JAV marininkų divizijos, 
keturios pėstininkų ir dvi 
parašiutini n k u divizijos. 

; Sakoma, kad dabar daugelis 
jų komandierių bus pakeis
ti.

HOFFA REIKALAUJA ) 
SAUGIŲ SUNKVEŽIMIŲ)

Washingtonas. — James 
R. Hof f a , International 
Brotherhood of Teamsters 
unijos prezidentas, remia 
JAV federalinės valdžios 
reikalavimus saugesnių au
tomobilių.

ni sunkvežimiai. Hoffa sa
ko, kad sunkvežimių vai
ruotojų darbas yra sunkus 
ir pavojingas, nes jie- turi 
valdyti didelius sunkveži
mius, važinėti dienomis ir 
naktimis.

Detroitas. — Fordo fab
riku darbininkai sako, kad 
kaičia už automobilių neto
bulumą krinta ant didelio 
skubinimo darbe.

Kinijai dar reikia 
kviečią pirkti

Washington. —Kinija yra 
milžiniška šalis, bet prie 
dabartinio maisto paruoši
mo jai jo neužtenka. Reikia 
maitinti 750,000,000 žmonių, 

'tai yra, vieną ketvirtadalį 
pasaulio gyventojų.

1965 metais Kinija iš už
sienio pirko 5,500,000 tonų 
kviečių. Jinai jų pirko Ar
gentinoje 1,000,000 tonų, 
Kanadoje—1,500,000 tonų, 
Prancūzijoje — 150,000 to
nų, Australijoje — 500,000 
tonų. Pirko ir kitus.
Jungt. Valstijų kviečių sa

vininkai irgi norėtų par
duoti, bet tam kenkia JAV 
vyriausybės santykiai su 
Kinija.

IŠ VISO PASAULIO
Detroitas. — Shryslerio 

korporacija praneša, kad ji 
turės pataisyti 182,000 1966 
metų automobilių.

Jais yra “Dodge”, “Coro
net” ir kiti, nes jie taip 
prastai įrengti, kad vairuo
tojai gali netekti kontrolės.

Madridas. — Kataliku 
dienraštis “Yaurged” rei
kalauja, kad Ispanija už- 
megz t ų diplomatinius ir 
ekonominius ryšius su Ta
rybų Sąjunga.

Roma. —Italijos laikraš
čiai rašo, būk Kubos veikė
jas Ernesto Che Guevara 
veikia Peru respublikoje.

Saigonas. — Budistų va
dai paskelbė dviejų parų 
bado streiką, reikalaudami, 
kad pasitrauktų diktatorius

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad Indonezija ri
tasi į reakcijos logerį.

, Maskva. — TSRS Užsie
nio reikalų ministro pava
duotojas J. A. Malikas išvy- 
vyko į Tanzanijos valstybę, 
Afrikon.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė atskirai pranešė 
kiekvienam NATO Są
jungos nariui, kad tie, ku
rių lėktuvai skrajoja virš 
Prancūzijos, nuo birželio 1 
dienos turės kiekvieną mė
nesį gauti jos leidimą.

Dabartiniu metu kiti NA
TO nariai su Prancūzija 
veda pasitarimus dėl jų mi- 
litarinių bazių Prancūzijoj.

Iki dabar NATO militari-

niai lėktuvai ne tik skrajojo 
į bazes, esamas Prancūzijo
je, bet ir virš jos atlikdavo 
karinius pratimus. Neseniai 
Prancūzijos vyriausybė pa
reiškė, kad ji kitų NATO 
nariu lėktuvams su atomi- 
n ė m i s bombomis neleis 
skrajoti virš jos teritorijos.

Jungtinės Valstijos Pran
cūzijoje turi 89 militarines 
bazes ir su jomis lėktuvais 
susisiekimus.

Pastatė du naujos rūšies 
suhmarius-Iėktuvus

Conn. — 
vienu kar- 
buvo nu- 

rūšies ma

iki 2,000 pėdų į jūrą, plauk
ti apie 15 mylių per valan
dą ir vežti du žmones.

Subma r i n a i - lėktuvai

Washingtonas. — Gegu
žės 4 dieną Vyriausias tei
sėjas Matthew McGuire Co
lumbia distrikte išmetė kal
tinimą prieš komunistų va
dą Gus Hali, kurį JAV vy
riausybė per ketveris metus 
vertė užsiregistruoti.

Kaltinimas išmestas, nes 
Komunistų partija teismuo
se kovoja prieš reikalavimą 
registruotis. Kol partija 
nėra priversta registruotis, 
tai negalima versti ir jos 
veikėjus registruotis.

Gus Hali, sužinojęs spren
dimą, pareiškė, kad tai yra 
didelis laimėjimas demokra
tinių teisių prieš McCarra
no įstatymą.

Hali sako, kad JAV de-

mokratiniai žmonės dar 
daugiau pri valo kovoti 
prieš McCarrano įstatymą, 
reikalauti Kongreso jį, taip
gi Smith, Landrum - Grif
fin ir Taft - Hartley įstaty- 
m u s atšaukti, panaikinti 
Anti - amerikinį komitetą, 
kurie nutaikyti prieš Jung
tinių Valstijų žmonių de
mokratines laisves, JAV 
konstitucijos garantuotas.

Dabar JAV Komunistų 
partijos reikalas yra The 
Court of Appeals Columbia 
distrikto teisme.

Washingtonas.—JAV val
džiai nepatinka, kad Vaka
rų Vokietija veda plačią 
prekybą su Kinija.

tori ja apie Michigano uni
versiteto santykius su Centri
nės žvalgybos Agentūra dar 
nesibaigė, o jau turime tokį 
pat skandalą su Californijos 
Universitetu. Ten irgi, kaip 
paaiški, Centrinės žvalgybos 
Agentūra turi labai daug įta- 
įtakos. Ji turinti su universi
tetu net kelis “labai slaptus” 
projektus. Beveik pusė uni
versiteto įplaukų ateina per 
žvalgybą. Be žvalgybos už- 
gyrimo ir pritarimo universite
to vadovybė nežengianti nei 
žingsnio.

Taip ir eina. Universitetai 
ir kolegijos paverstos žvalgy-

Londonas. — Čionai atsi
lankė TSRS įžymus fizikos 
profesorius Piotr Kapitza. 
Jis siūlo mokslininkams pla
ną kovai už taiką.

Luando. — Angolos, Afri
koje, gyventojai jau pen- 
keri metai kovoja už savo 
laisvę apries portugalų impe
rialistus.

Washingtonas. — Par
skrido iš Lenkijos JAV am
basadorius J. A. Gronouskis

bai agentų I8k7 pasitarti su Valstybės de-
tai panašu.. ♦ partamentu.partamentu.

vai.
Tai “Star-2” ir “Star-3”. 

Juos, pagamino Electric 
Boat Division of the Gene
ral Dynamics Corp., kuri 
gamina Jungtinėms Valsti
joms atominius submari- 
nus?

Karo laivyno specialistai 
j mano, kad tai revoliucija 
karui ant jūrų. “Star-2” 
yra tik 17-kos pėdų ilgio, 
gali plaukti iki 12-kos mylių 
per valandą, pasinerti iki 
1,200 pėdų gylio ir vežti 2 
žmones.

“Star-3” yra beveik 25 
pėdų ilgio, gali pasinerti

New London, 
Gegužės 3 dieną 
tu į vandenį čia 
leista du naujos 
žyčiai submarinai - lėktų- I gali skristi ir oru, nusileis

ti į jūrą ir atominės jėgos 
mažomis, bet galingomis 
torpedomis atakuoti “prie
šo” laivus. Taip pat šie sub
marinai gali pasitarnauti ir 
jūrų tyrinėjimui.

Apie naujus submarinus 
žinių mažai duoda.

Mažų submarinų statyba ; 
nėra naujas dalykas. Japo
nija pereitojo karo metu jų 
daug statė. Keli iš jų daly
vavo 1941 metais ant JAV 
karo laivyno užpuolime 
Pearl Harbore. Bet šie sub
marinai yra ne tik labai 
tvirti, gali giliai pasinerti, 
bet ir skrajoti ore, kaip 
maži lėktuvai.

APDOVANOJO TSRS 
SPORTININKE

New Yorkas. — Išvyko 
atgal į Tarybų Sąjungą 
krepšinio sportininkės, ku
rios dalyvavo tarptautinėse 
varžytinėse.

Tarybų Sąjungos sporti
ninkėms vadovavo Nina 
Poznanskoja. 
šešis kartus, 
tarptauti n i ų 
klubo prizą.

Jos laimėjo 
Nina gavo 
sportininkų

TSRS RODĖ PRIEš- 
RAKETINES RAKETAS

Maskva. — Gegužės Pir
mosios militariniam para
dui Raudonojoje Aikštėje 
buvo parodyta TSRS prieš- 
raketinės raketos.

TASS sako, kad jomis T. 
Sąjungos gynybos j ė gos 
galėtų labai toli sunai
kinti priešo atskrendančias 
raketas. Šios raketos yra 
milžiniško dydžio.

KINIJA IR KARAS 
VIETNAME

Hongkongas. — Vakarų 
diplomatai numato, kad Ki
nija nestos karan Vietna
me, jeigu jis bus vedamas 
dabartiniame plote. z.

Bet jeigu Jungtinės Vals
tijos bombarduos Kiniją, 
arba pasiųs savo armiją į 
Šiaurės Vietnamą, tai tada 
Kinija mes sava galingas 
sausumos jėgas karan.

JAV PALENGVINO 
PASŲ IŠDAVIMĄ

Washingtonas. — JAV 
Valstyb ė s departamentas 
palengvino pasportų išda
vimą norintiems, važiuoti į 
kitas šalis.

Kaip žinia, pirmiau Vals
tybės departamentas darė 
visokių apsunkinimų pas
portų išdavime pažangie
čiams. Tuo reikalu įvyko 
net teismų.

DEMONSTRAVO PRIEŠ 
K. ADENAUERĮ

Jeruzalė. — Šimtai žydų 
studentų demonstravo prieš 
Konradą Adenauerį. •

Jie šaukė: “Mes nepamir
šime hitlerininkų aukų... 
šalin naciai!”.

Policija puolė išsklaidyti 
studentus, įvyko susirėmi
mas. Buvo sužeistų ir areš
tuotų.

DEMONSTRAVO PRIEŠ 
KARĄ VIETNAME

New Yorkas. — Gegužės 
5 dieną prie City College 
įvyko studentų demonstra
cija prieš karą' Vietname. 
Dalyvavo šimtais, Jie nešio
jo plakatus su obalsiu: 
“Karas prieš vargą ir skur
dą, o ne prieš žmones”.

Tuo kartu grupelė toliau 
buvo susirinkusių tokių, ku
rie šaukė: “Bombarduoki
me Hanojų”.

Delfinas gelbėja 
lietuvių žvejams

Maskva. — TASS žinių 
agentūra praneša iš Vil
niaus, kaip delfinas gelbė
ja lietuviams žvejams Šiau
rės jūroje.

Vladas Žvirdauskas sako, 
ikad jie pagavo žuvų tinkle 
delfiną. Žvejai jį paleido. 
Bet jis plaukiojo, narstė 
apie laivą ir vis “kalbėjo”. 
Paskui narstydamas žvejus 
atvedė prie vietos, kur bu
vo labai daug žuvų. Jie jų 
pagavo du kartus tiek kaip 
buvo planuota.

Žvirdauskas sako, kad 
dabar delfinas kiekvieną 
dieną atplaukia prie jų lai
vo ir nuveda, kur yra daug 
žuvų.

JAPON. NORI DAUGIAU 
GINKLUOTIS

Tokio. — Po Antrojo pa
saulinio karo, kurį Japonija 
pralaimėjo, militaristų ūpas 
buvo nupuolęs. Bet Jungti
nių Valstijų laikymas karo 
jėgų Japonijoje juos vėl pa- 
akstino prie didesnio apsi
ginklavimo.

Jie siekia Japoniją dau
giau ginkluoti po priedan
ga, būk “komunistinė Kini
ja sudaro Japonijai pavo
ju”.

Washingtonas. — U. S. 
Food and Drug Administ
ration įsakė Riker Labora
tories Čo. bėgyje 30 dienų 
sulaikyti pardavinėjimą ta- 
bletų nuo skausmo, nes jose 
yra narkotikų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — L aikraštis 

“Literatūrnaja G a z i eta” 
perspausdino iš kinų spau
dos Kuo Mo-jo kalbą apie 
buržuazinę ideologiją.,

Jakarta. — Indonezijos 
militaristų valdžios virši
ninkas generolas Suharto 
nukėlė Liaudies Kongreso 
posėdžius, kurie ture j o 
įvykti gegužės 12 dieną.

Havana. — Kubos komu- 
n i s t ų partijos dienraštis 
“Granma”” aštriai kriti
kavo Jugoslavijos valdžią ir 
partiją, kaip “JAV imperi
alistų įrankius”.

Londonas. —Kada anglų 
reaktyvis lėktuvas su 70 
keleivių skrido į Singapūrą, 
žaibas trenkė į lėktuvą ir 
sudaužė vieną iš keturių 
motorų.

Lėktuvas sėkmingai grį
žo į aerodromą. Žmonių ne
buvo sužeistų.

Jeruzalė. —Izraelyje lan
kėsi buvęs Vakarų Vokieti
jos kancl e r i s Konradas 
Adenaueris. Žydai jį atvežė 
prie paminklo, pastatyto 
6,000,000 naciu auku.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė tariasi su Ku
bos valdžia paskubinimui 
išvežimo dar 2,000 kubiečių,Bostonas. —Mass. Valsti

jos seimelis nutarė legali- 'kurie nori persikelti į JAV 
zuoti gimdymų kontrolę ve- gyventi, 
dusioms šeimoms. -------------

Paryžius. — Sulaukęs 80 
metų amžiaus mirė artistas 
A. Ozenfantas.

Madridas. —- Apie 2,000 
studentų iš Madrido uni
versiteto demonstravo, rei
kalaudami daugiau laisvių.

Madridas. — Apie 1,000 
studentų demonstravo ir 
susirėmė su policija.

Washingtonas. — R. C. 
Loodge, JAV ambasado
rius, parsiskubino iš Pietų 
Vietnamo.

Maskva. — Sulaukęs 77 
metų amžiaus mirė buvęs 
Lenino šoferis Steponas Gi
jas.

Roma. — Įvyko susirėmi
mas tarpe studentų ir nau
jųjų fašistų.
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Vizos “nužiūrėtiesiems”
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE DAŽNAI vyksta vi- 

sokios konferencijos, suvažiavimai, kongresai. Neretai - 
jie turi tarptautinio pobūdžio—kviečiami juose dalyvau
ti asmenys iš kitų kraštų, tarp kurių, aišku, daug kvie
čiamųjų yra iš socialistinių valstybių mokslininkų, švie
tėjų, menininkų, dailininkų.

Bet svečiai, kviečiami iš Tarybų Sąjungos bei kitų 
socialistinių valstybių, ne visuomet “suspėdavo” atvykti 
j tokius sambūrius. Kodėl? Todėl, kad jie turėdavo gau
ti vizas amerikinėse ambasadose bei konsulatuose, o vi
zos ne visiems būdavo išduotos laiku.

JAV Valstybės ir Justicijos departamentai, kaip 
praneša “N. Y. Times” (gegužės 4 d.), pripažįsta, kad 
ligi šiol, jei prašantysis vizos asmuo buvo komunistas 
arba “nužiūrėtas—labai kairus”, tai tokiam vizą išduo
davo tik praėjus keturioms - šešioms savaitėms po pa
davimo prašymo. Labai dažnai toks asmuo atvykti į JAV 
negalėdavo. Arba būdavo taip: padavęs pareiškimą vizai 
gauti, jos negavęs bėgyje keleto dienų, žmogus nusitarda
vęs iš viso nevykti į šią šalį.

Taigi, po tokio prisipažinimo, abudu minėtieji depar
tamentai pagaliau nutarė pakeisti savo taktiką: aprūpin
ti vizomis žmones bėgyje kelių dienų. O jei kuriam as
meniui paso nevizuos, tai pranešti jam tuojau, kad žino
tų.

Tiesa, skelbiama, jog ši malonė bus daroma ne kiek
vienam, bandančiam atvykti į mūsų šalį, o tik tiems, ku
rie ryšis atvykti į bet kokias konferencijas bei sambū
rius. Bet žodis “konferenciją”, sakoma, būsiąs “imamas 
plačiai”.

Hoffos įpėdinis
ŠIŲ METŲ LIEPOS mėnesį įvyks Tymsterių unijos ! 

(International Brotherhood of Teamsters) suvažiavi
mas. Šios unijos prezidęntas James R. Hoffa dabar pra
neša, kad šiame suvažiavime jis paskirsiąs savo įpėdinį, 
kuris užimtų- jo vietą, jei Hoffai tektų eiti į kalėjimą.

Kaip žinia, prieš Hoffą yra užvesta keletas bylų. 
Viena šiuo metu yra Aukščiausiame šalies teisme. Hoffa 
buvo žemesniojo teismo nuteistas keletui metų kalėti; jis 
apeliavo j Aukščiausiąjį teismą. Na, jei šis teismas že
mesniojo teismo sprendimą užgirs, jei Hoffai teks eiti 
kalėjiman, tai reikės, kad kas nors užimtų prezidento 
vietą, eitų prezidento pareigas.

Kaip gi “įpėdinio” klausimą išspręsti? Hoffa turi 
paruošęs tokią formulę: Suvažiavime jis pasiūlys, kad 
vienas Tymsterių unijos veikėjų, Frank E. Fitzsimmons, 
būtų išrinktas “veikiančiuoju viceprezidentu”. Jei jis bus 
išrinktas, tai, Hoffai nuėjus į kalėjimą, “veikiantysis vi- 
ce-prezidentas” eis visas pareigas, kokias eina Hoffa.

Tymsterių unija—didžiausia darbininkų unija Ame
rikoje. Ji galinga, ji turtinga. Bet ji kol kas dar vis ne
priimama į AFL-CTO gretas. George Meany, mat, labai 
užsirūstinęs ant Hoffos.

Europa gali pati 
spręsti savo reikalus

VIS GARSIAU IR dažniau spaudoje skaitome pra
nešimus iš Europos, kad ten vyksta judėjimas už geres
nį europinių valstybių bendradarbiavimą ir taikesnį jų 
sugyvenimą.

Mintis, kad europinės valstybės gali pačios tvarky
tis be JAV kišimosi, vis auga, didėja. Tą mintį ypatingai 
dažnai kartoja Tarybų Sąjungos užsienio reikalų minist
ras A. Gromyko.

Yra manoma, kad europinės valstybės, nežiūrint jų 
visuomeninių santvarkų—bus jos socialistinės ar kapita
listinės—gali susitarti visa eile svarbių klausimų. Pavyz
džiui, ginklavimosi mažinimu, prekybos praplėtimu, kul
tūrinių mainų padažninimu, ir tt.

Kovo 29 d., kalbėdamas TSKP XXJJJ-jame suvažia
vime, generalinis sekretorius L. Brežnevas tą klausimą 
labai kietai pabrėžė. Jis siūlė, kad europinės valstybės 
sušauktų konferenciją, kurioje visi svarbieji klausimai 
būtų diskusuojami.

Taip, jeigu Europos valstybėms pavyktų išsilaisvin
ti iš Wall stryto imperialistų replių, aišku, jos būtų kur 
kas ląimingesnės.

Šis klausimas tebėra tįk užuomazgoje, š. m. birželio 
mėnesio gale į Maskvą vyks generolas de Gaulle. Be abe
jojimo, ten bus šis reikalas diskusuojamas; bus pilnai 
patirta jo nuomonė.

Pirmiau negu visų europinių valstybių konferencija 
įvyks, teks daug pasidarbuoti tiems, kurie ją siūlo.

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

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
J. GRIGIŠKIS

žavisi mergina baltomis piršti
naitėmis, kaip “laisvojo Vaka-

“PRAVDA” APIE 
FAŠISTŲ KLASTĄ 
AUSTRALIJOJE

Tuomet, kai “vaduotojų” 
“didvyrė” Sidnėjuje, Aust
ralijoje, buvo priėjusi prie 
Justo Paleckio prašyti jo 
autografo, ten pat, spaudos 
konferencijoje aerouoste, 
buvo ir “Pravdos” kores
pondentas J. Jasnevas.

Apie tą “autografą” pas 
mus jau buvo rašyta, bet 
mes rašėme, dalinai pasi
kliaudami buržuaziniais “in
formacijų” šaltiniais. Da
bar paskaitykime, ką apie 
tai rašo žurnalistas J. Jas
nevas Maskvos “Pravdoje.” 
Kadangi tas straipsnis buvo 
išspausdintas Vilniaus “Tie
soje” (š. m. bal. 26 d.), tai 
mes juo ir pasinaudojame. 
Prašome paskaityti:

.. .Tai įvyko Sidnėjaus tarp
tautinio aerouosto antrajame 
aukšte, restorane. Sidnėjaus 
laikraščių, radijo ir televizi
jos korespondentai atėjo inter 
viuoti į tėvynę grįžtančią 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Parlamentinę g r u p ę , ' kuriai 
vadovavo J. Paleckis. .

Vietinei viešajai nuomonei 
didelį įspūdį padarė aktyvus 
tarybinių parlamentarų daly
vavimas Tarpparlamen t i n ė s 
sąjungos tarybos sesijoje ir 
aplamai pirmas jų vizitas j 
Australiją per visą TSRS san
tykių su šia tolima šalimi isto
riją.

Austrąlijos laikraščiai g a n 
plačiai nušvietė jų pasisaky
mus ir dešimt dienų trukusį 
viešėjimą. Dabar, likus vie
nai valandai iki tarybinių sve
čių išskridimo į tėvynę, Sidnė
jaus žurnalistai klau s i n ė j o 
pas juos apie įspūdžius Aust
ralijoje. Staiga čia pasirodė 
tarybinės delegacijos išleistu
vių neprašytos dalyvės.

Iš kur atsirado šios triukš
mingos damos? Jas čia at
siuntė įniršusi lietuviškųųjų 
“perkeltųjų asmenų” grupė, 
kurią rikiuoja nepribaigti hit
lerininkų agentai, iš Lietuvos 
pabėgę vermachto gurguolėje 
ir galų gale pasiekę Austra
lija.

šie žmonės jau seniai neteko 
bet kokių ryšių su savo tė
vyne, daugelis iš jų netgi už
miršta lietuvių kalbą. Bijoda
mi atsakomybės už padarytus 
nusikaltumus, kariniai nusikal
tėliai pradėjo tarnauti nau
jiems šeimininkams ir įsiteikia 
jiems savo juoda antitarybine 
veikla.

Bergždžiai žurnalistai prašė 
nekviestas viešnias netrukdyti 
spaudos konferencijai — nie
kas nepadėjo. Staiga jų tarpe 
pasirodė elegantiškai apsiren
gusi mergina baltomis piršti
naitėmis, baltu rankinuku. Ji 
prasibrovė pro australiečių 
žurnalistus tiesiog prie drg. 
Paleckio.

—Atleiskite, norėčiau gauti 
jūsų autografą, — maloniai 
šypsodamasi, ji ištiesė švarų 
bloknotą ir iš anksto paruoš
tą pieštuką, šios merginos 
vardas ir pavardė Jūratė Reis- 
gis.

Užimtas pokalbio su žurna
listais, drg. Paleckis atsakė 
maloniais žodžiais savo gim
tąja kalba. Grakščiai ženg
dama, mergina pasitraukė.

Tačiau nei drg. Paleckis, nei 
greta jo sėdėję australiečių 
korespondentai tuo momentu 
nežinojo, kuriuo tikslu buvo 
atėjusi ši mergina baltomis 
pirštinaitėmis. Autografo pri
reikė antitarybiniams agen
tams tam, kad paskui galėtų 
išgalvoti mitą, ešą, tarybinės 
delegacijos vadovas pasirašė... 
nešvarią “peticiją,” adresuotą 
Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijai lietuvių tautos atskalūnų 
ir išdavikų vardu.

Sekančią dieną Sidnėjaus 
reakcinis laikraštis “Daily 
Telegraph” atlygino provoka
cinio išpuolio Sidnėjaus aero
drome organizator i a m s , iš
spausdinęs sensacingą prane
šimą. Sprendžiant iš šio pra
nešimo antraštės ir greta įdė
tos fotonuotraukos, laikraštis 

rų pasaulio” produktu, — juk 
ji čia užaugo.

Kai dėl dorų australiečių, 
jų tarpe ir Australijoje gyve
nančių emigrantų iš Lietuvos, 
tai jie čia galvoja kitaip. Jų 
nuomonė išdėstyta telegramo
se ir laiškuose, kuriuos tomis 
dienomis gavo tarybinės dele
gacijos vadovas.

“Sveikinu Jus, gerbiamas 
Lietuvos respublikos preziden
te, ir linkiu Jums sėkmingai 
atlikti jūsų misiją Australijo
joje,” “Priimkite mano svei
kinimą ir žinokite, kad man 
biauru skaityti laikraščiuose, 
kaip žmonės, kurie vadina sa
ve lietuviais, drabsto purvais 
mūsų tėvynę.” štai kaip buvo 
parašyti šie laiškai.

Kai dėl triukšmingų atska
lūnų, tai jie patys užsitraukė 
gėdą, ir jų būtų galima ir ne
minėti. Bet kyla klausimas, į 
kurį reikia atsakyti: kaip su
prasti elgimąsi australiečių 
šeimininkų, priėmusių užsienio 
delegaciją, ir, konkrečiai, el
gimąsi australiečių parlamen- ' 
tinęs grupės, Tarptautinės se
sijos organizatoriams pažadė
jusios reikiamą svetingumą? 
Niekas iš jų netgi nepalaikė 
reikalingu atvykti į aerouostą 
svečių išlydėti, jau nekalbant 
apie tai, kad užtikrintų ele
mentarią tvarką.

Tokie tad “laisvojo pasau
lio” papročiai...

Kaip matome, “Pravda” 
šį “vaduotojų” žygį” vadi
na “‘Laisvojo pasaulio’ pa
pročiais.”

Be to, kaip visiems žino
ma, “Laisvajame pasaulyje” 
yra du pasauliai ir dveji pa
pročiai. Australijos turčiai 
buvo įdūkę ant TSRS de
legacijos, kuriai vadovavo 
J. Paleckis, -dėl to, kad ta
rybine delegacija smerkė 
karą Vietname, gi Austra
lijos valdančioji, klasė siun
čia į tą karą rekrutuotus 
savo jaunus vyrus!

Australijos liaudis, kaip 
sako J. Jasnevas, gerbė ta
rybinę delegaciją, nes pati 
liaudis yra karui Vietname 
priešinga.

Lietuviškieji ir kitų tau
tų “vaduotojai” čia buvo 
panaudoti, kad kaip nors 
pakenktų tarybinei delega
cijai ir jos vadovui.

darbo žmonių revoliucine veik
la.

Buržuazinių laikų Lietuvą 
gana išsamiai charakterizuoja 
s t r a i p s n i ai “Buržuazija,” 
“Buržuaziniai nacionalistai,” 
“Fašizmas.”

Straipsnyje “Didysis Tarybų 
Sąjungos Tėvynės Karas,” ap
žvelgiama tarybinės liaudies, 
tame tarpe ir Lietuvos darbo 
žmonių didvyriška kova prieš 
hitlerinius grobikus.

šiame kolektyviniame vei
kale daug vietos skiriama vi- 
suome nines minties raidai, 
kultūriniam bei literatūriniam 
lietuvių tautos palikimui, lie
tuvių tautos ryšiams. su kito
mis tautomis. Pažymėtina, 
kad pirmajame enciklopedijos 
tome rašoma apie daugelį įžy
mių lietuvių mokslo, literatū
ros ir meno atstovų. Čia iš
spausdinti straipsniai apie Ba
ranauską, Donelaitį, Daukšą, 
Čiurlionį, J. Janonį, P. Cvir
ką ir kitus. \ .

Enciklopedija padeda ge
riau pažinti užsienio lietuvių 
gyvenimą. Šalia straipsnių 
apie atskirus asmenis (A. Bim
ba, J. Gasiūnas, J. Jokubka 
ir kt.) yra bendro pobūdžio 
straipsnių apie užsienio lietu
vius, gyvenančius Jungtinėse 
Valstijose, Anglijoje, Argenti
noje ir kitose šalyse.

Pirmąjį enciklopedijos tomą 
puošia gausios iliustracijos: jų 
tarpe ir spalvotos, parodan
čios lietuviškų audinių, drabu
žių, tautinių juostų ir kitų 
rankdarbių grožį. ..

VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
BUVO GERAS

Kaip žinia, gegužės 1 d. 
Čikagoje įvyko metinis 
“Vilnies” pajininkų-šerinin- 
kų suvažiavimas. Dalyvė 
rašo “Vilnyje” (geg. 3 d.), 
kad suvažiavimas buvo pui
kus. Jos žodžiais:

Čia neisiu prie protokolinių 

Svarbi 25 metų sukaktis
Šiais 1966 metais sukan

ka lygiai 25 metai, kai au
tomobilių karaliaus Fordo 
darbininkai laimėjo didžiu
lę pergalę. O Fordo darbi
ninkų laimėjimas buvo kar
tu ir kitų automobilių pra
monės darbininkų laimėji
mas, nes Fordas buvo galin
giausias ir atkakliausiai 
priešinosi p r of s ą j u n g a i 
(unijai).

1941 metų balandžio 1 d. 
Fordo darbininkai sudarė 
24 valandų masinį pikietą. 
Vieni pavargdavo piketuo
dami, kiti juos pavaduoda
vo. Darbininkų žmonos su 
vaiki.čiMš pikietus aprūpin
davo užkandžiais ir karšta 
kava. Visi vieningai kovo
jo, iki laimėjimą pasiekė.

Dearborn, Mich., miestas 
tokios demonstracijos nie
kad nematė, kuomet prie 
vienų vartų buvo susirinkę 
apie 84,000 darbininkų, o 
prie kitų — 16,000. Tokia 
vieninga demonstracija For
dą smarkiai pritrenkė. Po 10 
dienų pikieto Fordas sutiko 
tartis su darbininkų prof
sąjungos vadovybe ir pir
masis kontraktas buvo pasi
rašytas 1941 m. birželio 20 
d. Po to sekė ir kitos au
tomobilių kompanijos, pasi
rašydamos sutartis su prof
sąjunga.

Fordo ir kitų automobilių 
korporacijų darbininkų ko- 
va buvo labai ilga ir bega
liniai žiauri. Daugelis dar
bininkų toje kovoje gyvas
tis prarado. Tenkh, prisi
minti 1932 metų kovo 7 d.-, 
kai Fordo mušeikos ir poli-' 
ei ja puolė didžiulę darbi
ninkų demonstraciją. Joė 
York, Joe Rusšell, Joe De-

dalykų. Trumpai pasakysiu, 
kad redakcijos ir administra
cijos raportai buvo sklandus. 
Siūlyti planai, kaip veikti kad 
gavus naujų skaitytojų, irgi 
buvo delegatų priimti.

Diskusijose dėl raportų irgi 
nenutolta nuo temų, jei ne
skaityti vieno kito asmens ne 
vietoje padarytų išsireiškimų. 
Nesigirdėta didelių nusiskun
dimų darbininkų stokos klau
simu. Rodos, viskas sutvar
kyta, kaip turi būti.

Laikraštį šį kartą sveikino 
su stambiomis pinigų sumo
mis, kurios siekė tūkstančius 
dolerių, jau nekalbant dpie 
šimtines bei dešimkes. Taip, 
kad jau arti šešių tūkstančių 
sukelta $15,000 fondan.

1 Buvo šauni meninė progra
ma, o po jos — banketas. Į 
banketą susirinko daug sve
čių ir tuo būdu gražiai ir tin
kamai parėmė dienraštį.

Daugiau tokių puikių ir tur
tingų sambūrių!

DAR APIE LIETUVIŠKĄ
JĄ TARYIBINĘ 
ENCIKLOPEDIJĄ

Įžymus Lietuvos žurnalis
tas ir ELTOS direktorius D. 
Rodą rašo mums apie “Ma
žosios Lietuviškosios Tary
binės Enciklopedijos” pir
mąjį tomą, neseniai išėjusį 
iš spaudos. Tarp kitko D. 
Rodą sako:

Enciklopedijoje sukauptos 
svarbiausios žinios apie Lietu
vą. Pirmame tome skaitytojas 
ras daug žinių apie lietuvių 
liaudies gyvenimą ir jos lai
mėjimus visose srityse. čia 
yra nemaža aprašymų apie 
Lietuvos gamtą bei gamtinius 
išteklius, apie miestus ir kai
mus — Alytų, Any k š č i u s , 
Aukštadvarį, Birštoną, Drus
kininkus. ir t. t.

Marksistiškai nušviesdami 
lietuvių tautos praeitį, enci
klopedijos sudarytojai ir au
toriai daug vietos paskyrė Lie
tuvos istorijai. Straipsniuose 
apie Lietuvos kunigaikščius 
Algirdą, Gediminą, o taip pat 
kitose istorinio pobūdžio in
formacijose susipažįstame su 
sunkia lietuvių tautos kova 
prieš kryžiuočius bei kitus 
priešus, kurie kėsinosi užgrob
ti Lietuvą.

Pirmame enciklopedijos to
me randame žinių apie revo
liucinį judėjimą ir kovas už 
Tarybų valdžią Liet u v o j e . 
Nemažai vietos skiriama Ko
munistų partijos ir Tarybų 
valstybės veikėjui F. Dzeržins- 
kiui, kurio vardas yra neat
skiriamai susijęs su Lietuvos

ČIGAGOJE MIRĖ 
T. KUČINSKAS

Šių metų balandžio 28 d. 
mirė Teodoras Kučinskas, 
sulaukęs 82 metų amžiaus. 
Palaidotas geg. 2 d. Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

Prieš metų eilę T. Kučins
kas yra buvęs atkaklus lais
vamanis, sakęs prakalbas, 
rašęs straipsnius. Yra rašęs 
jis ir “Laisvei.” Kadaise 
buvęs didelis priešas visų 
tų, kurie su klerikalais ben
dradarbiauja. Bet pasta
ruoju laiku, rodosi, jis buvo 
pakrypęs į “vaduotojų” ei
les, gi “vaduotojai” yra ku- 
nigųrklerikalų sterblėje.

Velionis T. Kučinskas bu
vo brolis Leokadijos Beke- 
šienės, gyvenančios Roches- 
teryje, N. Y., ir mes reiš
kiame Leokadijai nuošir
džią užuojautą dėl brolio 
Teodoro mirties.

ĮVAIRIAIS klausimais
1

Trečioji mirties priežastis
.. . B

New Yorko sveikatos ko- \ 
misionieriaus pavaduotojas \ 
dr. Arthuras Bushelis, kal
bėdamas Nacionalinės Den- ; 
tistų Sąjungos suvažiavime 1 
Chicago j e, ;padarė išvadą, 
kad skurdas yra trečioji 
mirčių priežastis. 1

Pavydžius jis ėmė iš pa^ 
tiesNew Yorko miesto, kur 
skurdo gal būt bus daugiau,\ 
kaip kituose miestuose. Dr. r 
Bushelis aiškino, kad skur
džiai gyvenančios šeimos 
niekaip negali apsiginti nuo 
įvairių ligų, todėl tose šei
mose mirtingumas yra pa
siekęs aukštą laipsnį.

Suvažiavimas nusitarė 
kiek galint prisidėti prie 
bendros kovos prieš skurdą. 
Bet visa bėda tame, kad 
skurdui skelbiamas karas 
užleido vietą karui Vietna
me.

Jeigu mes tikrai norime į 
kovoti prieš skurdą, tai tu
rėsime pasmarkinti kovą 
prieš karą Vietname.

•

Karinės galios elitas
New Yorko Hunter kole

gijos laikraštukas “Hunter 
College Arrow” rašo, kad 
prez. Johnsonas turi suda
ręs iš savo patarėjų ir mi-r 

įlitaristų karinį Jėgos Eli- , 
tą, kuris nesiskaitydamas ” 
su piliečiais veda karą Viet
name.

Elitas reikalauja visų 
žmonių paramos karui, o 
tuos, kurie atsisako karą 
remti, apšaukia “demokra
tijos išdavikais.”

Minimas laikraštukas tei
singai nurodo, kad “tikrieji 
demokratijos išdavikai” yra 
karo kurstytojai ir rėmėjai, 
o ne tie, kurie kovoja prieš ' 
karą Vietname. Prez. John- 
sono karinė programa yra 
“dar vienas didžiulis žings
nis nuo demokratijos.”

Johnsono sukurtas Galios 
Elitas turi daug panašumo 
Hitlerio sukurtam Elitui, 
kuris buvo pasimojęs užka
riauti pasaulį.

Mainė dienraščiui vardą
Anglijos Komunistų parti

jos organas “Daily Work
er” pasirinko kitą gana po
puliarų vardą — Morning 
Star” (Rytinė žvaigždė).

Tai padaryta tuo sumeti
mu, kad dienraštis galėtų 
pasiekti platesnes liaudies 
mases. Šiuo metu jis turi 
apie 60,000 nuolatinių skai
tytojų.

blasio ir Coleman Leny bu
vo ant vietos užmušti ir 36 
maršuotojai sužeisti. Neg
ras C. Williams kiek vėliau 
nuo žaizdų mirė.

Demonstrantais buvo per
pildyta didžiulė Detroito 
Danceland Auditorija. Wm. 
Z. Fosteris buvo priimtas 
entuziastingai. Susirinku
sieji pasmerkė Fordo ir po
licijos terorą, prisiekė ko
voti, iki pasieks pilną per
galę. O toji kova tęsėsi iki 
1941 metų balandžio 11 d., 
kuomet Fordas sutiko tar
tis su profsąjunga.

Per ilgų metų kovą auto
mobilių darbininkai pasiekė 
daug laimėjimų. Dabar jie 
turi tvirtą profsąjungą, su 
kuria automobilių korpora
cijos priverstos skaitytis ir 
savo darbininkams suteik
ti įvairių koncesijų.

Ši 25 metų pergalės su
kaktis bus atžymėta ir au
tomobilių darbininkų prof
sąjungos konvencijoje, kuri 
įvyks šių 1966 metų gegu
žės 16 d. Long Beach, Calif. 
Konvencijoje manoma turė
ti apie 3,000 delegatų.

KARO LAIVUI ĮRENGĖ 
GUMINĘ PŪSLĘ

Bostonas. — Karo laivy
no stovykloje pritaisė gumi
nę pūslę naikintojui (“de- 
strojariui”) Willis A. Lee.

Pūslė yra 37 pėdų ilgip, 
20 pėdų pločio. 10-ties pėdų 
aukščio. Ji sveria 9 tonas.

JAV rašytojas F. Bonoskis su dailininku A. Žmuidzinavičium
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Prasmingas ir garbingas gyvenimo kelias

gyvendamas, leido jį į progimnazi-

m. septyniolikmetis Povilas Rotoms- 
pradžios mokyklos mokytojas. Bet

Jau greitai bus ketveri metai, kai nebėra 
gyvųjų tarpe aktyvaus revoliucinio judėji
mo dalyvio, komunisto Povilo Rotomskio.

Šiandien, minėdami Povilo Rotomskio gi
mimo šešiasdešimtmetį, peržvelgiame jo nu- 

. eitą didelį, prasmingą gyvenimo ir kovos 
kelią.

Povilas Rotomskis gimė Žeimelio pašto 
įstaigos sargo šeimoje. Dar neturėdamas 
keturiolikos metų, paauglys pusben/iauja.

Spalio revoliucijos audra buvo gerokai 
palietusi ir Lietuvą. Jos atgarsiai stipriai 
veikė jaunuolį. Mokėdamas rusų kalbą, jis 

,y godžiai skaitė vienaip ar kitaip patekusią 
į jo rankas revoliucinę literatūrą. Tokiu bū- 

1 du politiniu sąmoningumu jis greitai prašo
ko savo bendraamžius. Vyresnysis brolis 
Mykolas, matydamas Povilo gabumus, pats 
sunkiai 
ją-

1923 
kis jau
nė trejeto metų neišdirbęs mokykloje, jis 
klerikalų pastangomis išstumtas iš mokyto
jo pareigų.

1926 m., jau visiškai politiškai apsispren
dęs, gyvenimo užgrūdintas, revoliucinio nu
sistatymo jaunuolis stoja Panevėžio moky
tojų seminarijon ir drauge įsijungia i Lie
tuvos Komunistų partijos eiles.

Mokytojų seminarijos moksleivių tarpe 
Povilas Rotomskis buvo didelis autoritetas. 
Ne tik todėl, kad turėjo gyvenimo patyri
mą ir buvo žymiai daugiau išsilavinęs, bet 
ir dėl to, kad stengėsi kiekvienam padėti, 
draugiškai dalijosi centu ir duonos kąsniu. 
Pats to nejausdamas, jis ėmė vadovauti vi
sam seminarijos pažangiajam judėjimui.

Iš pirmo žvilgsnio Povilas atrodė kiek ne
rangus, o iš tikrųjų kai kur jo judrumas bu
vo nepaprastas. Nelegalaus darbo roman
tika jį žavėjo. Ir moksleivių vakarėliuose, 
ir iškylose rasdavo progos patraukti, kaip 
jis sakydavo, į savo pusę tai vieną, tai kitą 
jaunuolį ar jaunuolę.

Tuo laiku Panevėžio mokytojų seminari
joje siautė aršiausia klerikalinė, o vėliau fa
šistinė reakcija. Mokykla buvo panaši ne 
į mokytojų, o daugiau į dvasinę seminariją.

- Joje šeimininkavo juodais rūbais apsigau
busios vokietės vienuolės su dideliais bliz
gančiais kryžiais. Jos fizinio ir moralinio 
teroro pagalba žalojo jaunimą. Nežiūrint 
vienuolių ir šnipų, kurių-tuomet nestokojo 
seminarijoje, komjaunimas veikė labai ak
tyviai. Rotomskis savo gyvenimo pažini
mu žymiai pralenkė mus. Į politinius gin- ' 
čus su juo nedrįsdavo dargi ir mokytojai 
leistis.

Rotomskis buvo linksmo būdo, visuomet 
geros nuotaikos, mėgo draugystę. Mokyto
jų seminarijoje jį laikė vienu gabiausių. 
Daug kam Povilas padėdavo pasiruošti ra
šomiesiems darbams. Draugai ateidavo pas 
jį į namus su vadovėliais, 
pats Rotomskis sakydavo, 
roti“.

žvalgyba neleido jam 
cenzo. 1928 m. pavasarį
muosius egzaminus. Labai gerai parašęs 
lietuvių kalbos rašomąjį, išėjo į koridorių 
atsikvėpti, čia prie durų jo laukę žvalgy
bininkai tuoj suėmė ir nugabeno į kalėji
mą. Po teismo jis buvo pervežtas į Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimą. Ten Povilas na
grinėja marksizmo veikalus, mokosi sveti
mų kalbų ir padeda kitiems mokytis. Po 
dešimties metų Povilas išėjo iš kalėjimo 
užsigrūdinęs, išsilavinęs, atsidavęs komunis
tinėms idėjoms revoliucionierius. Dirbo Kau
no mokytojų knygyne, čia slaptame kam
barėlyje susitikdavo su pažangiais inteli- 

• gentais, mokytojais. Organizuodavo pažan
giųjų knygų recenzijas, pats vertė Gorkio 
apsakymus.

1940-aisiais Rotomskis aktyviai įsijungia 
į Tarybų Lietuvos atkūrimo darbą. Iš pra
džių jis dirba Teisingumo Liaudies Komisa-

o išeidavo, kaip 
“politiškai apdo-

įsigyti .mokytojo 
jis laike baigia-

*

riate, vėliau nuolatiniu atstovu prie TSRS 
vyriausybės Maskvoje, o čia pereina į dip
lomatinę tarnybą.

Apie trejus metus gyvendamas Ameriko
je, Povilas Rotomskis padeda mūsų užjūrio 
broliams organizuoti paramą nuo karo 
kentėjusiems lietuviams, Lietuviškosios 
vizijos kariams ir mūsų partizanams, 
darbo dėka sustiprėja saitai tarp užjūrio 
tuvių ir lietuvių Tarybų šalyje.

1944 metų pabaigoje grįžęs į išvaduotą 
Tarybų Lietuvą, Rotomskis paskiriamas Lie
tuvos TSR Užsienio Reikalų Liaudies komi
saru. Turėdamas diplomatinio darbo paty
rimą, jis imasi organizuoti naujai įkurtą 
respublikinį Užsienio Reikalų Liaudies Ko
misariatą.

Tvarkant santykius tarp Tarybų Lietuvos

nu- 
di- 
Jo 

lie-

ir demokratiškosios Lenkijos, Rotomskis, 
kaip užsienio reikalų ministras, vyksta į 
Varšuvą tartis su Lenkijos vyriausybe dėl 
abiejų tautų piliečių repatriavimo.

1946 m., ruošiantis Paryžiaus Taikos kon
ferencijai dėl pokarinio pasaulio sutvarky
mo, nelieka nuošalyje ir P. Rotomskis. Jis 
Tarybų Sąjungos delegacijos sudėtyje da
lyvauja konferencijoje kaip Tarybų Lietu
vos atstovas..

Tarybų Lietuvos darbo žmonės, aukštai 
vertindami P. Rotomskio nuopelnus lietuvių 
tautai, išrinko jį Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu. Vėliau P. Rotoms
kis dirbo Tarybinių rašytojų sąjungos atsa- 
kominguoju sekretoriumi, Politinių ir moks
linių žinių skleidimo draugijos sekretoriu- 
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mi ir daug nuveikė, būdamas Lietuvos Drau
gystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininku.

Povilas Rotomskis, nepaprastai principin
gas revoliucionierius, nežinojęs jokių nuo
laidų ir pasigailėjimo klasiniams priešams, 
visokiems atsimetėliams ir silpnadvasiams, 
kartu buvo labai skaidrios sielos, ir švelnių 
jausmų žmogus. Jis'nuostabiai mokėjo my
lėti grožį. Kas nežinojo Lietuvoje, Sąjun
goje ir už jos ribų Rotomskio gėlininko, kas 
nesižavėjo jo išvestomis jurginų ir gladijolių 
naujomis veislėmis. Jo meilė gėlėms buvo 
tokia didelė, kad iki paskutinės savo gyve
nimo dienos jisai su jomis nesiskyrė.

Dešimtmetis rūstaus kalėjimo paliko pėd
sakus kovotojo revoliucionieriaus sveikato
je. Kupinas skaisčiausių svajonių ir vilčių 
apie dar gražesnę mūsų tėvynės ateitį atsi
skyrė Povilas Rotomskis su mumis. Bet mes 
jaučiame jį kasdien šalia, rikiuotėje.

Adomas Čiplys

LANKANT HAREMO MUZIEJŲ

Mislinčius

Apie renesansą ir humanizmą
Lietuvos TSR Mokslų 

akademijos Religijos ir ate
izmo istorijos komisijai pa
siūlius, Istorinių mokslų 
daktaras Juozas Jurginis 
parašė labai įdomią knygą- 
“Renesansas ir humaniz
mas Lietuvoje.” Knygą per
nai išleido Vilniuje.

Dr. J. Jurginis knygos 
pat pradžioje aiškina, kad 
humanizmas nėra renesanso 
sinonimas, kad jie turi skir
tingą prasmę: renesansas 
yi^a istorinė epocha, o hu
manizmas — idėjinė žmonių 
aspiracija. Kai kas sako, 
jog renesansą ir humaniz
mą pagimdė reformacija - 
protestantizmas. Tačiau bu
vo kaip tik priešingai: re
nesansas ir humanizmas 
buvo reformacijos pirmta
kai. Pusi. 7 knygos auto
rius sako:

“Kaip idėjine kryptis, hu
manizmas susiklostė rene-1
sanso epochoje, kada gims-1 tizmas tuo metu buvo radi- 
tanti buržuazija ėmė prie- kalus sąjūdis. Kai tik Vo-

archijos vadeivas už žmonių kyje buvo didelis lietuvių 
deginimą inkvizicijos lau
žuose, indulgencijų (nuodė
mių atleidimo lakštų) par- 
davojimą, turtų grobsty
mą, ištvirkavimą ir t. t. 
Apie Romoje sėdinčią kata
likų kliką Liuteris sakė: 
“Jeigu mes vagį baudžiame 
kardu, žmogžudžius kartu
vėmis, o eretikus ugnimi, 
tai juo labiau ar neturime 
mes užpulti šiuos žalingus 
pragaišties mokytojus, po
piežius, akrdinolus, vysku
pus ir visą kitą Romos so
domos šunaują visokiais 
ginklais ir nusiplauti savo 
rankas jų krauju.”

Matoma, jog Liuteris bu
vo prieš Romą nusiteikęs 
gana karingai ir dėl to su
silaukė daug pasekėjų, nes 
Romos daug kas nemėgo. 
Renesanso epochoje laisvai 
galėjo plisti visokios radi
kalios idėjos, o protestam

Turistai lanko haremą, 
Kur belaisvės kadais kankinos; 
Virbais išpinti langų rėmai 
Meną siaubą senosios gadynės 

Laukinės.

čia liūdnos būtybės ilgėjos 
Giedros gimtosios padangės; 
Sapnavos joms tėviškės vėjas 
Ir jūros ošiančios bangos, 

Taip brangios...

Eunuchai jas saugojo niūrūs, 
Šnipinėjo atkišę ausį;
Jos slėpė palaidotos mūruos

Mylimo vardą švenčiausią, 
Tyriausią.

Šiurpiai ant lūpų sustingęs, 
Išgirsti eunuchams nevertas, 
Tas mylimo vardas didingas 
Kvėpė stiprybę kas kartas 

Netartas.

Mįslingos raidės matyti... 
Jeroglifai haremo sienoj. .. 
Gal meldėsi jos čia parkritę 
Slapčia nuo sargų mėnesienoj 

Pavieniui.

Eunuchai vis vien neištrynė
Šių ženklų ant marmuro tvirto, 
Kaip ir daug parašų toj gadynėj, 
Paliktų žengiant į mirtį 

Paskirtą...

Kas būti šiurpesnio gali
Kaip prigimtį^trempti, darkyti;
Dresiruotą mazgotę bevalę 
Smaugti būtybei kitai 

Statyti ?!

Kaip ilgai valdinį buką 
Vertino dažnas tironas 
Ir laikė daug dvasios eunuchų, 
Paverstų piktais nevidonais

Engt žmones I
J. Subafa

sintis feodalizmui ir bažny
tiniam dogmatizmui... Hu
manizmas buvo renesanso 
epochos ideologija ir pasau
lėžiūra.”

Renesansą negalima griež
tai sieti nė su feodalizmo 
nabaiga ir kapitalizmo pra
džia. Kai kuriose šalyse tos 
dvi epochos taip susiklostė, 
bet ne visose. Pav. Lietuvo
je renesansas pasireiškė 16- 
17 amžiuose, bet feodaliz
mas, su stipriais vergovės 
atributais, išsilaikė dar apie 
200 metų. Kapitalizmas Lie
tuvoje pradėjo kilti tik 19- 
toio šimtmečio viduryje, pa
naikinus baudžiavą.

“Miesto ūkis — sako au
torius —, peraugdamas į 
kapitalistinį, su dar ė rene
sanso kultūros pagrindą, o 
renesanso ideologijos nešė
jai buvo miestiečiai — au
ganti buržuazija.”

Buržuazija, kaip savita 
visuomenės klasė, kai ji ko
vojo su feodalizmu ir jo 
atliekomis — buvo revoliu
cinė klasė, pažangi klasė. 
To meto buržuazinės revo
liucijos, kilusios Italijoje, Aust
rijoje, Vokietijoje. Prancū
zijoje ir kdtose Vakarų Eu
ropos šalyse, buvo pažan
gios. nes jos kovojo prieš 
baudžiavinį absoliut i z m ą, 
prieš reakcines jėgas. Tai
gi renesansas turi klasinį 
pagrindą.

Renesansas pirm i a u s i a 
pasireiškė Italijoje, nes ten 
pirmiausia iškilo miestai ir 
atsirado pramoninis prole
tariatas. Buržuazijai rei
kėjo laisvu rankų, o feoda
lizmas trukdė jai aup-ti. Re
nesansas ten pasireiškė 14- 
16 amž.. o kai kitose Va
karų šalyse tik 15-16 amž.

Italijos miestai 12-13 amž. 
vadovavo, prekybai su kito
mis šalimis. Jų pirkliai tu
rėjo ryšius su Prancūzijos, 
Ispanijos, Vokietijos Angli
jos, Šveicarijos ir kitų kraš
tų pirkliais. Jie turėjo sa
vo rankose daug namų, že
mių bei fabrikų. Italijos 
renesanso laikų humanistai 
katalikų religijos požiūriu 
buvo indiferentai, bet jie 
neprisidėjo nė prie Martino 
Liuterio skelbiamos refor
macijos Vokietijoje. Jie ma
tė, kad ir pastaroji buvo 
nemažiau permirkusi misti
cizmu bei prietarais, kaip 
kad Romos katalikizmas.

Kas kita buvo Vokietijoje. 
Ten M. Liuteris 1517 m. pri
kalė prie Vitenburgo kated
ros durų savo protesto te
zes, kuriose pasmerkė po
piežių ir kitus .katalikų ie-

kietijos turtingieji sluoks
niai pamatė, kad liuteroniz- 
mas jiems nėra pavojingas, 
jie puolė reformacijos glė
bin ir pradėjo lygiai žiau
riai persekioti tuos, kurie 
tik jiems nepritarė. Kai 
kuriose vietose jie įkūrė 
protestantišką inkviziciją, 
laužuose degino ne tik re
liginius “eretikus,” bet čiu
po menamus “burtininkus,” 
“raganautojus” ir kitokius 
neklaužadas. J. Kalvinas 
Šveicarijoje 15 53 m. gyvą 
sudegino ant laužo ispanų 
mokslininką - gamtininką 
Migeli Servetą, kad tasai 
pritarė kitai protestantų 
sektai, o ne jo skelbiamai. 
Dėl to pačioje Vokietijoje 
M. Liuteris susilaukė daug 
priešu net protestantu eilė
se. Tomas Miunceris su
traukė aplink save gana 
daug sekėiu. Jis buvo daug 
demokratiškesnis ir huma
niškesnis už Liuteri. Šveica
rijoje iškilo Jonas Kalvinas, 
Čeko Slovakijoje Husas, 
Anglijoje Viklifas. Prancū
zijoje Hugenotai ir kiti. Re
nesanso amžiaus humaniz
mas ir liberalizmas pagaliau 
buvo palaidotas naujos re
akcijos bangose. Italijoje 
popiežiaus šalininkai huma
nistus nugalėjo ir užkūrė 
“šv e n t o s i o s inkvizicijos” 
laužus, atidarė tortūrų rū
sius ir t. t. Italijoje huma
nizmas išsilaikė apie 300 
metų.

Renesansas ir humaniz
mas išlaisvino žmogaus są
mone ir pagimdė reformaci
ją. Tačiau reformacija, nu
stojusi buvus pažangi idėja 
ir tapusi išnaudotojų tar
naite, palaidojo humanizmą 
ir sugražino reakcija, kuria 
nugalėjo tik 19 ir 20 amž. 
pažangesnieji žmonės.

Lietuva pradėio kultūriš
kai atkusti tik 16-tameamž. 
Anie 17-jo amž. vidurį pra
sidėjo politinis ir ūkinis ki
limas. Su renesanso kilimu, 
iš Vakaru buvo atnešta ir 
reformacija. Lietuvą pasie
kė net kelios protestantų 
sektos: evangelistai, kalvi
nistai (mukeriai), anabap- 
tistai, Tomo Miuncerio se
kėjai ir kiti. Pagaliau re
formacija Lietuvoje nugalė
jo katalikiškieji jėzuitai ir 
grąžino tamsiųjų amžių 
mosferą.

Pirmoii spaustuvė 
Lietuvoje

Iki 16-tojo amž. Lietuvoje 
nebuvo jokios spaustuvės. 
Knygų spausdinimas rene
sanso bei humanizmo povei-

kultūrinis laimėjimas. Iki 
tol, visokios knygos į Lietu
vą buvo importuojamos iš 
užsienių. J. Jurginis savo 
knygoje, pusi. 144 ir 147 sa
ko:

“Knygoms plisti Lietuvo
je padėjo spaustuvių at
siradimas. Pirmojo Lie
tuvos spaustuvininko 
garbė priklauso daktarui

i Pranciškui Skorinai, balta
rusių raštijos pradininkui, 
žymiam renesanso epochos 
žmogui, humanistui...

P. Skorina į Vilnių atsiga
beno spaustuvės reikmenis 
ir popieriaus atsargas. Tai 
buvo pirmoji spaustuvė da
bartinėje Tarybų Sąjungos 
teritorijoje. Šioje spaustu
vėje P. Skorina 1525 m. ir 
išspausdino ‘Apaštalą’ ir 
‘Mažąją kelionių knygutę’— 
psalmių ir įvairių pamoky
mų rinkinį, skirtą pasau
liečiams, daugiausia kelio
nėje būnantiems pirkliams.”

(Tąsa 4-tam pusi.)

at-

Kandidatai į 
respublikines premijas

Mokslo ir technikos bei 
literatūros ir meno respub
likinių premijų komitetai 
LTSR Ministrų Tarybos pa
skelbė sąrašus darbų, pri
statytų šių metų respubliki
nėms premijoms.

Sąraše — daug darbų iš 
technikos ir tiksliųjų moks
lų sričių. Tai dar kartą pa
liudija apie neregėtą šių 
mokslo šakų išsivystymą 
Tarybų Lietuvoje. Šiame 
sąraše — elektroninis graA 
fikų skaitymo įrenginys 
“Siluetas,” su pasisekimu 
eksponuotas tarp tau ti nėję 
Leipcigo mugėje, ir elektro
ninė odų matavimo mašina, 
kuri pakeis nelengvą ir ne- 
visuomet tikslų odų matuo
tojo darba, daugelis kitų 
mūsų mokslininkų, techni
kų, inžinierių atradimų bei 
išradimų.

Už įžymius nuopelnus, ti
riant reumatą, respubliki
nei premijai pristatytas ži
nomas mūsų medicinos dar
buotojas kaunietis profeso
rius J. Kupčinskas. K. Ėrin
gas. A. Sakalauskas, L. Ze- 
lionka ir kiti pristatyti už 
darbus žemės ūkio mokslų 
sritvie. Dviejų naujų archi
tektūrinių ansamblių — Sta- 
tvbininkų rūmų ir tilto per 
Nerį Vilniuje—kūrėjai taip 
pat pristatvti šiam reikš
mingam apdovanojimui.

Literatūros ir meno res
publikinių premijų kandi
datu tarpe — prozininkai A. 
Gudaitis - Guzevičius ir M. 
Sluckis; poetas A. Baltakis; 
iauno kompozitoriaus V. 
Jurgučio pavardė figūruo
ja greta labiausiai žinomu 
musu muzikos kūrėjų — E. 
Balsio ir J. Juzeliūno. Te
atrai respublikinei premijai 
pristatė Vilniaus Valstybi
nio akadaminio teatro re
žisieriu ir aktorių J. Ru- 
dzinską už io sukurtą Skir- 
gailos vaidmenį to paties 
pavadinimo snektaklvje. pa
nevėžieti D. Banioni ir Kau
no lėliu teatro meno vado
vą S. Ratkevičių.

I respublikine premiją 
nretenduoia ir šių metų 
“Didžioio Gintaro” prizinin
kas — V. Žalakevičiaus me
ninis filmas “Niekas neno
rėjo mirti.” Dailininku at
stovai šiame kūrybiniame 
konkurse — tapytojas A. 
Savickas, skulptorius X ML

Girtuoklystė
Žodis girtuoklis nėra ma

lonus, bet dažnai prisieina 
jį vartoti. Nuo tų laikų, kai 
“Kristus pavertė vandenį į 
vyną,” puota pagyvėjo ir gir
tuoklių šimteriopai padau
gėjo. Visi tos puotos daly
viai pasigėrė ir nuo tos die
nos nuo girtuokliavimo nei 
dievas, nei žmogus, nei vel
nias negali išsipagirioti. 
Nesakau, kad visa žmonija 
yra girtuokliai, bet gal dau
guma prie to yra pripratus!

Vartoja alkoholį tėvai, 
vartoja vaikai. Be svaigi
nančių gėrimų neapsieina 
nei vestuvės, nei krkštynos, 
nei piknikai, net ir laido
tuvės !

Pagonizmo laikais, kuo
met žmogus gimdavo, tėvai, 
giminės ir kaimynai verk
davo, kad jaunuolis atėjo 
“į ši pasaulį vargti,” o kai 
mirdavo, džiaugdavosi. Puo
tas iškeldavo ant mirusio 
kapo su valgiais, gėrimais 
ir šokiais, prisimindami, kad 
miręs žmogus šioje žemėje 
baįgė savo vargus ir “nu
žengė į amžių laimingą gy
venimą.”

Čia irgi neapsieidavo be 
svaiginančių gėrimu. Šis 
paprotys dar ir po šiai die
nai yra užsilikęs mūsų tar
pe. Palydėjus numirėli, su
sirenka kur į svetainę ir iš
kelia puotas tiems, kurie 
palvdėio numirėlį į kapus.

Vieni geria namuose, kiti 
karčiamose; vieni pasirodo 
viešai, kiti slaptai, bet pa
sekmės visu yra tos pačios 
— girtuokliav imas. Šian
dien ne tik senesni varto
ja svaiginančius gėrimus, 
bet ir tarp jaunimo girtuok
liavimas yra paplitęs. Gir
tuoklio gyvenimą greit ga
lima atpažinti. Jo namai 
nešvarūs, kalba vulgariška, 
o aro*umentams vartoja . 
kumščių. Dirba kaip mulas, 
p*aves savaitės uždarbį, ei
damas j namus nas savo šei
myną nenraleidžia nei vieno 
“barrūmio” pakelėje. Par
ėjės i namus griūva ant 
p-rindų sielodamasis, arba 
išvaikydamas šeimyną iš 
namu. Kas sekmadienį einą 
i bažnyčia ir prižada pasi
taisyti. bet kol pareina į na
mus—ir vėl tas pats karto
jasi — girtuokliavimas.

Tos “dievo dovanos” nie
kas neišgėrė ir neišgers, bet 
protą, sveikatą ir garbę tai 
pragers.

Stiklelis degtinės žmogų 
palinksmina, stiklelis degti
nės žmogų pravirkdina, o 
trečias stiklelis, degtinės 
žmogų kankina ir pirm lai
ko nuvaro į kapus.

Bronius S.

NEBUS LENKIJOS 
SIENŲ PAKEITIMŲ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Lenkijos delegacija atmetė 
Vakarų Vokietijos reikala
vimą persvarstyti jos vaka
rinę sienąišilgai Oderio 
Neisse upes.

Lenkijos delegacija pa
reiškė, kad negali būti nei 
kalbos apie sienas, nes po 
karo Lenkija atgavo tik sa
vo teritorijas, kurias, Vo
kietija buvo užgrobusi.

A nglijos,Paryžius.
Prancūzijos, Italijos, Belgi
jos, Autralijos, Olandijos ir 
Vakarų Vokietijos pasitari- 
m a i erdvių užkariavimcr 
reikalais jau pasibaigė.

kėnas, grafikė A. Makūnai
tė, tekstilininkas J. Balči
konis ir vitražistas A. Stoš
kus. E*



4 pusi. LAISVE Antį*., gegužčs (May) 10, I960

Pranas Stiklius IT * '**’

Kapsų ir zanavykų krašte
(Tęsinys)

Prie Žuvinto ežero
Besiruošiant vykti to

liau, iškilo klausimas—suk
ti ar nesukti x į netoliese 
esantį Žuvinto ežerą pama
tyti gulbių. Dauguma nu
balsavo sukti, tai ir pasu
kom. .

Žuvintas is seno garsus 
turtingu paukščių, žuvų ir 
kitokios vandens gyvūnijos 
pasauliu. Dabai’ čia įsteig
tas rezervatas ir visa tai 
saugoja ir globoja valstybė. 
Rezervato teritoriją sudaro 
ne tik ežeras, užimantis 
tūkstančio su viršum hek
tarų plotą, bet ir dalis ap
linkinių pelkių—Palių. Sek- 
lume ir žolėtame Žuvinto 
ežere gausu tokių paukščių, 
kurių nėra kituose Lietuvos 
ežeruose. Bet labiausiai Žu
vintą puošia gražuolės gul
bės, kurių jame kasmet pe
ri virš 50 porų.

Nuo kelio iki vandens gal 
bus apie pusę kilometro, 
bet prie jo artintis pavo
jinga, nes ežero pakraš
čiai užkloti samanomis, pro 
kurias lengvai galima nu- 
grimsti į gelmę. Gražuoles 
gulbes matėme baltuojant 
iš tolo. Jos buvo vos įžiū
rimos ryto saulės spindu
liais blizgančiame ežero 
vandenyje.

Kapsuko miestas
Besiartinant prie Kapsu

ko (buvus Mariampolė), 
jau iš tolo ėmė ryškėti nau
jų statybų kontūrai. Dabar 
Kapsuke kuriama stambi 
pramonė, kuri pareikalaus 
daug darbininkų. Netolimo
je ateityje Sūdavos krašto 
sostinė Kapsukas pasipildys 
naujais gyvenamųjų riaihų 
kvartalais, išaugs, pasipuoš 
naujais parkais ir įsijungs 
į didžiųjų respublikos mies
tų gretą. Jo gyventojų skai
čius turės pakilti iki šimto 
tūkstančių.

Kapsuko miestas turi pui
kią revoliucinę praeitį. Dar 
1905 m. revoliucijos dieno
mis čia vykdavo liaudies mi
tingai, kuriuose kalbėdavo 
V. Mickevičius - Kapsuk a s. 
Jis net buvo užmezgęs ry
šius su čia stovėjusios ka
riuomenės įgulos revoliuci
niais kariais ir rengė suki
limą. Čia esąs išlikęs namas, 
kuriame Z. Angarietis 1908 
m. leido “Darbininkų žodį.”

Spaudos draudimo metais 
čia buvo centrinis drau
džiamos literatūros sandė
lis. Literatūra būdavo slap
tai atgabenama iš Prūsų 
per Širvintą, Naumiestį ir 
Vilkaviškį, o čia skirstoma 
ir siunčiama toliau. Be to, 
čia gyveno ir dirbo vienas 
žymiausių to laiko veikėjų, 
literatūrinio darbo pradi
ninkas Petras Arminas - 
Trupinėlis, miręs 1885 m. ir 
čia palaidotas. Čia palaido
ta ir 1921 m. mirusi įžymio
ji mūsų rašytoja, lietuvių 
literatūros klasikė Julija 
Žyman tienė-žemai tėr kurios 
120 metų gimimo sukaktį 
neseniai taip iškilmingai at
šventėme. •

Literatūros mylėtojams 
tos vietos ir tie žmonės la
bai brangūs ir širdžiai arti
mi. Dėl to ‘Važiuodami per 
Kapsuko miestą sustojom 
prie kapinių ir užėjom nu
lenkti galvas prie jų kapo, 
pagerbti jų šviesų atmini
mą.

Naudžių kaime pas 
Juozą Rimšą

Pusiaukelyje tarp Kapsu
ko ir Vilkaviškio, kur atsi-

šakoja kelias link Pilviškių, 
iš medžių žalumos kyšo 
smailus bokštas, tai Gižai. 
Pusiaukelėje tarp Gižų ir 
Pilviškių, Naudžių kaime, 
yra Rimšų ūkis, kuriame 
tebegyvena Juozas Rimša ir 
jo brolis Jurgis su žmona.

Savo gimtąją tėviškę ir 
savo paties išgyvenimus 
Juozas Rimša yra aprašęs 
1938 m. išleistame “Knyg
nešio” I tome, o dar ryš
kiau viską pavaizdavo J. 
Rimantas puikiai parašyto
je knygoje “Petras Rimša 
pasakoja,” išleistoje 1964 
metais.

Labai norėjau dar bent 
kartą pamatyti Juozą Rim
šą, tą žmogų, kurio visas 
gyvenimas ir nuveikti dar
bai panašūs į legendą, no
rėjau pasveikinti jį devy
niasdešimtojo gimtadienio 
sulaukusį.

Ir štai mes pilnu auto
busu dumiam pas Rimšus! 
Dumiam tuo keliu, kuriuo 
spaudos draudimo laikais 
ėjo knygnešiai, apsikrovę 
sunkiais našuliais su lietu-
viškais raštais, dumiam tuo 
pačiu keliu, kuriuo traukėsi 
į užsienį 1905 metų kovo
tojai prieš caro patvaldys
tę.

Ekskursijos vadovas drau
gas Vajėga užleidžia man 
savo vietą prie vairuotojo, 
kad rodyčiau kelią. Bet pa
sirodė, kad prieš porą me
tų važiuoti keleivine maši
na ir dabar tuo pačiu ke
liu išvesti mašiną pačiam— 
tai ne tas pat. Tuomet at
rodė, buvo tik vienas kelias, 
o dabar jis čia šakojasi į 
dvi, čia vėl net į tris vieno
das šūkas. Ir būk gudrus 
įspėti, kuri veda pas Rimšą. 
Kol apsižiūrėjom, kad ne tas 
kelias, nuvažiavom apie tre
jetą kilometrų, ir teko 
klaustis kelio. Būdinga, kad 
užkalbintas pilietis nežinojo 
Naudžių kaimo, bet pas 
Rimšą kelią parodė gerai.

Rimšai mus sutiko labai 
maloniai, pakvietė į vidų 
apžiūrėti brolio Petro Rim
šos skulptūrinių darbų ir 
pasikalbėti. Pokalbiai lietė 
įvairias temas. Juozas dau
giau pasakojo atsiminimus 
iš savo turtingos įvykiais 
praeities, o Jurgis su žmo
na daugiau lietė dabarti
nius šiokiadienius, pilnus 
senatvinių sunkumų bei ne
galavimų, guodėsi augan
čia pakaita — čia pat esan
čiais savo anūkėliais.

Atsisveikindami garbin
gus šeimininkus, drauge su 
jais nusifotografavome ir 
palinkėję jiems geros svei
katos, grįžom į savo auto
busą, kurį vairuotojas nu
kreipė į Vilkaviškio pusę. 
Liaudies poetės Salomėjos

Nėries pėdsakais
Vilkaviškyje Salome ja-Nė- 

ris-Bačinskaitė išgyveno 
penkerius metus. Čia ji 
1919 metais įstojo į “žibu
rio” gimanziją ir mokėsi jo
je nuo ketvirtos klasės iki 
gimnazijos baigimo. Čia 
besimokant apsireiškė jos 
poetinis talentas—1921 me
tais ji buvo parašiusi pir
muosius savo eilėraščius.

Sustoję Vilkaviškyje mes 
suradom buvusią “žiburio” 
gimnaziją ir apžiūrėjome 
tos gimnazijos aštuntos kla
sės kambarį, kuriame po
etė 1924 metais baigė gim
nazijos kursą.

Iš labai kruopščiai su
rinktų ir suderintų foto
nuotraukų, albumų bei kito-

kiu vaizdinių priemonių, 
esančių tame kambaryje, 
susidaro apytikris poetės 
mokslo dienų paveikslas.

Iš Vilkaviškio pasukom į 
Alvito-Kybartų plentą ieš
koti Kiršų kaimo Bačinskų 
sodybos—Salomėjos Nėries 
gimtinės. Surasti poetės - 
lakštingalos gimtinę neleng
va, nes nėra jokių rodyklių 
ar užrašų, nurodančių ties 
kuria vieta reikia išsukti iš 
didžiojo kelio.

Pastebėję parašą “Salo
mėjos Nėries vardo kolūkis,” 
mes su savo autobusu nė
rėm į pirmą pasitaikiusį lau
ko keliūkštį. Bet tuojau ap
sižiūrėjom įvažiavę j javų 
lauką, pamatėm, kad iš vie
nos pusės į autobuso langus 
plakasi rugių varpos, iš ant-
ros — vešliai keliasi vasa
rojus, o priekyje pieva ir 
jos viduryje tyvuliuojanti 
bala. Reikia grįžti atgal, 
bet kaip apsukti autobusą?

Lyg kokie išdykaujantieji 
vaikigaliai su klegesiu ir 
juokais pabirom visi pro 
siaurutes autobuso duris į 
gamtos prieglobstį. Saulutė 
iš mėlyno dangaus mums 
šypsosi, lengvučiai debesė
liai lėtai plaukia, o rugiai 
mėlynom rugiagėlėm iškai
šyti, o klestintieji vasaro
jaus želmenys, o pieva, pa
marginta baltais dobilėliais 
ir geltonais žiedais! Viskas 
žavi savo nekaltu šviežumu, 
viskas svaigina savo malo
niais kvapais, keri įvairio
mis savo spalvomis.

Kai žmogus iš miesto atsi
randi tokiame nepaliestame 
gamtos kampelyje, tai iš 
tikro pajunti pilną jos gro
žį ir didžią vasaros palai
mą! Rodos, imtum ir pasi- 
liktum čia visam laikui ir 
niekur iš čia neitum.

Gamtos grožybių užburti 
nė nepajutom, kaip vairuo
tojas apsuko mašiną, visai 
mažai pakenkęs vasarojui.

Mūsų laimei pasitaikė 
žmogus, sutikęs įsėsti į mū
sų mašiną ir rodyti kelią. 
Tuo būdu jis mus įvedė į 
patį Bačinskų sodybos kie
mą.

Kieme stovi karo metais 
išlikę nesugriauti mūriniai 
ūkio trobesiai. Gyvenama
sis namas, kuriame gimė ir 
augo poetė, buvęs medinis, 
karo metu sunaikintas. Yra 
likęs tik jo mūrinis funda
mentas su cementiniais laip
teliais, kuriais vaikščiojusi 
poetė. Dabartiniais laikais 
ši vieta aptverta gražiai da
žyta tvorele, apsodinta gė
lėmis ir čia pat pastatytas 
paminklinis akmuo.

(Bus daugiau)

Apie renesansą ir humanizmą
Mirusių kartu su manim, 

ir tai drąsiai pasakau;
Aš neturėsiu to rūpesčio, 

kurį turės kiti, 
Ieškodami savo sielos, kada 

kelsis iš karsto...

Jėzuitai šį drąsų Bekešo 
įrašą paskelbė ateistiniu ir 
jį prakeikė..

Gaila, kad tasai pamink
las neišliko. Vilnelė, plau
dama kalno šlaitą, daugiau 
kaip prieš šimtą metų nu
vertė antkapio bokštą ir pa
naikino kapą.

Knygos autorius pusi. 
251 sako:

“Renesansas ir humaniz
mas, per reformaciją artė
dami prie liaudies, priėjo 
prie dangaus ir žemės per
tvarkymo, prie utopinio so
cializmo ir praktiškojo ate
izmo. Bet tai buvo pavo
jinga feodalinei santvarkai, 
ir todėl arionai pirmieji Lie
tuvoje už tas pažiūras tu
rėjo mokėti gyvybe.” Daug 
jų inkvizitoriai nužudė.

Gerbiamasis autorius sa
vo mokslinės knygos pabai
goje suveda visą dėstomąjį 
reikalą į sekamą teiginį:

“Aukštai vertinant huma
nizmą ir pripažįstant jo di
delę progresyvią reikšmę 
žmonijos istorijoje, reikia 
nepamiršti jo vidaus prieš
taravimų. Jo ideologai nie
kad nesiekė išvaduoti dar
bo žmonių nuo išnaudojimo. 
Jie tikėjo, kad laisvę, lygy
bę ir brolybę galima įgy
vendinti, nenaikinant priva
čios gamybos priemonių 
nuosavybės. Jie kaip tik 
aistringai kovojo už buržu
azinę nuosavybę, laisvą nuo 
feodalinių privilegijų ir ap
ribojimų. Buržuazijai lai
mėjus ir atsidūrus valdžio-

(Atkelta iš 3 pusi.)
Tačiau Skorinai Vilniuje 

nesisekė. Daugiau knygų 
jis ten nebespausdino. Ne
išliko nė pirmosios jo iš
spausdintos knygelės. Jis 
buvo išvykęs į Karaliaučių, 
gyveno Lenkijoje, o senat
vėje grįžo į Prahą ir ten 
mirė. Jo pradėtas spaudos 
darbas nutrūko iki 1570 m. 
Spaudos centru tapo Kara
liaučius, kur 1547 m. buvo 
išspausdinta pirmoji išliku
si protestantų kunigo Mar
tyno Mažvydo knygelė 
“Katekizmo paprasti žo
džiai.” Mažvydas, kaip ir kiti 
to meto lietuviai humanistai 
(A. Kulvietis, J. Zablockis, 
S. Rapalionis), Karaliaučiu
je gyvenę švietėjai, buvo iš 
Lietuvos pabėgę nuo jėzui
tų persekiojimo. Knygos 
149 pusi, skaitome:

“Prasidėjus reformacijai, 
žymiu spaudos centru pasi
darė Karaliaučius, užmez
gęs glaudžius ryšius su Pra
ha. Pirmasis Karaliaučiaus 
spaustuvininkas buvo Han
sas Veinreichas (Weyreich), 
kuris lietuvių kultūros isto
rijoje nusipelnė garbę, iš
spausdinęs 1547 m. M. Maž
vydo ‘Katekizmą.’ Šis spaus
tuvininkas kilęs iš Gdans
ko; į Karaliaučių jis atsikė
lė 1522 m. Pirmąją knygą 
išspausdino 1523 m. vokie
čių kalba. Tai buvo ‘Tėve 
mūsų paaiškinimai’... Jis 
išspausdino 1545 m. ir pir
mąjį prūsų katekizmą. To
liau sekė Mažvydo ‘Katekiz
mas’ (1547), o antroji jo 
išspausdinta lietuviška kny
ga buvo Mažvydo ‘Giesmė 
šv. Ambraziejaus’ (1549). 
Tai nedidelio formato 12 
numeriuotų puslapių kny
gutė.”

Karaliaučiaus universite
te tuomet mokėsi iš Lietu
vos pabėgę Augustinas Jo
mantas, B. Valentas, J. 
Bretkūnas (Biblijos į lietu
vių kalbą vertėjas), V. Bui
vydas ir kiti švietėjai: “Ši
tie mokyti Lietuvos vyrai 
ėmėsi didelio, naujo ir lie
tuvių kultūros istorijai reikš
mingo darbo — leido refor
matų knygas lietuvių kal
ba” (pusi. 210).

Tačiau negalima sakyti, 
kad jų knygos buvo pažan
gios dabartiniu mūsų su
pratimu. Jos buvo feoda
lizmo ramsčiai, prieš įsigy
venusią vergovinę santvar
ką nekovojo ir išsivadavimą 
rodė tik po mirties—dangu
je! Pav. kun. J. Bretkūnas 
savo “Postilėje” 1591 m. sa
kė:

“Riekia tą darbą nudirbti, 
kurį jums ponai prisako, 
arba, kaip mūsų šičia kal
bama yra, baudžiava, nes

taip prisako Dievas per 
šventą Povilą... to dėlei 
piktai daro tie žmonės, ku
rie ponų baudžiavą sekti 
ginasi” (pusi. 213). Kalba 
visai kaip kunigas, baudžia
vos šalininkas! Reformatų, 
kaip ir katalikų, kunigai gy
nė baudžiavinį išnaudojimą, 
todėl reformacija bajorams 
buvo nepavojinga ir jie ją 
skleisti nedraudė. Kun. 
Mažvydas, kaip ir kun. 
Bretkūnas, skundėsi savo 
valdovui hercogui Albrech
tui, kad valstiečiai nesimel
džia, nešvenčia sekmadie
nių, neina į bažnyčią, ku
nigams neaukoja, ir reika
lavo, kad žmonės už tai bū
tų baudžiami. Albrechtas 
jų paklausė ir išleido po
tvarkį, numatantį sunkias 
bausmes valstiečiams už 
bažnyčios nelankymą. “Nu
sikaltėliai” buvo baudžiami 
piniginėmis baudomis ir mu
šami rykštėmis, įkaustomi į 
kenges (kalades) ir pan. 
Vaikus vertė leisti į mokyk
lą ne dėl jų švietimo, bet 
“kad išmoktų poterių ir ti
kėjimo išpažinimo ir 10 die
vo prisakymų” (p. 216).

Tarp protestantų buvo 
sekta vadinama arionais. 
Viena jų šaka buvo gana 
radikali, steigė net komu
nalinės bendruomenės, pir
mykščių krikščionių pavyz
džiu. Jėzuitai juos va
dino ateistais, bedieviais, 
etc. Kai vienas jų didikas 
arionas*) Kasparas Bekešas 
1579 m. mirė (jis buvo nar
sus karvedys, kilimo veng
ras), nei viena Vilniaus 
bažnyčia nenorėjo priimti 
jo lavono į savo kapines. 
Tuomet Lenkijos-Lietuvos 
karalius Steponas Batoras 
savo drąsųjį karvedį palai
dojo viename aukščiausių 
Vilniaus apylinkės kalnelių, 
pastatęs jam aukštą kolum- 
nos pavidalo paminklą, ku
riame buvo lotynų kalba iš
kalta Bekešo priešmirtiniai 
žodžiai (pusi. 148):
Visa turiu pats iš savęs: 

nenoriu pripažinti dievo;
Netrokštu jo dangąus, 

pragaro nebijau,
Pasigailėjimo neprašau ir į 

pomirtinį teismą neštoj u, 
Nuodėmes nepažįstu ir neži

nau, kad kam būčiau kaltas, 
Gyvenau savaime ir buvau 

ištikimas pats sau.
Esu ramus dėl kūno ir dar 

ramesnis dėl sielos,

j e, buržuazinė gamtos turtų, 
įmonių ir kitų gamybos 
priemonių nuosavybė, pasi
dariusi laisvai samdomų 
darbininkų išnaudojimo pa
grindu, — virto humaniz
mo priešybė. Vietoj feoda
linės aristokratijos ilgainiui 
išaugo kapitalo aristokrati
ja, savo antihumanistiniais 
veiksmais nė kiek nebloges-
nė už pirmąją...

*) Prieš apie 40 ar daugiau metų 
tarp Amerikos socialistų buvo pa
sklidusi knyga “Arionų prisikėli
mas/’ Kas ją parašė ir išleido — 
nebeprisimenu. O būtų įdomu ją 
dabar pamatyti. Tad jeigu kas iš 
senesniųjų amerikiečių turi, labai 
dėkočiau, jei man ją perleistų ar 
bent paskolintų. Siųsti prašau 
“Laisvės’’ adresu.

Maisto produktų parduotuvė “Kaunas/’ bet ji yra “Vilniuje.

Humanizmas yra tokia 
vertybė, kuri ideologinėje 
kovoje užima labai svarbią 
vietą. Todėl jam daug dė
mesio skiriama ir marksis
tinėje lietaratūroje. Rene
sanso ir švietėjiškos epo
chos humanistines idėjas 
perėmė mokslinio socializ
mo kūrėjai, supratę, kad 
žmogaus asmenybė gali vi
sapusiškai kilti, tik panai
kinus privačią gamybos 
priemonių nuosavybę, kaip 
žmogaus pažeminimo, iš
naudojimo ir engimo pa
grindą. Jie sukūrė socialis
tinio humanizmo idėją.”

Negalima sakyti, jog ka
pitalistinių šalių pažangio
sios inteligentijos ir darbi
ninkijos humanistiniai sie
kimai yra be vertės. Jie 
prisideda prie kovos už tai- 
kos išlaikymą, demokrati
ją, nacionalinį progresą, 
liaudies švietimą, rasių su
lyginimą ir kt. Dėl to jų 
pastangos yra naudingos, 
remtinos ir sveikintinos.

Klaidos atitaisymas
Gegužės 6 d. “Laisvėje”, 

ant korespondencijos, ku
rioje Helen Puodis reiškia 
padėką, uždėta antraštė 
“Pittsburgh, Pa.” Turėjo 
būti Philadelphia, Pa. At
siprašome.

Redakcija

Lenininių premijų 
laureatai

"R

Leninių mokslo ir techni
kos premijų komitetas prie 
TSRS Ministrų Tarybos 
nutarė paskirti Leninines 
1966 metų premijas už įžy
miausius mokslo darbus:

A. Abrikosovui, L. Gorko- 
vui ir V. Ginzburgui — už 
superlaidžių lydinių ir su
perlaidininkų savybių stip
riuosius magnetiniuose lau
kuose teorijos išvystymą.

N. Jefimovui — už ypa
tingumų atsiradimą neigia
mo kreivumo paviršiuose 
tyrimus.

J. žuravliovui, O Lupano- 
vui ir S. Jablonskiui — už 
darbų ciklą iš valdymo sis
temų sintezės matematinės 
teorijos.

V. Ivanovui ir A. Ticho- 
novui — už darbų ciklą ne
korektiškų uždavinių srity
je.

A. Nesmejanovui—už ty
rimų ciklą elementoorgani- 
nių junginių srityje.

N. Dubninui —- už darbų 
ciklą, vystant chromosomi
nę paveldimumo teoriją ir 
mutacijų teoriją.

Reinbergui — už moksli
nį darbą “Kaulų ir sąnarių 
susirgimų rentgenodiagnos- 
tika.”

Grupei mokslininkų — už 
teorinius ir eksperimenti
nius eksitonų kristaluose ty
rimus.

_____ * ' •r
Lenininės 1966 metų pre

mijos technikos srityje pa
skirtos grupėms specialistų 
už įžymiausius mašinų ga
mybos, elektrotechnikos, ge
ologijos, metalurgijos, sta
tybos darbus.

Už įžymiausius meno lai
mėjimus Lenininės 1966 m. 
premijos paskirtos:

S. Gerasimoviri — už pa
veikslų seriją “Rusų žemė”.

Z. Dohichanovai—už kon
certinę atlikimo veiklą.

A. Plastovui—už paveiks
lų seriją “Kolūkinio kaimo
žmonės.”

M. Uljanovui — už J. Je
goro Trubnikovo vaidmens 
atlikimą meniniame filme 
“‘Pirmininkas.”

S. Zakariadzei — už Ge
orgijaus Mach ar aš vi 1 i o 
vaidmens atlikimą meninia
me filme “Kareivio tėvas”.

E.

MENONAS KRITIKAVO 
INDIRĄ GANDHĮ

New Delhi. — Indijos 
žinomas veikėjas Krishna 
Menonas parlamente kriti
kavo Indirą Gandhį, Indijos 
premjerą. Jis sakė, kad ji 
traukiasi nuo socializmo 
kelio, kuriuomi ėjo jos tė
vas Nehru.

Menonas sakė, kad Indi
ra turėjo asmeninį laimėji
mą būdama Washingtone, 
bet nepasiekė politinio.

MERGINA PASISLePe 
SUBMARINE

Wilmington, Del. — Po 
4-rių valandų plaukiojimo 

I Atlanto okeane grįžo į šią 
prieplauką anglų submari- 
nas. Mat, submarine buvo 
surasta pasislėpusi 17-kos 
metų amžiaus mergina 
Barbara McVay, iš Balti- 
morės.

Submarinas parvežė ją 
atgal ir perdavė Delaware 
valstijos policijai.
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Kultūrinė kronika Worcester, Mass.
VYTAUTUI MONTVILAI

Vilnius. — Lietuvos kino 
, studijoje priimtas naujas 
meninis filmas “Naktys be 
nakvynės”, skirtas poetui- 
revoliucionieriui Vytautui 
Montvilai.

Filmas sukurtas pagal 
maskviečio literato V. Og- 
nevo scenarijų. Jis atkuria 
V. Montvilos — šio stipraus 
ir tauraus žmogaus, hitleri
ninku nukankinto viename 
Kauno forte, paveikslą.

Filmą “Naktys be nakvy
nės” pastatė A. Araminas, 
gerai užsirekomendavęs 
meninių filmų “Gyvieji did
vyriai”, “Svetimi”, “Vienos 
dienos kronika” operato
rius, ir Panevėžio dramos 
teatro aktorius bei režisie
rius G. Karka. Vyriausias 
filmo operatorius — D, Pe- 
čiūra, kompozitorius — E. 
Balsys, dailininkė — J. Čei- 
čytė. Pagrindinius vaidme
nis filme atliko Panevėžio 
dramos teatro aktoriai S. 
Petronaitis, A. Masiulis, N. 
Matulaitė, R 
tė, J. Miltinis.

Zdanvičiū

TEATRINĖ STUDIJA 
ŠIAULIUOSE

Šiauliai. — Prie dramos 
teatro steigiama studija. 
Stojamajame konkurse da
lyvavo beveik šimtas vaiki
nų ir merginų. Studijoje 
jau prasidėjo užsiėmimai. 
Per dvejus metus jos klau
sytojai susipažins su mark
sistine estetika, teatrinio 
ir vaizduojamojo meno is
torija, aktoriaus meistriš
kumo, sceninės kultūros ir 
kitais klausimais. Jie statvs 
veikalėlius, dalyvaus spek
takliuose.

Iki šiol tokios studijos 
buvo tik prie Kauno ir Pa
nevėžio dramos teatrų. 
Šiauliečių teatrinė studija 
trečioji respublikoje.

MUZIEJUS PARAGIUOS
Akmenė. — Paragiuose 

yra namas, kuriame gyve
no ir dirbo Lazdynų Pelėda. 
Dabar šis namas restauruo
tas ir jame atidarytas mu
ziejus. Rašytojai skirtame 
skyrių j e išdėstyta vietos 
kraštotyrinin k ų surinkta 
medžiaga, pasakojanti apie 
Lazdynų Pelėdos gyvenimą 
ir literatūrinę veiklą. Dar 
šiemet šį skyrių numatoma 
papildyti naujais ekspona
tais. Prie šio darbo prisidės 
Šiaulių “Aušros” ir Kauno 
literatūrinio muziejų dar
buotojai.

Lazdynų Pelėdos name 
įrengta paroda “Lietuvių 
rašytojai dailininkų kūri
niuose”. Ekspon u o j a m i 
skulptūros, tapybos darbai, 
geriausių mū s ų rašytojų 
kūrinių iliustracijos. Paro
doje yra daugiau kaip 80 
eksponatų.

M. KATKAUS VARDO
PREMIJA

“BalanosV Kėdainiai.
gadynės” autorius M. Kat
kus visą savo gyvenimą 
praleido Ažytėnų kaime, 

t Jis matė, kaip baudžiavą 
kapitalistiniai san- 

> vargo mažaže
mis valstietis. Paskutiniai-

■ . ūgiais rašytojo gyvenimo me
tais Ažytėnų kaime išaušo 

k tarybinis gyvenimas. Vėliau 
jo gimtinėje susikūrė kolū
kis. Arklą, sunkų valstiečio 
darbą pakeitė traktoriai, 
kombainai. Valstiečio gyve-

pakeitė kap 
J tykiai, kaip 

mis valstieti

nimą pagražino elektra.
Ažytėnų kolūkio nariai 

šventai saugo savo žemie
čio atminimą. Kolūkio val
dyba paskelbė M. Katkaus 
vardo konkursą geriausiam 
apsakymui ir apybraižai. 
Geriausias apsakymas bus 
pažymimas 60 rublių, o 
apybraiža — 40 rublių pre
mijomis.

Premijos bus skiriamos 
kasmet gruodžio 5 d. — M. 
Katkaus gimimo dieną.

KAIMO KORESPOND.
MOKYKLA APYLINKĖJ
Trakai. — Daugiau kaip 

30 kaimo korespondentų iš 
“Ateities” kolūkio, Aukštadva
rio žemės Ūkio technikumo 
ir jo mokomojo ūkio, taip 
pat vietos vidurinės makyk- 
los mokytojų lanko Aukšta
dvario apylinkės kaimo ko
respondentų mokyklą.

Spaudos aktyvistai klau
sėsi paskaitos apie kaimo 
korespondentu uždavinius, 
nagrinėjant TSKP XXIII 
suvažiavimo direktyvas. Ją 
perskaitė rajono laik
raščio “Spartuolis” redak
torius V. Paškauskas.

Kaimo korespondentai 
taip pat susipažins su laik
raštiniais žanrais, rajono 
laikraščio redakcijos darbo 
organizavimu ir planavimu, 
pabuvos spaustuvėje, foto
laboratorijoje.

Tokios kaimo, korespon
dentu mokyklos netrukus 
pradės veikti ir eilėje kitų 
rajono apylinkių.

Waterbury, Conn.
Pagerbsime poetą 

Julių Janonį

Erdvioje lietuvių pažan
giečių svetainėje gegužės 1 
popietę buvo suvaidintas 
vienas aktas iš operetės “Iš
eivis.” Su maža grupe pui
kių dainos meno artistų Jo
nas Dirvelis parodė, kad 
galima gražiai pasirodyti.

Publikos prisirinko daug, 
kokios net Patys rengėjai 
nesitikėjo. Oras pasitaikė 
gražus, tai ir mes Bostoną 
plačiai “atstovavome.”

Worcesterio Aido Choras 
skaičiumi neauga, bet meni
nis jo talentas nesustoja di
dėjęs. Kai Irena Janulienė 
motinos rolėje, rengdamasi 
sūnų į Ameriką išleis
ti, liūdną, bet labai malo
niai dainą dainavo, mačiau, 
kai kas ir ašarą kitą nuo 
veido nubraukė. Kuomet 
prie Irenos meilužės rolę at
liekanti Ona Dirvelienė dai
noje prisidėjo, juodvi gar
siais soprano balsais Publi
ką labai sužavėjo.

Kitas duetas — Jonas Sa
ba 1 i a u s k a s ir Albertas 
Daukšys. Šalia manęs sė
dėjęs monteliškis sako: “Sa
baliauskas, kaip vynas: kuo 
senyn, tuo geryn.” Aš jam 
pritariu. Taipgi aš stebė
jausi, kad A. Daukšio, 
praeityje maloniu žemu te
noru dainavusio, šį sykį su 
Sabaliausku dainuojant, 
balsas aukštai skambėjo. 
Šis dviejų dainininkų—jau
no energingo ir per ilgus me
tus patyrusio — naujas du
etas publikai labai patiko.

Juozas Lukas gerai atliko 
agento rolę. Richardas Ja
nulis — amerikonas — juo
kingai Amerikoje gyvenimą 
atvaizdavo.. Vilimas (Billy) 
Daukšys turėjo dvi roles— 
turtingo žydo ir paprasto 
kaimiečio—ir abi gerai atli- 

veikalas — 
dauguma

ninkavo M, Sukackienė. Ji Į 
priminė, kad ta diena yra 
darbininkų šventė — Gegu
žės Pirmoji. Taipgi pranešė, 
kad Worcesterio Aidas ga
vo daug sveikinimų, net 3 
su pinigine chorui parama. 
Pabaigoje pristatė visus 
veikliuosius choro asmenis, 
o J. Lukas pirmininkę su
pažindino su publika. Susi
rinkusieji visiems garsiai 
plojo.

Po meninės programos, 
kas tik norėjo, galėjo labai 
skaniai ir tik už Pusantro 
dolerio pasivalgyti. Tenka 
kreditas darbščiosioms šei
mininkėms, kad už tokį ma
žą mokestį, šalia kitų pa
tiekalų, tiek daug davė viš
tienos. Toks gražus paren
gimas publikos nesuvylė, 
nes atsilankiusiųjų sielą pa
tenkino menu, o kūną — 
maistu.

A. Kandraška

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE
----------- p,------- —-------------------- 

1st Class sewing machine mechanic. 
Excellent working conditions. Ex
cellent salary range. Excellent 
work shop. Excellent chance for 
advancement. Call for appoint
ment, GLASGOW LTD., INC. Penn 
& Line Sts., Lansdale, Pa. Phone 
855-6825. Mr. Robert Cloutier.

(37-34)

CHEF or 1st Class Cook.
All around cooking. Year round. 
Company benefits, hospitalization, 
vacation & good working conditions. 
5 days. No week-ends. Call bet
ween 8:30 AM. & 4:30 PM. CY. 
5-2162. (37-39)

MEATMAN 
Full or part time. 

For Service Meat Dept, 
of Modern Market.

JOHN HERR’S VILLAGE MARKET 
Millersville, Pa.

872-5457
(37-38)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

j ko. Kadangi
Pažangieji Waterburio į operete,. tai 

lietuviai ruošiasi pagerbti a i n i ninku turėjo kalba- 
didįjį mūsų poetą Julių Ja- | mas roles,
nonį jo 70 gimimo metinių 
sukakties proga.

Sekmadienį, gegužės 29 
d., 2 valandą po pietų, įvyks 
mitingas, kuriame apie po
eto gyvenimą ir kūrybą 
pranešimą padarys Rojus 
Mizara iš Niujorko. Bus ir 
deklamatorių, skai t a n č i ų 
poeto eilėraščius. Mitingo 
vieta: 103 green St., Wa- 
terburyje.

Prašomi ne tik Waterbu- 
rio, o ir kitų Connecticut 
valstijos miestų lietuviai at
vykti į šį parengimą. Ju
lius Janonis buvo pirmas 
lietuvių proletarinis poetas, 
veikėjas, kovotojas už mū
sų tautos ir liaudies laisvę. 
Jis mirė tragiškai vos su
laukęs 21 metų amžiaus, bet 
poeto darbai niekad ne
mirs !

Rengėjai

ir visi jas 
gerai atliko. Ir kadangi ra
šytos programos nebuvo, 
tai ne visus rolę turėjusius 
atsimenu; dovanokite man, 
kuriuos apleidau.

Išleisdami jaunuolį iš Lie
tuvos į Ameriką, kaimiečiai 
griausmingai paskutinį sy
kį jam dainavo, lyg many
dami, kad Jonelis pasiilgs 
tų skambių dainelių ir, grei
tai Amerikoje praturtėjęs, 
sugrįš atgal, nes jis sakė 
savo meilužei už kelių mė
nesių sugrįšiąs.

Jonas Dirvelis, kaip ir 
visuomet, gana energingai 
su smuiką pianistei Šmitie
nei pagelbėjo. Jųdviejų su
derinta muzika duetams ir 
solistams vadovavo. Kai vi
sas choras dainavo, tai He
len Smith akompanavo, o J. 
Dirvelis dirigavo.

Visai programai pirmi-

GARDNER, MASS.
Mirus

Aliusei Punienei
Paliko dideliarrie liūdesyje sūnų Joną Punį 

ir jo šeimą, tris dukteris Olgą Pranckus, Ame? 
liją Aukštikalnis ir jos šeimą, Betty Testa ir jos 
šeimą, dvi sesutes, vieną Lietuvoje, kitą Roches
ter, N. Y., Keidę Žemaitienę. Mes/ rochesterie- 
čiai, reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems šio
je liūdesio valandoje.

A. L. Bekešiai
A. Usavičienė
N. Baltakienė
A. Bačiulienė
S. Gendrėnas
J. M. Žemaičiai
H. Velikienė
V. Poškienė
F. J. Kantenai

L. Vaišnora
V. Dirsienė
E. Čereškienė
G. Labeikienė
Ona Koch
O. Vilimaitienė
P. O. Malinauskai 
Ona Zagis
V. Bullienė

MIAMI, FLA.
Balandžio 27 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos pietūs ir 
susirinkimas. Kaip jau vi
suomet, pietus par u o š ė 
Kanceriai—dirbo abudu ir 
A. Paukštienė. Kitos drau
gės pagelbėjo.

Narių susirinko gražus 
būrys, bet susirinkimas bu
vo trumpas todėl, kad buvo 
rodomas filmas iš Juliaus 
Janonio Gyvenimo. Padary
ta vienas geras tarimas, tai 
pasveikinti per “Laisvę” ir 
“Vilnį” mūsų visų didžiai 
gerbiamą ir mylimą Ksave
rą Karosienę jos gimtadie
nio proga už jos nuoširdų 
darbą per 50 metų.

Karosienė ypač įžymi vi
suomenininke ir dirba ne 
tik tarpe lietuvių, bet ir 
tarptautiniai yra labai pa
sižymėjus atliekant didelius 
ir naudingus darbus. Todėl 
LLD 75 kuopos visi nariai 
linkime jai geros sveikatos 
ir laimingai gyventi ilgiau
sius metus.

Karosienė dirba naudin
gą darbą per 50 metų, ypa
tingai dabartiniu laiku už 
taiką, o tai yra svarbus 
darbas. Kiekvieno geros va
lios susipratusio žmogaus 
yra pareiga prisidėti prie 
taikos išlaikymo veiklos, 
nes kitaip buržuaziniai gai
valai nušluos viską nuo že
mės kamuolio.

Apie filmą reikia pasaky
ti, kad jame yra daug trū
kumų. Garsas didelis, bet 
žodžių negalima suprasti. 
Taipgi filmas kažkaip tam
sus. Aktoriai į roles tinka, 
ypatiųgai kuris vaidino Ja
nonį. Kai žiūri į nuotrau
ką, tikrai jis turi panašu
mo. Jeigu galėtum žodžius 
sprąsti, būtų neblogas fil
mas. /

Buvo kitas filmas, kome
dija. Šį filmą rodant žodžiai 
buvo daug aiškesni

Biskis apie sergančius 
draugus

J. Benikaitis ilgai buvo 
ligos varginamas. Jo svei
kata jau gerokai sustiprėjo, 
jau buvo atvažiavęs į Soci- 
alį Klub pasimatyt su 
draugais?

Rožė Stiviri^- prieš kurį 
laiką buvo operuota, 
jau sveika ir gražiai 
do, kaip visuomet.

Steve Jurevičius 
jau kelios savaitės, 
žodžius rašant manau, kad 
jau bus parėjęs iš ligoninės 
nąmo. Stęve irgi pergyvenu 
operaciją.

Jurevičiai yra LLD 
kuopos nariai ir daug prisi
deda prie naudingo darbo., 
Yurevičių namų adresas: 
S. Yurewife W11 N, 1|

dabar 
atro-

serga 
Šiuos

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
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 J.g 
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)

MALE FACTORY WORKERS 
Immediate full time positions open 
nn manufacturing, packing & Ship
ping depts, of N. E. Phila. manu
facturer. Experience not necessary, 
but must be dependable and will
ing to work. Normal 
good hourly rate and 
pany benefits. Phone

work hours, 
many Com- 
RE. 9-6130.

(37-43)

PAINTERS & Maintenance Men.
Year round work.

Garden type apartments.
Apply Monday thru' Friday.

DREXEL BROOK APTS.
28 Drexel Brook Dr.

Drexel, Pa.

PORTERS. Garden type.
Steady day work.

Apply
DREXEL BROOK APTS.

38 Drexel Brook Dr.
Drexel Hill, Pa.

DRIVER SALESMAN. Tremendous 
opportunity for live wireman 
selling Abotts Ice Cream from 

Mobile units. ' Must be over 18.
■ JACK & JILL ICE CREAM 

6618 Gov. Printz Blvd. 
Wilmington, Del.

(37-41)

MEAT CUTTER
Fully experienced 

For permanent position.
5 days. 

STEIN-HENERY CO.
146 Laurel St.

Phila., Pa.
(37-38)

MAINTENANCE MAN 
for small Appartment Building & 
Supermarket. Bachelor apartment 

available if desired. Apply—
347 Easton Rd.

Glenside, Pa.
(33-37)

“Laisves” paramai 
parengimai

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

kad jie būtų sėkmingi.

BALTIMORE, MD.
Metinis Piknikas
Įvyks sekmadienį

Birželio 19-tą Dieną
Slovak National Home Parke

6526 Hųlabird Avė.

BROCKTON, MASS.
Didysis Piknikas 

Įvyks sekmadienį 
Liepos 3 ir 4 dd.
Ramova Parke 

Claremont Ave., Montello, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas—Pietūs 

Pas Ramanąuękus 
Sellersville, Pa.

Įvyks sekmadienį
Liepos 3-čią Dieną

—■■■■............ . ...................................... «. ’.I*, t * r t-

Avė., Fort Laudedale, Fla.
Nelė Urbonienė irgi bai

gė nugalėt sunkią ligą.
LLD 75 kuopa linki vi

siems ligoniams greit pa
sveikti ir gražiai, laimingai 
pagyventi.

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)

PAINTER
Prefer man who lives in Delaware 

County or area or Chester.
Steady year round work. 
C & H PAINTING CO. 

353-2250
( 36-37)

FOREMAN 
Experienced in supervising men 

handling heavy steel.
Good opportunity, fringe benefits. 

Call Mr. Lessick
PENN GALVANIZING CO. 

PI. 4- 1500
(36-37)

STRUCTURAL STEEL!
LAYOUT MEN!

WELDERS!
Norristown area. 

666-6059
(36-37)

PORTER for Employees cafeteria. 
General kitchen duties. 5^ day 
wk. 7:30 AM to 4 PM. Mon, thru’ 
Fri. Pd holidays and vacations. 

! Apply in person to Mrs. Shunk, 
Cafeteria Mgr. Progressive 
Cafeterias, Inc., c/o Clifton Precision 
Prods. Broadway & Marple Aves., 
Clifton Hghts, Pa. . (36-37)

COOK. 40 hr. wk. Uniforms fur. 
Salary plus meals. Liberal benefits. 
Air cond. living qrtrs avail. Refs 
req. Apply Mrs. Hendricks, Kate 
Macy Ladd Convalescent Home, Far 
Hills, N. J. 07931. Phone 201-234- 
0860. 10 AM 4 PM. Qualified males 
also considered. (36-38)

YOUNG MAN
Trainee to learn general shop work. 

Permanent position.
Good working conditions.

Must be reliable and willing to learn.
Call WA. 2-1142, ask for Joe.

(36-40)

COOK
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply—

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pk., Springfield 

(33-38)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS

Moterų Apšvietos Klubas turės 
savo metini May Walk gegužes 22 
d., sckmadienj, pradžia 1 vai. po
piet, K. Ustupo sode, 27 Cleveland 
Ave. Kviečiame visus atsilankyti. 
Turėsime šiltų ir šaltų gėrimų ir 
užkandžių.

K. Čereiškienė (37-38)

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 22 d. įvyks Gedimino 

draugystės metinis piknikas savoje 
svetainėje, 575 Joseph Ave.. Visi 
nariai, ar eis ar ne, turės mokėti 
po $1 įžangos.

Visi Rochesterio lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti. Bus ska
nių valgių ir karštų gėrimų. Už
tikriname, visi būsite patenkinti.

Pradžia 1 vai. popiet.
Rengėjai (37-39)

PHILADELPHIA, PA.
LLD susirinkimas įvyks šešta

dienį, Gegužės-May 14 dieną, 2 vąj.( 
svetainėje 1154 N. 4th St. ~ 
rimtai pasitarti apie išvyką busu į 
Baltimore ir kitą gegužinę, 
darni į sųsirįnkiipą pakvieskite įr 
kitus narius, kiek kuriam galindą, 
o gal at?iras ir koks naujas įstoti 
į mūsų kuopą. Valdybą (36-37)

Reikės

Atvyk-

Pekinas. —Kinijoje nyks 
ta tarpe žmonių prietarai.

WANTED AT ONCE 
MECHANICS (2)

Exp. heavy eqpt. Apply— 
STEWART EQUIPMENT CO.

1165 Matsons Ford Rd.
v West Conshohocken, Pa.
Call 825 - 0484, Mr. Lane.

(33-39)

Help Wanted Female
WAITRESSES. Refined. Full or 

part time, no experience necessary. 
Salary while training. Meal & uni
form furnished. Interviewing, 3—5 
PM daily. Apply Stouffers Restau
rant, 339 E. Lancaster Ave., Wynne
wood, Pa. (37-38)

(5) WOMEN. Immediate openings.
Full or part time.
Choose own hours

(trans, nec.)

Phone DA. 4-3551
(37-40)

HOME LIKE RESIDENCE 
for 14 retired ladies needs woman 
will cook 2 days week. Light house
work 3 days, 2 days off. Live in, 
Bala Cynwyd area. Good salary. 
Car helpful but not necessary. Call 
for appointment. MO. 4-7912. Bala 
Cynwy, Pa. (37-40)

TEXTILE WINDERS

Experience or inexperienced.
Call Bethlcheip, Pa., between 9 AM.
and 5 PM. 1-868-8575.

(37-43)

SECRETARY 
Interesting duties sales dept, 

of Modern N. E. Office. 
Short hand and good telephone 

personality necessary. 
Call PI. 5-0100, Ext. 11. 

Phila, Pa.
(37-39)

ASSISTANT FITTER 
On Better Dresses

Apply in person to
MRS. FRANKLIN SHOPS

27 Station Rd.
Haverford, Pa.

(36-37)

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)

NURSES 
LPN. All shifts. 

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

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

(34-38)

ASSISTANT, Insurance Program. 
Bookkeeping exp. required, to handle 
all records and billing procedure 
for non-profit organization. Group 
Insurance Program. Immediate. 

Princeton area.
Call 924-4124, Mrs. Repose.

(36-39)

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

(34-37)

FOR SALE
FARM

200 Acre Limestone farm in Union 
Co., Pa. 2 barns, 8 room brick 
house, all jconveninences. New milk
ing parlor, milk-house and silo. One 
mile to town. Call 1-717-966-1137.

(35-37)

Jei) Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Gera pradžia laimėti darbo 
unijas prieš Vietnamo karą

gegužės 15 d. Visi pasiža- 
Idėjo šį žygį padaryti vienu 
iš skaitlingiausių visoje ša-

Praėjusį antradienį New 
Yorke buvo įvykis, kuris 
žada būti neilgoje ateityje 
istoriniu. Kąip ir buvo ti
kėtasi, komercinėje spaudo
je apie jį buvo tik puse lū
pų prisiminta. Mat, šis įvy
kis siejasi su kova prieš 
Vietnamo karą. Jis nema
lonus tiems, kurie sušilę 
darbuojasi karą dar dau
giau išplėsti. Bet jis labai 
svarbus tiems, kurie seniai 
galvoja apie pastangas į 
prieškarinį sąjūdį įtraukti 
mūsų šalies organiuotus 
darbininkus, mūsų darbo 
unijas, daugumos kurių va
dovybė, su George Meany 
priešakyje, kaip žinia, viso
mis keturiomis palaiko vy
riausybės politiką.

Antradienį tapo įkurtas 
šios plačios apylinkės išgar
sėjusio ir veiklaus “Com
mittee for Sane Nuclear 
Policy” Darbo Unijų Sky
rius. Steigiamajame susi
rinkime dalyvavo daugiau 
kain du šimtai įvairiausių 
darbo unijų vadų ir virši
ninkų. Tiesa, ne visi jie bu
vo savo unijų atsiųsti jų 
vardu kalbėti, bet daugelis 
buvo savo o r g a n i z a c i j ų 
inareigoti joms atstovauti. 
Sakoma, kad šitie žmonės 
susirinkime atstovavo dau
giau kain 250,000 organi
zuotų darbininkų New Yor- 
ko ir New Jersey srityje. 
Vadinasi, pradžia labai 
gera. Susirinkę buvo nuo
širdūs karo nriešai. Jie pa
sižadėjo dėti visas pastan
gas. kad visos darbo unijos 
būtu įtrauktos i aktyvią 
kovą prieš šį kara. Pats 
pirmutinis susirinkime nu
tarimas buvo tužgirti rūo- 
šiamą žygį į Washingtoną

J; w

Dėkofa žr prašoV:

Š. m. gegužės Pirmosios 
Niujorke minėjimas, kaip 
žinia, įvyko Union aikštėje. 
Gegužės Pirmosios demons
traciją rengė ir tvarkė spe
cialus komitetas. Dabar to 
komiteto sekretorius Bob 
Heisler prašo mus paskelb
ti sekamą padėką ir prašy
mą:

As you know, or have 
heard, over 4,000 New 
Yorkers braved the rain 
and threatening elements 
to participate in the 80th 
May Day demonstration. 
This in itself was a testi
monial to the understand
ing and determination of 
working people and youth 
to hold firm the traditions 
of May Day and to demon
strate the importance of 
international solidarity for 
peace and freedom.

The speakers’ platform 
was graced by a divers
ified and noteworthy group 
of people rep resenting 
many facets of struggle in 
our country and in the 
world. Catholics, Com
munists, independence 
fighters representing Puer
to Rico and the Dominican 
Republic, trade unionists 
and youth leaders of the 
peace an ad freedom move
ments were among the fea
tured speakers. All genera
tions, young and old, were 
in evidence both on the 
platform and in the dem
onstration ; even the New 
York Times had to take 
note of that. The weather 
may have been damp, but 
not the people’s spirit.

The New York Commit

lies istorijoje. Nutarta 
stengtis įtraukti tas darbo 
unijas, kurios šiame susi
rinkime nebuvo atstovauja
mos.

štai tik keletas svarbes
nių darbo unijų, kurių vei
kėjai dalyvavo steigiamaja
me susirinkime ir kalbėjo 
prieš karą:

District 65, Retail, Whole
sale and Department Store 
Union.

New Jersey Industrial 
Union Council.

Drug and Hospital Em
ployees.

Bakery and Confectione
ry Workers, Local 3.

Amalgamated Clo t h i n g 
Workers of America, Local 
169.

Joint Board of Fur, 
Leather and Machine Work
ers.

American Federation of 
State, County and Munici
pal Workers.

Brewery Workers, Local 
3.

Oil, Chemical and Atomic 
Workers.

United Hatters, Cap and 
Millinery Workers.

United Furniture Work
ers.

Reikia tikėtis, kad ši nau
ja prieškarinė organizuotų 
darbininkų organizacija pa
jėgs pasiekti milijonus uni- 
jistų ir įtraukti juos į ak
tyvią veiklą prieš karą. Ga
limas daiktas, kad šį pavyz
dį paseks organizuotų dar
bininkų viršininkai ir veikė
jai kitose šalies srityse.

Rep.

tee for May Day 1966 
would like to express its 
appreciation and thanks 
for the many dedicated 
workers who helped organ
ize and participate in the 
demonstration. We want 
to give special mention to 
the flower sellers, those 
who did the art and post
er work, the entertainers, 
the contribution list gath
erers, the rank-and-file 
members of the May Day 
Committee, the speakers — 
in short, everyone who 
helped.

HELS IS STILL NEED
ED. • Due to the late start 
of activities, due in part to 
the part i c i p a t i o n of so 
many in the historic Peace 
March of March 26th, many 
opportunities to have wider 
participation were missed. 
This includes the import
ant area of finances. Many 
groups and individuals who 
in the past have been

—...  -.. =n
NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
JLIETUVĄ

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —

$518.00 Į VILNIŲ IR ATGAL
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966)

$16.00 asmeniui už dieną. — privatus kambarys su vonia
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711

Pirmoje programos dalyje bus suvaidinta vieno akto operetė “Vestuvės”
Išgirsite senoviškas ir gal dar žinomais vestuvių dainas apie svočios pyragus, apie piršlį melagį ir 

dainas apie vestuvininkus.
Operetės sąstatas ir solistai: Elena Brazauskienė, Nastė Buknienė, Lilija Kavaliauskaitė, Viktoras 

Bekeris, Jonas Lazauskas, Jonas Grybas ir visas Aido choras.
Antra programos dalis — koncertas. Aido choras išpildys klasikinių kavalkų su solistais ir 

moterų kvartetu.
Bilietą kaina: Iš anksto perkant $1.75, Prie kasos: $2.00

Kviečia AIDO CHORO VALDYBA

Ir pas mus pavasaris
Visi grožisi pavasariu ir 

nori s u juo lenktyniau
ti grožiu—puošiasi patys ir 
dabina savo namus ir įstai
gas.

Grupė gerų žmonių tokių 
nuotaiku atnešė ir i Lais
vės salę: direktorius Gus 
Diržuvaitis pragiedrijo lan
gus. Pramogų šeimininkė 
Kazė Čeikauskienė revizavo 
virtuvę nuo lubų iki slenks
čio. Direktorius Jonas Ru- 
šinskas pasirūpino, kad bū
tų kuo virtuvę ir spaus
tuvėje mašinas valyti; tam 
reikmenų taip pat yra atne- 
šusios Irena Levanienė, 
Viktorija Balkus, ir, vei
kiausia, kai kas kiti. O kad 
šluostukai būtų švarūs ir 
balti, ta dažniausiai išriša 
Nelė Ventienė ir Bronė 
Keršulienė, jos po sueigų 
ta darbą atlieka parsinešu
sius namo—dovanai. Gi di
rektorius Stepas Večkys, 
greta kasdieninio spaustu
vėje darbo, dažnai susiran
da ir prie salės nelengvų 
darbelių, kuriuos daugelis 
mūsų patogiai “pamiršta
me”.

Yra ir daugiau įstaigos 
išorėje ir viduj žmonių, ku
rie pagal išgalę (vienaip ar 
kitaip) prisideda, kad bend
roji mūsų įstaiga būtų gra
ži, kad joje nuotaikos būtų 
visuomet pavasariškos.

Viet.

MIRĖ
Kazimera Bukčius mirė 

gegužės 4 d. vakarą. Bu
vo pašarvota Shalins - Šu
linsko Funeral Home, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y. Palaidota gegužės 
9 d., Clypress Hills kapi
nėse.

Liūdesy j e liko vyras 
Charles, sūnūs Algird ir 
Bronislaw, dvi marčios, 
broliai Steponas ir Louis, ir 
daugiau giminių Lietuvoje.

Velionės šeimai ir kitiem 
jos artimiesiems reiškiame 
užuojautą.

Šeima gyvena 12 Kent 
St., New Hyde Park, L. I.

builders and financial sup
porters were not reached 
in time. Consequently, the 
May Day Committee has a 
financial deficit of several 
hundred dollers. We think 
the time is still right for 
all friends and groups to 
dig deep and collect the 
quarters, half dollars, dol
lars and fives and immedi- 
atelv send them in so that 
all debts can be liquidated. 
Please send you contribu
tions by check or money or
der, payable to Bob Heis
ler, Executive Secretary, 
952 Aldus St., Bronx, N. Y.; 
or bring or mail to Box 300 
c/o The Worker, 23 West 
26th St., N. Y. C.

Bob Heisler

LDS 13 kuopa išrinko 
4 seimui delegatus

LDS 13 kuopa turėjo su
sirinkimą gegužės 4 dieną, 
Laisvės salėje, Ozone Parke. 
Šį sykį daug narių dalyva
vo. Būtų smagu, kad ir ki
tuose susirinkimuose tiek 
daug narių dalyvautų.

Kuopos vaidybos rapor
tuose pažymėta, kad kuo
poje viskas tvarkoje, visi 
nariai mokasi mokesčius 
laiku, turime vieną ligonį— 
Waiterį Brazauską.

Vis laukėme ilgametės iž
dininkės S. Vinikaitienės, 
bet jinai iš Floridos grįžu
si pranešė, kad daugiau ne
galėsianti iždininke būti. 
Tad šiame susirinkime ap
siėmė iždininko pareigas 
eiti ir buvo vienbalsiai iš
rinktas Wm. Malin.

Centro Valdybos rinkimus 
atlikus buvo renkami sei
mo delegatai. Vienbalsiai 
išrinkti keturi delegatai — 
Anne Yakstis, Elena Bra
zauskienė, Valentina Ne
vins ir A. Bimba.

Buvo pakeltas klausimas, 
ar 13 kuopos nariai neturi 
kokių nors seimui sumany
mu. Nutarta tą klausima 
svarstyti sekamame kuopos 
susirinkime.

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti tvirtesniu gėri
mu. kava ir tortu.

Visi pasižymėkime seka
mą kuopos susirinkimą, ku

AIDO CHORO
OPERETE KONCERTAS

“VESTUVĖS”
1 * '

Vieno akto liaudies operetė.— Muziką sutaisė A. POCIUS

Sekmadienį, Gegužės 22 d., 3 vai. popiet
Schwaben Haiti, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn

Ištisą programą atliks Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler

ris įvyks trečiadienio vaka
re, birželio 1, “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Gerai 
pagalvokime apie seimui su
manymus, taipgi bandyki
me gauti naujų narių, nes 
vajus baigsis su birželio 1 
diena. J. G.

FILMAI
New York Premiere of 

Russian Film “The Garnet 
Bracelet’' to Open at Re

gency Theatre May 27 
“The Garnet Bracelet,” a 

new film drama based on 
the works of the popular 
Russian novelist Alexander 
Kuprin, has been set for 
opening May 27 at the Re
gency Theatre, Broadway 
and 67th St., it was an
nounced todav bv Artkino 
Pictures, the U. S. distrib
utors.

Photographed in Sov- 
scope color and directed by 
Abram Room, the film was 
produced by the Mosfilm 
Studios and features in 
the romantic lead Ariad
na Shen gel ay a and Igor 
Ozerov, who were last 
seen here in the dra
matic roles of Tatyana and 
Lensky in “Eugene One
gin.”

Bethoven’s Appassionata 
Sonata No. 2, the back 
ground theme music of the 
film, and Hungarian and 
Gypsy melodies, are per

formed by the Soviet art
ists Stanislav Neuhaus and 
David Ashkenazi.

A special benefit preview 
on Thursday evening, May 
26, has been sold out.

Sveikinimas
Sveikinu Jus visus, mieli 

Laisviečiai, Gegužės Pirmo- 
sios šventės proga!

Justas *
Maskva, 1966-IV-27 41 '

New Yorkas. —- Jungti
nių Valstijų Kraštų Apsau
ga. kuriai pavesta daboti 
ledkalnių išplaukimą į At
lantą, praneša, kad jau pa
sibaigė jų laikas.

Ledkalniai susidaro 
Greenlandijoje ir k i tose 
šiaurių salose ir išplaukia 
i Atlanto vandenyną. Pra
deda išplaukti su kovo pra
džia ir baigia su balandžio 
pabaiga. <

1912 metu balandžio 14 
diena i toki ledkalni susikū
lė didelis laivas “Titanic” ir 
nuskendo 1,513 žmonių.

LLD 185 kp. nariams
Nepamirškite, kad mūsų 

LLD 185 kuopos narių su
sirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 10 d. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Vieta.’ “Laisvės” 
salė, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS 
Lake Ronkonkoma, L. I.

5 kambarių, su porčiais, garu 
apšildomas, puikiame stovyje. Že
mės 60x100. Kaina $9,500.

Kreipkitės telefonu: EV. 7-5722. 
(36-38)

FROM OVERSEAS
Dear Lillian: I sent you a 

card from Florence, Italy. 
This card is sent aboard > 
the ship “Delos”: I am on aK 
4-day cruise to the Greek 
Islands where the Romans f 
and ancient Greeks lived. 
On these islands there are 
ruins of houses and temples 
(of the living gods like Ap- 
polo, etc.) of the era of ma
ny centuries B. C. Will have 
much of interest to tell 
when I get home. Say hello 
to friends. Love to you.

Margaret 
i - -- -- - . .

PRANEŠIMAI ‘
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus atsilankyti j mo
tinoms pagerbti rengiamus pietus šj 
sekmadienį, gegužės 8, 29 Endicolt 
St., 1 valandą.

Bus specialiai paruošti šaunūs pic-' 
tūs.

Prašome nepraleisti, būkite su 
motinomis.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 10 d., 2 vai. popiet, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė. f-

Prašomi visi nariai dalyvauti.
Valdyba (36-37) V




