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KRISLAI 1966 m. gale Piety Vietname Žygis į Washington^
Jiems nesiseka.

Virgilijus Noreika.
Jukūbo radijas.

Rašo R. Mizara
poetas E. MieželaitisKai

antrą kartą bandė atvykti Į “bombomis nebus galima 
JAV, lietuviškieji^ veiksniai karo laimėti, r_____
skundė jį Valstybės departa- mas dįrvos siuntimui dau-
JAV, lietuviškieji

mentui, prašydami, kad tik 
neįleistų poeto į Ameriką.

Kai Vilniaus universiteto 
rektorius, akademikas J. Ku
bilius, atvyko į JAV geriau 
susipažinti sti amerikine ki
bernetika ir padaryti šios ša
lies mokslininkams kelis pra
nešimus, “veiksniai” jį provo
katoriškai skundė Valstybes 
departamentui.

Kai Justas Paleckis nuvyko 
į Australiją su TSRS delegaci
ja dalyvauti Tarpparlamenti
nės sąjungos suvažiavime, 
“veiksniai”, sudarę talką su 
aršiausios veislės kitų tautų 
sutvėrimais, ir Lietuvos prezi
dentą šlykščiai niekino. Pa
galiau paskelbė, būk jie J. 
Paleckį “apgavę...”

ap-Apgauti, apmeluoti, 
šmeižti, apvogti — “veiksnių” 
profesija. Tai, beje, gengste- 
rių profesija. Bet žiūrėkite, 
kaip tuo didžiuojasi kunigų 
spauda! O šiai turavoja so
cialdemokratai.

Negražiai elgiatės, ponai ir 
prabaštėliai.

Mislijote, kad jūsų “žygį” 
Sidnėjuje labai garsins buržu
azinė JAV spauda. Bet nie
kas nei gu-gu. Ir jus tai varo 
desperacijon.

Populiariame i 
rusų žurnale “Ogonioke 
spausdinta A. Sniečkaus 
straipsnio dalis apie poetą Ju
lių Janonį. Ten pat išspaus
dinti ir keli poeto eilėraščiai, 

žurnalas “Pergalė” (num.
4) spausdina eilę svarbių 
straipsnių apie J. Janonį.

Beje, gegužės 29 d. Water- 
buryje Įvyks mitingas poetui 
J. Janoniui pagerbti. Vadina
si, Connecticuto pažangieji 
lietuviai neliks kalti mūsų kul
tūrai.

bus 400,000 JAV armijos
Washingtonas. — JAV gūžės 8 dieną vietnamie- 

Gynybos sekretoriaus Mc- čiai nušovė 6 JAV bom- 
Namara pareiškimas, kad

” yra paruoši-

giau JAV armijos vyrų j 
Pietų Vietnamą.

Dabar JAV Pietų Viet
name turi 260,000 marinin- 
kų ir pėstininkų, kuriuos 
remia 60,000 vyrų iš 7-ojo 
karo laivyno. Pentagono 
militaristai planuoja su
daryti Pietų Vietname iki 
1966 metų pabaigos 400,000 
vyrų jėgą.

dieną dideli Jungtinių Vals
tijų bombonešiai labai 
bombardavo visus keturis 

I Geležinkelius, kurie eina į 
j Šiaurės Vietnamo sostinę 
• Hanojų. Komandieriai sa
ko, kad neteko tik 3 bom
bonešių.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas sako, kad ge-

bonešius.
Krakuva. — Čionai kardi

nolo Wyszinskio pamaldose, 
1000 metų sukakties įvedi
mo Lenkijoje katalikybės 
proga, dalyvavo apie 500,- 
000 žmonių.

Saigonas.—Gegužės 10 d. 
Saigono Dietinėje dalyje 
įvyko mūšis, kuriame var
tojo rankines granatas ir 
kulkosvaidžius. Jis prasi
dėjo, kada Pietų Vietnamo 
liaudiečiai metė granatas į 
Pietų Vietnamo militarinės 
policijos stovyklą. Polici
jai i talka pribuvo Pietų 
Vietnamo ir JAV kareiviai.

JAV karo orlaivyno ko
mandieriai sako, kad iš lėk- 
tuvių buvo numesta 7,200 
svarų dujų (iššaukiančių 
ašaras) i liaudiečių įsitvir
tinimus 70 mylių nuo Sai
gono.

JAV apie Mėnulio 
internacionalizaciją
San Antanio, Texas. — 

JAV prezidentas Johnsonas 
pareiškė, kad JAV per

tarybiniame Jungtines Tautas sieks su- 
onioke” iš- tapties Menulio internacio-

Kompozitorius V. Klova pa
rašė naują operą — “ŽALGI
RIS”. Atrodo, tai bus 1410 
metų Žalgirio mūšio sudrama- 
tizavimas. Libreto autorius— 
J. Mackonis.

Jaunas, bet jau spėjęs aukš
tai iškilti, Lietuvos operos so
listas Virgilijus Noreika nese
niai La Scala teatre, Milane, 
vaidino operoje “Madame 
Butterfly”. Spauda gyrė jį, 
sakydama, kad Virgilijus su
kūrė puikų Pinkertono pa
veikslą.

Bet tai toli gražu ne viskas: 
Virgilijus buvo pakviestas at
vykti į Romą. Gegužės Pir
mosios proga Tarybų Sąjungos 
ambasadoje buvo suruoštas 
didžiulis, iškilmingas vakaras, 
kuriame dalyvavo daug žymių 
Italijos meno atstovų. V. No- 
reikia ten dainavo lietuvių 
liaudies ir lietuvių kompozi
torių dainas. Entuziastiškai 
lietuvių tautos sūnus ten bu
vo sutiktas!

L. Albertavičius Vilniaus 
“Tiesoje” prideda:

“Italą spauda, muzikologai, 
vokalinio meno žinovai aukš
tai vertina lietuviu dainininko 
talentą, šiltai atsiliepia apie 
jo dainąvimą..

Prieš dvidešimt penkerius 
metus jaunas vyrukas, Jokū
bas Stukas, iŠ New Jersey, su
organizavo lietuvišką radijo 
valandėlę (kartą per savaitę). 
Minėdami “valandėlės” si
dabrinę sukaktį, dabar vado
vai skundžiasi, kad sunku 
verstis. .

i

nalizacijai, tai yra, kad nei 
viena valstybė neskelbtų jo 
savo teritorija, kad ant jo 
nesteigtų militarįnių įrengi
mu.

Panašus susitarimas yra 
pasiektas Antarktikos sri
čių reikalais. Ten eilė vals
tybių atlieka tyrinėjimus ir 
viena kitai teikia pagalbą.

Dideli TSRS televizijos 
pasiekimai

Paryžius. — Paryžiaus 
laikraščiai uždėjo antgal- 
vius: “Kosminė Tarybų 
Sąjungos televizija.” Mat, 
TSRS iššovė į erdvę “Mol
ui ja-1” prietaisą, kurio pa
galba paryžiečiai mato per 
televizorius perdavimus iš- 
Maskvos, o maskviečiai iš 
Paryžiaus.

“Molnija-1” yra labai ga
linga erdvių stotis. Per ją 
maksviečiai mato televizijos 
perdavimus iš Vladivosto
ko, apie 5,000 mylių atstos.

TSRS televizijos stočių 
tinklas tankėja. Iki 1970 
metų dar bus įrengta 120 
stočių (kanalų). 1965 me
tais TSRS pasigamino 3,- 
700,000 televizorių, o 1970 
metais jau galės du kartus

Washingtonas. — Demo
kratai senatoriai ir kon- 
gresmanai diskusavo apie 
karą Vietname su Valsty
bės sekretoriumi Rusku. 
Senatoriai Fulbrightas ir 
Wayne Morse aštriai kriti
kavo JAV už intervenciją, tiek pagaminti.

IŠ VISO PASAULIO
Tokio. — Japonijos mili- 

taristai, pasinaudodami Ki
nijos išsprogdinimu bran
duolinės bombos, reikalauja 
daugiau ginkluotis.

Sau padėjėjais Jokūbas pa
siėmė vargoninką Kačinauską 
ir brooklynietį Joną Valaitį.

“Valandėlės” programos la
bai skurdžios. O jas dar labiau 
susina skelbiami šmeižtai prieš 
mūsų tautą, prieš Tarybų Lie
tuvą. Atrodo, tik tam ši va
landėlė ir palaikoma. Beje, 
nedaro garbės ir tie visokie 
mišpariški “priklodai”. Jo
kūbas, kaip vijūnas, lankstosi 
prieš sutanuotus savo “dva
sios vadus”.

J. Valaitis, kuris kadaise 
turėjo savo “valandėlę”, ro
dosi, galėtų padėti Jokūbui 
susiprasti, bet nepadeda.

Na, ir Niujorko ir aplinkės 
lietuviai savo tikros, kultūriš
kos lietuviškos radijo valandė* 
lės vis neturi.

Labai gailai

Tokio. — Kalbėjo per ra
diją Kinijos premjeras 
Chou En-lajus. Jis kaltino 
Jungtines Valstijas, kad jos 
provokuoja karą prieš Ki
niją.

Jis sakė, kad Kinija karo 
nepradės, bet ji sunaikins 
JAV jėgas, jeigu jos puls 
Kiniją, net ir atominius 
ginklus vartodamos.

Maskva. — Europos so
cialistinės šalys turės 
ferenciją politiniais ir 
nominiais reikalais.

kon- 
eko-

mili-Paryžius. — NATO 
tariniai ir politiniai vadai 
planuoja iškelti savo cent
rą iš Paryžiaus.

išlaikymui taikos
Washingtonas. — Balsuo- virš 2,000 delegatų iš visų 

tojų žygį į Washin g t o n ą valstijų.
sumanė Committee for a 
Sane Nuclear Policy, bet 
prie jo prisidėjo tam žy
giui.daug kitų organizacijų, 
šimtai profesorių, mokslo

i dėstytojų, kunigų, pastorių, 
rabinu ir kitu visuomeni
ninkų. Suorganiza v i m u i 
šio žygio daugelyje mies
tų buvo įkurti lokaliniai 
komitetai. Žygio organiza
toriai iškėlė sekamus obal- 
sius: <

(1) Sulaikvkite karo plė
timą Pietryčių Azijoje ir 
mūšius.

(2) Už pasitarimą taikos 
pasiekimui, kuriame daly
vautu ir Piestų Vietnamo 
Liaudies Išsil a i s v i n i m o 
Frontas.

(3) Taikos pasiekimui 
privalo būti pakviesta tarp
tautinė organ i z a c i j a — 
Jungtinės Tautos.

(4) Jungtiniu Valstijų vy
riausybė vietoje leidus pini
gus karo vedimui, tai turė
tų juos skirti žmonių gy
venimo pagerinimui, kaip 
Amerikoje, taip ir užsieny
je.

Gegužės 14 dieną Washin- 
tono viešbutyje bus laiko
mas taikos kovotojų susi
rinkimas, kuriame dalyavus

Bus šaukiama pasaulinė 
taikos konferencija

Veikla gegužės 15 dieną
Gegužės 15 dieną bus 

masinis taikos balsuotojų 
išstojimas Washingtone.

Kaip 12:30 valandos iš 
gatai ir atvykę taikos žy- 
gininkai susirinks į vakarų 
pusę nuo Washington o pa
minklo, arti 17th St.

Kaip 12:30 yalanda iš 
čia maršuos prie Baltojo 
Namo įteikti prezidentui 
peticijas taikos balsuotojų, 
kurie pasižadėjo balsuoti 
tik už tuos kandidatus, 
kurie stoja už taiką.

Nuo 2 iki 4 valandos po 
pietų įvyks masinis susirin
kimas prie Washington© 
pambinklo. Pirminin kaus 
H.- Stuart Hughes.

Kalbės: kun. S. J. Daniel 
Berringan. atstovas Julian 
Bond, iš Georgia seimelio, 
Irving Howe—redaktorius, 
Benjamin Spock. I. F. 
Stone, tiktai sugrįžęs iš 
Vietnamo, Norman Tho
mas. senatorial Thomas 
Boylston Adams, iš Massa
chusetts valstijos ir David 
Frost iš New Jersey vals
tijos. Bus ir meninė pro
grama, kurios išpildvme da
lyvaus: Len Chandler, Ju
les Feiffer, Tom Paxton, 
Pete Seeger, Rene Taylor. 
Artie Traum ir kiti.

Kairas. — Čionai lankėsi 
Jugoslavijos prezidentas Ti
to ir po pasitari m o su 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentu Nasseriu 
išleido pareiškimą už su
šaukimą pasaulinės konfe
rencijos taikos palaikymui.

Jie sako, kad tokia kon
ferencija būtinai reikalin
ga, idant sulaikius branduo
linių ginklų besiplėtimą ir 
pašalinus pavojingą tarp
tautinę padėtį.

Jie reikalauja, kad tuojau 
būtų sulaikyti Šiaurės Viet- 
n a mo bombardavimai, ir 
kritikuoja imperial i s t u s , 
kurie kišasi į Arabų pusia
salio reikalus, kurstydami
ir remdami Saudi Arabiją Kosyginu, 
prieš Jemen respubliką.

Numatoma, kad pasiūly
mas gaus didelio pritarimo, 
nes neprisijungusios (neu- 
trašlikos) valstybės jau se
niai reikalauja tokios kon-;

ferencijos. Žinoma, jis su
silauks paramos ir iš socia
listinių valstybių.

Maskva. — Gegužės 10 d. 
Tarybų Sąjungo spremje- 
ras Aleksejus Kosyginas, 
Užsienio reikalų ministras 
A. Gromyko, karo laivyno 
komandierius ad m i r o 1 as 
Sergejus S. Gorškovas iš
vyko į Egiptą.

Egipte jie bus apie sa
vaitę laiko. Bus aptarta 
daug svarbių reikalų.

Kairas. — Virš 50,000 
egiptiečių entuzias t i š k a i 
pasitiko Tarybų Sąjungos 
delegaciją priešakyje su A.

Madridas. — Ispa n i j o s 
monarchistai rei k a 1 a u j a 
grąžinti monarchiją ir ant 
sosto pasodinti kunigaikš
tį Carlos Hugo.

Kinija išsprogdino 
branduolinę bombą
Pekinas. — Gegužės 9 d. 

vakarinėje Kinijos dalyje 
mokslininkai ir armijos da
liniai sėkmingai išbandė 
trečią branduolinę bombą.

Kinijos vyriausybė ir par
tija pasveikino armijos da
linius, mokslininkus ir dar
bininkus, kurie pagamino 
bombą. Ji sako, kad tai 
didelis pasiekimas Kinijos 
apsigynimui.

Kinijos vyriausybė sako, 
kad ji turi viltį, jog neįvyks 
atominis karas. Ji vėl ra
gina visas valstybes, kurios 
jau turi atominių ginklų, 
susirinkti į konferenciją ir 
uždrausti atominius gink- i 
lūs.

Kinijos vyriasybė pareiš
kia, kad jokiame atsitiki
me, jokiu metu ji pirmoji 
prieš kitą valstybę nevartos 
atominių ginklų. Kinijos 
vyriausybė n u o š i r d ž i ai 
trokšta, kad branduoliniai 
ginklai niekados nebūtų pa
vartoti.

Tokio. — Virš Japonijos 
buvo stipri radioakcija nuo 
Kinijos išsprogdintos ato
minės bombos.

Connellsville, Pa. — Lėk
tuvo nelaimėje užsimušė 
Pennsylvania valstijos ge- 

ineralinis prokuroras Wal
ter E. Alessandroni.

Karačis. — Netoli TSRS 
ir Kinijos sienų Pakistano 
valdžia uždarė JAV “infor
macijų centrą”. [tomobilių.

NAUJI JAV PLANAI 
KARUI LAIMĖTI

Washingtonas. — Gegu
žės 10 dieną prezid e n t a s 
Johnsanas, Gynybos sekre
torius McNamara ir visi 
Nacionalinės Saugumo Ta
rybos nariai laikė posėdį su 
H. C. Lodge, JAV ambasa
doriumi Pietų Vietnamui.

Jie svarstė, kaip nugalė
ti Pietų Vietnamo liaudie- 
čius.

Detroitas. — Balandžio 
mėnesį sumažėjo naujų au
tomobilių pardavimas. Viso 
buvo parduota 759,790 au-

J. VALSTIJOS PUOLe 
KAMBODŽĄ

Saigonas. — Militariniai 
vadai prisipažino, kad 
Jungtinių Valstijų karo lėk
tuvai ir artilerija puolė 
Kambodžą.

Jie sako, kad iš Kambo
džos buvo kulkosvaidžių 
ugnis, tai tada JAV artile
rija ir lėktuvai atidengė at
sakomąją ugnį.

Washingtonas. — U. S. 
Health, Education and Wel
fare departamentas įsteigė 
specialų skyrių koordinavi
mui visų veiksmų paruoši
mui gimdymų kontrolės.

JAV 340 bombonešių 
su atomų bombomis

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekr e t o r i u s R. 
McNamara pareiškė, kad 
saugoja 340 skra i d a n č i ų 
bombonešių su atominėmis 
bombomis.

Viso JAV Strateginė 
bombonešių komanda turi 
680 didelių bomb o n e š i ų , 
kurių pusė nuolatos yra 
ore.

Jis sako, kad dabar bus 
galima sumažinti jų kiekį, 
nes bombonešius pavaduos 
nuolatos paruoštos atomi
nės raketos.

Kiek žuvo karių 
Pietų Vietname?

. Saigonas. — Jungt i n i ų 
Valstijų militariniai vadai 
sako, kad 1966 m. per ke
turis mėnesius buvo užmuš
ta 16,000 liaudiečių, o per 
tą patį laiką užmušta 4,800 
Pietų Vietnamo, JAV, Pie
tų Korėjos ir Australijos 
karių.

Žinoma, kalba tik apie 
militarinius žmones. JAV 
bombonešiai kiekvieną die
ną bombarduoja miestelius 
ir kaimus, kur daug žūva 
civilinių žmonių.

Maskva. — Sulaukęs 66 
metų amžiaus mirė Usma- 
nas Jusopovas, buvęs Uz
bekijos Komunistų partijos 
sekretorius.

Washingtonas. — Walk
er Reed Army Medical Cen
ter ligoninėje iškrito iš lo
vos senatorius E. M. Dirk- 
senas ir susilaužė šlauni-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Ten, kur 

Jungtinių Valstijų bombo
nešiai numetė 7,200 svarų 
ašarinių, bombų, JAV pės
tininkai nerado n e i vieno 
liaudiečio, nei jų įrengimų.

Arba JAV bombonešiai 
bombas numetė į tuščią vie
tą, arba liaudiečiai laiku iš 
ten pasitraukė.

Tokio. — 1,400 japonų 
moksl i n i n k ų pasirašė po 
protestu prieš JAV vartoji
mą chemi k a 1 i š k ų nuodų 
Vietname.

Wilmington, Del. — Su
laukęs 92 metų amžiaus mi
rė buvęs senatorius Danie
lius Raštingas.

Maskva.—Mieste jau yra 
didelis automobilių judėji
mas.

Kansas City. — Gegužės 
9 dieną Harry Trumanui 
sukako 82 metai amžiaus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pareiškė, 
kad jis pateiks Kongresui 
planą už platesnę prekybą 
su Europos komunistinėmis 
šalimis.

Washingtonas. — Grupė 
Amerikos rašytojų lankėsi 
Kongrese, matėsi su vice
prezidentu Humphr e y ir 
reikalavo baigti karą Viet
name.

Denver, Colo. — Apie 200 
amerikiečių - meksiki e č i ų 
p r o t estavo, reikalaudami, 
kad pinigai būtų skiriami 
ne karo vedimui, bet kovai 
prieš vargų ir skurdą.

Pekinas. — Kinijos vadas 
Mao Tse-tungas dalyvavo 
bankete Albanijos delegaci
jai pasitikti.

Maskva. — TSRS erdvių 
užkariavimo jėgos iššovė 
117-tą “Kosmos” satelitą.
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Buvo “atšaukti” apie devyni 
milijonai automobiliu

JAU PRIEŠ KURĮ LAIKĄ daug Amerikos žmonių 
ėmė patirti, kad pirkdami automobilius,—naujus, gražius, 
išdabintus, bet brangius, automobilius,—jie perkasi sau 
grabus. Tūkstančiai žmonių žuvo kelyje tik dėl to, kad 
automobiliai, kuriais jie važiavo, buvo “out of control”— 
kur nors juose buvo defektyvas mechanizmas.

Jau ne kartą buvo skelbta tų, kurie studijuoja au
tomobilius ir avarijas keliuose, kad pusė avarijų įvyksta 
dėl to, kad automobiliai defektuoti, kas nors juose buvo 
bloga, netvarkoje.! Kita avarijų pusė, sakoma, buvo 
dėl pačių vairuotojų kaltės.

Kad automobilių kompanijos gamina prastus auto
mobilius, dabar jau mato kiekvienas, kas tik nori matyti. 
JAV Senatas per savo vieną pakomitetį, kurio pirminin
kas yra sen. Abraham A. Ribicoff (demokratas iš Con- 
necticuto) pradėjo tyrinėti, kas darosi su adtomobilių 
pramone, kodėl ji išleidžia automobilius su defektais, 
kodėl ji parduoda žmonėms grabus pavidale automobilių.

Senatorius Ribicoff, matyt gerai pastudijavo visą 
dalyką, ir jis paskelbė, jog automobilių kompanijos žino, 
kad jos išleidžia į pasaulį daug defektuotų automobilių, 
bet leidžia!

Kai dėl tų defetkų avarijos pradėjo vis skaitlingėti, 
kai daugelis žmonių dėl defektuotų automobilių buvo 
užmušta, o dar daugiau sužeista, tai ir pačios kom
panijos pradėjo kreipti į tai daugiau dėmesio.

Pasirodo, kad keturios didžiosios amerikinės au
tomobilių kompanijos nuo 1959 iki šių metų “atšaukė” 
iš pirkėjų 8,700,225 automobilius “patikriniumi,”—geriau 
sakant: remontui, pataisymui, išmetimui defektų, mecha
ninių trūkumų, baisių klaidų!

Ar tie “atšauktieji” buvo pataisyti kaip reikiant, 
nežinome. Bet žinome, nes šiuos žodžius rašantysis pats 
tai labai , gerai patyrė, kad tame laikotarpyje buvo pa
leistų naujų automobilių su baisiais defektais ir jie ne
buvo atšaukti; jie tačiau padarė baisių žmonėms nuosto
lių !

Valdžios organai turėtų įsikišti į visą automobilių 
gamybos biznį, turėtų žiūrėti, kad nei vienas automobi
lis nebūtų išleistas “į pasaulį” su defektu!

Daryti visa, kad pelnagrobiai nepardavinėtų žmo
nėms grabų pavidale automobilių!

Beje, už visa tai, kas dabar vyksta automobilių sau
gumo klausimu, tenka padėkoti ir Ralph Nader’ui, kurio 
knyga “Unsafe at Any Speed” išjudino daugelį žmonių 
pamislyti ir pradėti ką nors daryti.

Sekmadienį Washingtone
GEGUŽĖS 15 DIENĄ, tai bus sekmadienis, į Wash- 

ingtoną suvyks daug tūkstančių žmonių reikalauti, kad 
būtų baigtas karas Vietname tuojau, kad amerikiniai ka
riai, kurių ten yra daugiau 260,000 tūkstančių, būtų 
grąžinti į JAV.

Ši manifestacija bus dar vienas įrodymas, kad JAV 
taikos šalininkų jėgos vis auga, vis didėja.

Ši manifestacija bus dar vienas įrodymas, kad 
JAV taikos šalininkų jėgos vis auga, vis didėja.

Suvykę iš visos šalies kampų taikos šalininkai su
sirinks ties Washingtono Monumentu, netoli 17-osios 
gatvės.

Kalbėtojų bus eilė ir labai įžymių. Tarp kitų bus 
tik neseniai iš Vietnamo grįžęs publicistas Irving F. 
Stone. Kalbės ir socialistų vadovas Norman Thomas, ir 
kiti.

Kas galite, kam rūpi taika, dalyvaukite šitoje ma
nifestacijoje!
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PERGALE
M. MICHELSONIENĖ 
APIE KARĄ

M. Michelsonienė aną die
ną “Keleivyje” (š. m. geg. 
4 d.) parašė straipsnį apie 
motinas ir karą. Ji smer
kia karus, ir ji tai daro iš
eidama iš pacifistinių pozi
cijų. Daug nemalonių žo
džių ji paberia tiems, kurie 
ruošia karus, — militaris- 
tams, imperialistams. Au
torė rašo:

Pirmasis pasaulinis karas 
žadėjo amžinai panaikinti ka
rus. Jį laimėjo demokratiškos 
šalys, bet ar tas sulaikė ka
rus? Anaiptol! Karas po ka
ro ir vis žiauresnis.

Ar nebūtu laikas, kad pa
saulio motinos bei visos mo
teris susiorganizuotų ir stotų 
prieš bet kieno pradėtąjį ka- 
šą? Kad jos pasakytų, kad 
daugiau karo aukoms sūnų 
nebegimdys? Yra -Jungtinės 
Tautos, kurių pareiga surasti 
taikos būdus ir priemones ka
rams išvengti. Ar suranda? 
Ne!

Teisingai vienas Amerikos 
generolas pasakė, k a d karas 
tai pragaras (war is hell). 
Dreba iš baimės kiekvienas 
motinos sūnus, varomas į ka
ro lauką. Daugelis gauna ner
vų suirimą ir kitokių ligų. 
Kartais net ir proto netenka. 
Ir kam tie mūsų sveikiausi ii 
gabiausi jaunuoliai turi žūti 
tolimose džiunglėse? Jiems 
gyvybė yra taip pat brangi, 
kaip ir tiems, kurie namie sė
dėdami šaukia, kad reikalinga 
aukų komunizmui sunaikinti.

M. Michelsonienė teisin
gai nurodo, jog komunizmo 
karais neišnaikinsi: “Komu
nizmas yra ideologija. Ka
ras idealizmo neišnaikins...”

Toliau:
Man neapsakomai gaila tų 

jaunuolių,- kurie atiduoda sa
vo gyvybę bė reikalo.’ Jei1 jie 
žūtų gindami užpultą^ tėvynę 
ar laisvu noru eitų į mirtį, tai 
kas kita. Tada kaip mes, taip 
ir jų tėveliai žinotų, kad jie 
aukojo gyvybę gindami savo 
kraštą. Bet kai šiandien juos 
gabena į žiaurų Viet-Namo 
karą, kurio sunkiausią naštą 
pasieėmė mūsų šalies vadai, 
tai tūkstančiam motinų ši 
“Moti n o s Diena’’ bus ne 
džiaugsmo, bet ašarų ir širdies 
skausmo šventė.

M. Michelsonienė — bu
vusio “Keleivio” redakto
riaus St. Michelsono žmona. 
Nesuprantame, kaip Jackus 
Sonda-Sondeckis drįso tokį 
rašinį “Keleivin” dėti. Jis 
juk yra “vaduotojų” “va
das” (akli akliesiems kelią 
rodo), o “vaduotojai” visi 
už karo tęsimą Vietname, 
už tai,- kad bombomis, na
palmu, kulkomis, ugnimi 
būtu sunaikintas komuniz
mas !..

“Vaduotojai” — labai nu- 
žmogėję sutvėrimai.

APIE LIETUVOS 
LAIKRAŠČIUS 
IR ŽURNALUS

Biuletine “Lietuvos Ži
nios” B. Sungailiškis paduo
da įdomių žinių apie Tary
bų Lietuvos spaudą, laikraš
čius ir žurnalus. Prašome 
paskaityti:

Be spaudos šiandien negali 
išsiversti bent kiek išprusęs 
žmogus. Todėl dabar Lietuvo
je retą surasi žmogų, kuris 
kas rytas ne peržiūrėtų spau
dos puslapių, nepasido mėtų 
vidaus ir užsienio politikos da
lykais, nepasisemtų sau žinių 
iš įvairių gyvenimo sričių. 
Apie tai gražiai kalba kai 
kurie skaičiai. Dabar Lietuvo
je išeina 61- laikraštis, kurių 
vienkartinis tiražas viršija mi
lijoną 350 tūkstančių egzemp
liorių. Tūkstančiui gyventojų 
dabar tenka 1,100 laikraščių 
ir žurhalų. Reiškia, kad beveik 
kiekvieną šeimą lanko po 
kelis laikraščius ir žurna
lus. Šiuo atžvilgiu Lietuva to

li pralenkia daugelį pasaulio 
kraštų. Prieškarinė Lietuva 
tuo negalėjo pasigirti. 1940 
metais Lietuvoj ėjo 13 laikraš
čių, kurių bendras tiražas su
darė 305 tūkstančius egzemp
liorių.

Dabar daugelis laikraščių ir 
žurnalų pasiekė tokių tiražų, 
kad Lietuvoje niekas anksčiau 
ir paga 1 v o t i negalėjo. Štai 
“Tiesos” dienraštis dabar lei
džiamas ketvirčio milijono eg
zempliorių tiražu, vaikams 
skirtas laikraštis “Lietuvos pi
onierius” — 140 tūkstančių, 
“Literatūra ir menas” — 3 0 
tūkstančių egzempliorių tira
žu, rusų kalbą skaitančiai vi
suomenei leidžiama “Sovets- 
kaja Litva,” kurios tiražas 50 
tūkstančių egzempli orių, o 
lenkų kalba “červony štan- 
dar” leidžiamas 20 tūkstan
čių egzempliorių tiražu.

Be to, yra .leidžiama eilė 
žurnalų, kurių tiražai yra ga
na solidūs, pralenkia kai ku
rių laikraščių tiražus. štai 
žurnalas “Mokslas ir gyveni
mas” leidžiamas 165,000 eg
zempliorių tiražu, “Tarybinė 
moteris” viršija 200,000 eg
zempliorių, “Jaunimo gretos” 
leidžiamos 65,000, “Švyturys” 
—50,000, “Šluota — 50,000, o 
vaikų žurnalas “Genys”—be
veik 110,000 egzempliorių ti
ražu. Didelių tiražų pasiekė 
žurnalai “Kultūros barai,” 
“Mūsų sodai,” “Mūsų gamta,” 
“Ekrano naujienos” ir kiti.

Be respublikinių tlaikraščių 
ir žurnalų didžiuosiuose Lietu
vos miestuose — Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje yra leidžiami 
laikraščiai—dienraščiai. Apie 
jų tiražus gali pasakyti tai, 
kad, pavyzdžiui “Kauno tie
sa” kasdien atverčia' 60,000, o 
“Tarbinę. Klaipėdą” ,40,000 
skaitytojų.. Be. to, kiekviena
me rajone į savaitę du-tris 
kartus leidžiamas vietinis laik
raštis. Daugelio jų tiražai šie* 
■kįa 1-2,000-15>,000 egzemplio
rių. •.į ■ . •;/

Be jau minėtos Lietuvoje lei
džiamos spkudoš, gyventojai 
prenumeruoja apie pusę mili
jono laikraščių ir žurinalų, iš
leidžiamų Maskvoje, kaimyni
nėse respublikose ir kitose 
pasaulio šalyse. Laikraščių ir 
žurnalų tiražai, spaudos eg
zempliorių skaičius vienam 
gyventojui rodo, kaip pasta
raisiais metais padidėjo gyven
tojų domėjimasis įvairiais gy
venimo reiškiniais. Tai rodik
liai, kurie rodo aukštą dvasinę 
tautos kultūrą.

EDUARDAS SMILGIS— 
LIETUVOS BIČIULIS

Savaitrašty “Literatūra ir 
Menas” (š. m. bal. 30 d. lai
doje) skaitome:

Broliškos latvių tautos te
atras ir visa tarybinė kultūra 
patyrė didelį nuostolį: eida
mas aštuoniasdešimtuosius gy
venimo metus, mirė TSRS liau
dies artistas Eduardas Smilgis.

Pusę šimtmečio atidavęs sce
nai, EI. Smilgis įkūnijo savy
je geriausias pažangaus latvių 
realistinio teatro tradicijas, 
kas gimė šimtpiečio pradžioje 
rusų scenoje, ,o ypač po Di
džiojo Spalio, menininkas įkū
rė Rygoje Dailės teatrą, ku
riam vėliau buvo suteiktas Ja
nio Rainio vardas.

Gilus dramos veikalo turinio 
atskleidimas, romantinis paki
lumas ir realistinis pagrindinių 
jėgų įkūnijimas ryškia scenine 
forma — štai kas apbūdina 
Ed. Smūgio kūrybos kelią lat
vių scenoje.

Velionis buvo didelis lietu
viškojo teatro bičiulis. Dar 
prieškariniais laikais nuoširdi 
draugystė jį rišo su mūsų sce
nos menininkais B. Dauguvie
čiu, A. Oleka-Žilinsku ir kt. 
Rygos Dailės teatras keisdavo
si su Kauno Valstybės teatru 
gastrolėmis, statė lietuvių dra
maturgų veikalus. E. Smūgio 
išugdytas kolektyvas palaiko 
draugystės ryšius su Panevė
žio dramos teatru.

Lietuvos teatrinė visuomenė 
visuomet prisimins taurią ir 
šviesią Eduardo Smilgio — 
žmogaus ir kūrėjo—-asmenybę.

APIE “MŪSŲ” ČIA
Neseniai dienraštis “New 

York Times” pateikė įdo
mių duomenų apie Central 
Inteligence Agency (CIA) 
— žvalgybos-šnipų organi
zaciją, išsišakojusią po vi
są pasaulį.

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” trumpai parašė apie 
tą organizaciją, paimdamas 
kai kuriuos duomenis iš mi
nėto dienraščio.

C1A, rašo laikraštis, centras 
yra netoli Washingtono. Jis 
įkurdintas 8 aukštų name. Jis 
samdo 15,000 žmonių. Per 
metus išleidžia $500,000,000.

Kai prie Itri upės, 8 mylios 
į pietus nuo Nia Nia, šiaurry
tiniame Konge, Afrikoje, su
kilėliai apsupo 600 vyriausy
bės kariuomenės ir 100 baltų
jų samdinių, tai staiga pasiro
dė trys B-26 bomberiai, kurie 
bombardavo1 ir apšaudė suki
lėlius ir tokiu būdu padėjo 
apsuptiesiems išsigelbėti.

Bomberius vairavo kubie
čiai, Kastro priešai, kurie da
lyvavo Bay of Pigs invazijoj. 
Jie buvo rekrutuoti neva pri- 
vatiškos kompanijos Floridoj. 
Orlaivius aptarnavo europie
čiai, gauti per skelbimus Ang
lijos laikraščiuose. Tuos bom
berius į akciją siuntė , JAV 
“diplomatai”. Sponzorius ir 
algų išmokėtoj as — Central 
Intelligence Agency.

Organizacija veikia po visą 
pasaulį. Kur reikalas yra, su
organizuoja ir asasinacijas.

Viena moteris praleido visą 
savo gyvenimą sekdama Indo
nezijos prezidentą Sukamo.

ČIA palaiko daugybę slap
tų radio stočių pasaulyje. Se
ką spaudą. •• Varo paSiutūsią 
propagandą prieš komunistus, 
prieš asmenis, kurie nepatai
kauja JAV politikai.

ČIA suorganizavo Arbenzo 
valdžios nuvertimą Guątema- 
loj, premjero Mohammed o 
Mossadegho Irane, Bay of Pigs 
invaziją Kuboje. Ji organiza
vo ir vykdė U-2 orlaivių žval
gybą. Ji organizavo kasimą 
tunelių į Rytų Berlyną ir an- 
tikomunistų bėgimą. Jos ag
entai klausė tarybinių štabų 
Rytų Vokietijoj telefono. Ji 
pasigavo slaptą Tarybų Są
jungos komunistų suvažiavi
mui patiektą Chruščiovo ra
portą apie Staliną.

ČIA agentų yra visur, įvai
riose JAV misijose užsienyje. 
Tokių žmonių užsienyje esą 
virš 6,000. Jie seką kiekvie
ną žymesnį politikierių. Gali
mas daiktas, kad neliuosi nuo 
to ir Kanados politiniai lyde
riai ir vyriausybės veikėjai.

Įdomu pažymėti, kad ČIA 
turi savo eilėse daug pabėgė
lių dipukų. Tai pripažįsta pa
tys C1A žmonės. Kai iškilo 
viršun estų byla, ČIA direkto
riaus pavaduotojas Richard 
Helms fedęraliame teisme pa
reiškė, kad ČIA renka infor
macijas per emigrantų gru
pes.

Estas ČIA agentas Juri Raus 
dirba Washingtone kaip tra- 
fiko inžinierius. Jis apšaukė 
kanadietį estą E. Heinę esant 
komunistų agentu. Kai jis bu
vo prispirtas ir traukiamas 
teisman, jis pasakė, kad jis 
tai padarė ČIA instruktuotas. 
ČIA teigia, kad Raus negali 
būti traukiamas teisman, ka
dangi jis yra valdžios tarnau
tojas. .Heine reikalauja iš jo 
virš $100,000 už apšmeižimą.

Apskaičiuojama, kad JAV 
yra arti 100,000 pabėgėlių, 
kurie priklauso įvairioms or
ganizacijoms. ČIA turinti sa
vo žmones visose grupėse. Vi-' 
sai nebūtų nuostabu, kad ir 
Kanados dipukų 4arpe jį turi 
savo žmones.

Turime priminti, ’kad 
daug JAV lietuviškų dipu
kų “inteligentų” dirba šni
pais ČIA įstaigose.

Sukako dvidešimt vieneri 
metai, kai pasibaigė antra
sis pasaulinins karas prieš 
fašistinę Vokieiją. 1945 me
tų pavasarį Tarybų Sąjun
gos ginkluotosios pajėgos, 
kartu su sąjungininkais, su

davė paskutinį triuškinantį 
smūgį fašistiniam žvėriui. 
Viršum reichstago iškilo 
raudona Pergalės vėliava.

1941 m. birželio 21 d., 
priešui klastingai užpuolus 
šalį, šiuo sunkiu mūsų Tė
vynei momentu nuo pat pir
mosios karo dienos į frontą 
išėjo šimtai tūkstančių vy
rų ir moterų. Dešimtys 
tūkstančių tarybinių patri
otų stojo į partizanų eiles. 
Didžiajame .Tėvynės kare 
ryškiai pasireiškė fronto ir 
užnugario, armijos ir liau
dies vieningumas, Tarybi
nės Armijos karių morali
nis pranašumas prieš gro
buonišką hitlerininkų armi
ją. Vienas iš Tarybų Są
jungos ir jos ginkluotųjų 
pajėgų galybės šaltinių Di
džiojo Tėvynės karo metais 
buvo tarybinių tautų drau
gystė. Tarybinės Armijos 
eilėse visų tarybinių tautų 
kariai vieningomis greto
mis, petys į petį triuškino 
fašistinius grobikus. Lietu
vių tauta amžiais bus dė
kinga didvyriškiems tarybi
nių tautų sūnums ir duk
roms, išgelbė j tįsiems Lie
tuvą nuo hitlerinio pavergi
mo, nuo neišvengiamos pra
žūties.

Kartu su kitomis tarybi
nėmis tautomis kovose su 
fašistiniais grobikais akty
viai dalyvavo ir Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės, jie 
veikė priešo užnugaryje — 
okupuotos Lietuvos terito
rijoje — partizanų būriuo
se, o taip pat Tarybinės'Ar
mijos Lietuviškojo junginio 
eilėse.

1941 m. pabaigoje sufor
muota Lietuviškoji divizija 
nuėjo šaunų kovų kelią, 
triuškindama priešą prie 
Oriolo, Baltarusijos miš
kuose, Latvijos laukuose ir 
vaduojant Lietuvą. Karo 
veiksmuose /prieš hitlerinius 
grobikus Lietuviškosios di
vizijos kariai parodė didelę 
ištvermę, pasiryžimą, drą
są, didvyriškumą, ištikimy
bę ir meilę socialistinei Tė
vynei.

Išvadavus Tarybų Lietu
vą, tūkstančiai Lietuvos 
liaudies sūnų stojo į garbin
gos Tarybinės Armijos ei
les. Jie dalyvavo kovose su 
fašistiniais grobikais va
duojant Lenkiją, šturmuo
jant Karaliaučių, triuškino 
fašistus prie Budapešto ir 
Vienos, šturmavo Berlyną. 
Visos daugianacion alinės 
tarybinės liaudies pastan
gos kovoje prieš grobuo
nišką hitlerininkų antpuolį 
buvo apvainikuotos perga
lės vainiku.

Dabar, praėjus ilgesniam 
laikui po antrojo pasaulinio 
karo, buržuaziniai istorikai 
visokiais būdais stengiasi 
sumenkinti Tarybų Sąjun
gos vaidmenį siutriuškinant 
vokiškuosius agresorius.

Visas būrys sumuštų hit
lerinių karo vadų šiandien 
savo atsiminimuose mėgina 
liaupsinti anglų-amerikiečių 
kariuomenių operacijas Af
rikoje, Italijoje ir kituose 
antraeiliuose karo veiksmų 
frontuose, bando paaiškinti 
savo pralaimėjimus sunkia 
rusiška žiema. Visokių 
“priežasčių” jie šiandien 
sugalvoja, norėdami nuslėp
ti tikrąją. Pasaulinė istori
nė Tarybų Sąjungos perga

lė Didžiajame Tėvynės kare 
tai visų pirma pažangiau
sios visuomenės santvarkos 
—socializmo—pergalė prieš < 
savo amžių atgyvenusią ka
pitalistinę santvarką.

Pasaulinė-istorinė tarybi- 
nės liaudies ir jos ginkluo
tųjų pajėgų pergalė antra
jame pasauliniame kareap- 
gynė ne tik mūsų socialisti
nės Tėvynės garbę, laisvę ir^ 
nepriklausomybę, bet ir f 
įvykdė didžiąją Europos ir \ 
Azijos tautų išvadavimo mi
siją. Tarbinė Armija padė
jo nusimesti fašistinės ver-; 
go vės pančius Lenkijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Vengrijos, Al
banijos ir kitoms tautoms. 
Mūsų pergalė padėjo su
sigrąžinti nepriklausomybę 
Norvegijos, Austrijos, Suo
mijos ir Danijos tautoms. 
Po didžiosios pergalės susi- i 
kūrė Vokietijos Demokrati- * 
nė Respublika—pirmoji vo
kiečių darbininkų ir vals- į 
t i e č i ų valstybė, šiandien 
statanti socializmą.

Imperialistinės Japonijos 
sutriuškinimas sudarė pa
lankias sąlygas didžiajai 
kinų tautai sukurti sąvąją 
Liaudies Respubliką ir pra
dėti socializmo statybą. Nu
metė kolonializmo pančius 
dauguma Afrikos tautų. 
Auga taikos jėgos. Po isto- 
rinės Tarybų Sąjungos per- , 
galės pasaulyje įvyko dideli 3 
pasikeitimai: paaštrėjo ben
droji kapitalizmo krizė, ka
pitalizmo pozicijos susilpnėjo, 
o socialimo jėgos visų tai
kingųjų žmonių džiaugsmui 
nepaprastai išaugo. Karin
gai nusiteikę militaristai 
šiandien nebegali laisvai 
grasinti tautoms nauju

Tarybų Sąjunga — galin
ga, tUčidu ji ir taikinga. 
Tarybų Sąjunga stengiasi k* 
mažinti tarptautinį įtempi
mą ir užkirsti kelią nau
jam pasauliniam karui, lik- k 
viduoti naujo karo židinius, f 
Tačiau agresyvūs imperia- * 
listinių valstybių sluoksniai . 
nerimsta. Jie atkakliai prie
šinasi tarptautinės atmos
feros švelninimui, plečia ka- 
rinius pasirengimus, didina 
atominio ir raketinio ginklo 
atsargas, spartina revan
šistines Vakarų Vokietijos 
armijos apginklavimą, įnir
tingai stengiasi sukliudyti 
tautoms žengti taikos, de
mokratijos keliu. Tačiau jų 
pastangos yra pasmerktos 
sužlugti. O jeigu jos ir mė
gintų tai daryti, tai jų lau
kia hitlerinių ordų likimas.

VI. Karvelis
Gcneęolas-majoras, buvęs _ 

Lietuviškosios šaulių ‘
divizijos vadas

ANGLAI PAKARTOS x 
VIKINGŲ ŽYGĮ

Scarbarough, Anglija. — 
šeši anglai išplaukė laively
je linkui Kanados. Jų laive
lis “Griffin” yra tik 45 pė
dų ilgio, burinis.

Yra tvirtinama, būk 
1440—1452 metais vikingai 
mažais laiveliais buvo pasie
kę Kanadą, kurią savo že- Į> 
mėlapiuose užvardino “Vin- 
land”. Anglai siekia pakar
toti jų žygius ir Kanadą 
pasiekti liepos mėnesį

JAV DAUGIAU PARUOŠ 
KVIEČIŲ

Washingtonas. — Prezi-Ą 
dentas Johnsonas patvarkė, 
kad 1967 metais būtų pa
ruošta daugiau kviečių 200,- 
000,000 bušelių, negu dabar.

Kviečiais bus apsėta dar 
7,700,000 akrų didesnis plo
tas, kaip dabar.
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Kaip susidaro uraganai ir 
iš kur kilę jų padavimai?

Miami, Florida ST. PETERSBURG, FLA.

Tropinis uraganas “Do
na”, siautęs 1960 m. Jung
tinių Amerikos Valstijų pa
krantėse ir Antilų salose, 
pražudė 164 žmones, padarė 
materialinių nuostolių už 
400 milijonų dolerių. 1963 
m. rugsėjo mėnesį Karibų 
jūroje uraganas “Flora” 

/ per keletą dienų nusinešė 
apie 8 tūkst. Antilų salų 
gyventojų gyvybių, nunio
kojo daug kaimų ir miestų, 
užtvindė didžiulius pasėlių 
plotus. Šimtai tūkstančių 
gyventojų liko be pastogės 
ir mais t o. Materialiniai 
noustoliai buvo skaičiuoja
mi miliiardinėmis sumomis. 
Amerikieč i ų meteorologai 
apskaičiavo, kad “Flora” 
per 10 galingiausiu savo 
dienų atpalaidavo tiek ener
gijos. kad jos užtektų pa
tenkinti JAV elektros po
reikius net 500 metų. Deja, 
kol kas žmogus nesugeba 
nei nugalėti tos baisios 
gamtos stichijos, nei pasi
naudoti jos galinga energi
ja.

Kas vra uraganai ir kaip 
jie susidaro?

Tai tropiniai ciklonai, ku
rie Atlanto vandenvne vadi
nami uraganais, Ramiaja
me — taifūnais, o Indijos 
vandenyne — tiesiog ciklo
nais.

Tropinįį uraganą sudaro 
galingas, 100—200 kilomet
ru skersmens atmosferos 
sūkurvs, kurio vėjo greitis 
gali siekti 100 pėdu per se
kundę ir daugiau. Uraganai 
gimsta netoli pusiaujo virš 
vandenynų, kurių vandens 
paviršius įšyla daugiau 
kaip iki 26—28°.

šiuo metu egzistuoja ke
letas uraganų susidarymą 
aiškinančių teorijų. Beveik 
visos jos uraganų kilmę sie
ja su dideliu oro masių ne
pastovumu bei šilto ir drėg
no oro greitu pakilimu virš 
įšildyto vandens paviršiaus. 
Kylančiame aukštyn ore 
vandens garai greitai kon- 
densuojasi ir tuo būdu iš
laisvina labai daug šilu
mos, kuri ir yra pa
grindinis uragano energi
jos šaltinis. Ties žemės pa
viršiumi staiga praretėjęs 
oras išvysto didelę siurbia
mąją jėgą ir dar labiau su
stiprina sūkuringumą. To
kio viesulo greitis gali pa
siekti daugiau kaip 300 pė
dų greitį per sekundę. Jis 
griauna beveik visus pasta
tus, rauna medžius, jūroje 
skandina laivus. 1944 m. įsi- 
siahtėjusio taifūno bangos 
Amerikos laivyno pažibai 
—kreiseriui “Pitsburg—lyg 
galingu peiliu nukirto plie
nini laivo priekį. Trys mini
ninkai su įgulomis nuėjo į 
dugną, 28 kiti karo laivai 
buvo labai sužaloti.

Uragane vykstanti ūmi 
vandens garų kondensacija 
sukelia gausias liūtis. Pa
vyzdžiui, “Floros” veikimo 
zonoje Kuboje, Orientės ra
jone, dėl gausių liūčių, tru
kusių keturias paras, upės 
išsiliejo iš krantų ir užtvin
dė 40 kilometrų pločio ir 80 
km ilgio teritoriją (Kilo
metras daugiau pusės my
lios).

Pastaraisiais metais at
liekami bandymai paveikti 
uraganus, užsėjant juos iš 
lėktuvų tam tikromis me
džiagomis, t r ukdančiomis 
jiems vystytis. Tyrinėtojai 
tvirtina, kad tokiu būdu 
jiems kartais pavyksta ura
ganą tam tikru mastu nu

raminti. Tačiau kol kas 
efektyviausia kovos prie
monė su uraganais yra jų 
kelių prognozavimas. Čia 
daug padeda specialūs me
teorologiniai palydovai. Pa
vyzdžiui, uraganą “Flora” 
palydovas pastebėjo užsi
mezgimo stadijoje Atlante, 
netoli Venesuelos krantų. 
Palydovui perspėjus, buvo 
evakuota šimtai tūkstančių 
Antilų salų pakrančių gy
ventojų.

Nuo 1956 m. tropinėms 
audroms, ciklonams (ura
ganams ir taifūnams), ku
rie atsiranda virš Atlanto 
ir Ramiojo vandenynų, nu
tarta suteikti mot eriški 
vardai. Kada tik tropinia
me ciklone vėjas pasiekia 

12..5 m greiti, jam sutei
kiamas vardas pagal iš 
anksto kiekvieniems me
tams sudarytą vardų sara- 
ša, pavyzdžiui, Ana, Alisa, 
Džilda, Cona, Flora, Izabe
lė, Vera ir t.t. Tais vardais 
naudoj a si meteorologinės 
tarnybos ir orų biurai ura
ganų veikimo metu ir vė
liau.

Geogr. m. kand.
V. Ščemeliovas

RūdžiųJ šalinimas ir 
drabužių priežiūra

Nuo didelių ir pigių daik
tų rūdys pašalinamos me
chaniškai: mitrinant dilde, 
švitriniu popieri ūmi ar 
smėliu. Dideli surūdiję in
dai valomi skuduru, suvil
gytu pusiau vandeniu pra
skiesta druskos rūgštimi.

Maži ar brangūs geleži
niai dirbiniai apvalomi nuo 
rūdžių, pakartotinai tri
nant citrinos ar oksalo 
rūgšties tirpalais. Juose 
tirpsta rūdys. Pastarąsias 
pašalinus, daiktus reikia 
gerai nuplauti vandeniu, 
sausai nušluostyti ir trupu
tėlį sutepti grynu vazelinu.

Odiniams paltams bei ki
tiems gaminiams naudoja
mi tokie pat tirpalai, kaip 
ir batams. Tačiau jie tepa 
odą, drabužius. Odinius ga
minius minkština gliceri
nas. Jo maži kiekiai greitai 
susigeria ir netepa kitų 
daiktų.

AŠ PER MŪSŲ PLANETĄ EINU
Aš per mūsų planetą einu— 
Skrieja eterio bangos—nestoja...
Su bangom
Aš einu,
Aš skrendu.
Aš jaučiu—
Mano dulkini batai
Ir dulkinos kojos...

Nenurimsta ir liepia širdis— 
Suskaičiuok žemės varganą gėlą— 
Kai Pirėnuose leisis naktis, 
Kai Ispanijoj šoks tarantelą...

Tarantelą...
Ispanė grakšti susimąstė— 
Nešokusi lieka...
O mirtis.
Savo kaulėtus pirštus
Virš Ispanijos tiesia mirtis—
Radiacija—
Bombos sukritusios miega...

O, Ispanija! Kilimus tieski plačius— 
Revoliucijos vėtros atūžia!
Pasikelk! Atsiremk į planetos pečius! 
Suvirpėk apelsinų giružėm!. .

Ne ispaniškai kalba kariai...
Miega atomo bombos giliai...

Aš per mūsų planetą einu—
Skrieja eterio bombos — klajoja...
Su bangom
AŠ skrendu,
Aš brendu... • /
Aš jaučiu—
Mano dulkini batai
Ir dulkinos kojos...

Sofija Boreikaitel

Komunistas Miamio 
universitete

Tai irgi reta naujiena 
Miamio publikai ir spaudai. 
Šių metų balandžio 20 dieną 
2,500 studentų pripildė Mia
mio universiteto salę, kad 
išklausytų Komunistų par
tijos teoretiko Herberto 
Apthekerio kalbos. Studen
tai klausė ir gausiai plojo 
kalbėtojui baigus kalbą.

Aptbekeris kalbėjo opti
mistiškai. Jis sakė, kad 
opozicija jo prakalbom įvai
riose kult ū r i n ,ė s e šalies 
ištaigose mažėja. Kalbėto- 
ias aiškino šalies rasinį 
klausimą, karo politiką 
Vietname. Jis sakė, kad ir 
vidiniai šalies reikalai, kaip 
negrų teisių reikalas, ne
darbas, kova prieš skurdą 
nebus išspręsta, kol mūs 
šalies valdžia neatsisakys 
agresyvės politikos ir inter
vencijos į kitas šalis. Bili
jonai doleriu yra skiriama 
žmonių mirčiai, o ne gyve
nimui.

Žinoma, buvo grupelė, ku
ri bandė ardvti masinio mi
tingo nuotaiką. Jie metė 
viena no kitos reakcinę ob- 
strukciia kalbėtojui, bet jų 
balsai dingo masinėje tvlo- 
ie. Sekamos dienos “Mia
mi News” pripažino, kad 
kalbėtojas Apthekeris buvo 
“pakankamai mandagiai iš
klausytas.” Tai gerai — 
daugiau reikia tokių susi
tikimų.

Taikos ir laisvės veikla
Spaudoje jau rašėme, kad 

Miamvie veikia taikos or
ganizacijos. Viena jų yra: 
Women’s Inte r n a t i o n a 1 
T, e a g u e for Peace and 
Freedom. Būtu gerai, kad 
i šios organizacijos veiklą 
ieitn daugiau lietuviu.

Štai keli bruožai iŠ mo
terų sąjungos organizuoto 
mitingo. Kvietimas sako: 
“Terrace Hotelvje. R valan
da vakare, vyriausias kal
bėtoms — Julian Bond.” 
Dalvvauiąme keltas lietu
viu. Kas gi tas kalbėtojas? 
Tn tikslas — an tikrinis, ni- 
b’otinės teisės fvnimas. Tai 
iaiirns. kolegiioie ir um- 
vorsitete išmokslintas ir iš
rinktas teisėtai i Georgia 
valstijos legislatūra (sei
meli) — 26 metu amžiaus 
Julian Bond. Tv todėl, kad 
iannas nilietis dar turi pa

KATYTĖ
(Pagal J. Biliūną)

šeštokas namo parvažiavo
Pramokęs iš knygų skaityti;
Lanku, strėlėm apsiginklavo, 
Išėjo akies išbandyti.

Ant kelio išvydo katytę, 
Sustipusią, alkaną, menką... į 
Nereikia jam taikinio kito, 
Į ją išmėgins jisai lanką!

Kaip tikras šaulys—prisilenkia, 
Gerai prisitaiko iš lėto.
Strėlė tiktai “džingt!” staiga trenkia, 
Kūnelin įsminga kaulėtan...

Katytė lyg bandė spurdėti,
Kojukės jos spazmon suvirpo...
Dar mirksnis. ... ir liko gulėti,
Liepsna joj užgeso, ištirpo...

Alyvose volungės čirpė,
Varnėnai sau švilpavo tykiai,
Jis giją gyvybės nukirpo,—
Šiaip nieko daugiau neįvyko. ..

Nasuolis staiga lyg sutriko, 
šleikštu buvo žvelgt į žvėrelį! 
Lyg verte jį vemt, širdis pyko... 
Strėles, lanką sviedė į šalį...

Jis priesaiką sau tvirtavalę,
Savęs neapkęsdamas, davė:
Tausoti gyvybės liepsnelę
Visur per gyvenimą savo!

Kodėl? Ak, kodėl gi jisai negalėjo 
šitam pasiryžti, pro šalį kai ėjo? 
Kodėl tą katytę nudėti turėjo? 
Agoniją jos kam regėti reikėjo?

J. Subara

veldėtas žymes tamsiosios 
rasės ir rinkimų laiku smer
kė JAV intervenciją Viet
name, tai baltieji šovinistai 
neleidžia Bondui užimti tei
sėtą vietą valstijos seime
lyje.

Tai tokia “laisvė” šalyje, 
kuri bombomis “laisvina” 
yietname žmones. Julianas 
Bond savoje valstijoje ėjo 
i teismą apginti pilietines 
teises, bet nelaimėjo. Da
bar jo teisėtumas dalyvau
ti legislatūroje bus svarsto
mas JAV Aukščiaus i a m e 
teisme.

Mitingas buvo sėkmingas. 
Juliano Bondo klausyti su
ėjo virš 300 įvairios publi
kos. Apsčiai buvo jaunų 
vvru ir moterų, studentų. 
Bondas gabus kalbėtojas, 
jo anglų kalba graži, įtiki
nanti. Kalbėtojas aiškiai 
nubrėžė, kad Vietname ka
ras turi būti baigtas. Viet
namo karas irgi vra rasisti
nis. karas. Juk ir ten bal
toji Amerika žudo tamses
nės rasės žmones.

Julianas Bondas savo 
mintis Miamyie pareiškė 
nėr televizija, taipgi ir lai
ke interviu su sanudos at
stovais. Jis kovoja, galima 
°akvti. dviem frontais — 
o-ina savas pilietines teises 
ir kovoja prieš agresiją.

Kiti mitingo tikslai
Mitingo tikslas buvo ne 

vien ginti Bondo teisėtumą 
dalyvauti Georgia valstijos 
seimelyje, šiais metais at
eina rinkimai atstovų i ša
lies Kongresą. Balsavimai, 
nau ju ir esamu atstovų rin
kimai labai daug bendro 
turi su taika Vietname ir 
užsienio politika. Jei bus 
išrinkti taikos rėmėjai į 
JAV Kongresą, bus taika. 
O jei militaristai ir inter- 
ventai turės didžiumą at
stovu. bus plečiamas ka
ras Vietname ir didės pa
vojus trečiojo pasaulinio 
karo.

Tad moterų sąjungą rin
kimų kampanija pradėjo 
šiame mitinge. Kiekvienas 
mitingo dalvvis gavo “Vot
er’s Pledge” (balsu o t o j o 
nažadas). Ka tas balsuoto
jas turi prižadėti?' Štai, 
balsuotojas pasirašo priža
da. kad jis ateinančiuose 
rinkimuose balsuos tik už 
tuos kandidatus i Kongresą,

kurie stoja už taiką Viet
name, už taikingą JAV už
sienio politiką, prieš agresi
ja.

Antra, “voter’s pledge” 
yra raginimas piliečių rei
kalauti iš kandidato pasisa
kyti, kur jis stovi—už tai
ką ar karą.

Daugiau informacijų tai
kos ir rinkimų klausimais 
galima gauti naujame Tai
kos Centre (Peace Center), 
kuris dabar randasi: 2120 
W. Flagler St., Miami., 
Fla. 33135. . Taikos centre 
veikia keletas organizacijų.

Veikla pas lietuvius
Lietuvių kultūrinės veik

los centras — Lietuvių So- 
cialio Klubo salė. Čia mes 
net du kartu pagerbėme 
proletarinį poetą Julių Ja
nonį. Pirmam parengime 
turėjome trumpa kalbą apie 
poetą, o balandžio 27 die
ną matėme filmą “Julius 
Janonis.” Janonio pagerbi
mo parengimai ir pas mus 
galėjo būti skaitlingesni.

Sekančiame LLD kuopos 
suėjime, gegužės 25 diena, 
prisiminsime daug veikusį 
darbininkų judėjime, mūsų 
spaudos pradininką, redak
torių ir rašvtoja — Vinca 
Paukšti. Tai bus jau 10 
metų, kai sumanus ir darbš
tus velionis Vincas mus 
paliko. Jis mirė Miamyie.

Gegužės Pirmąją susiti
kome Socialio Klubo paren
gime, sekmadieni. Ch. Ta
mošiūnas pasakė labai ver
tinga ir tinkamą kalba Ge
gužės Pirmosios klausimu. 
Kalbėtojas sakė, kad šiais 
metais sukanka 80 metu, 
kai gegužės pirmoji gimė 
kruvinoje Amerikos darbi
ninkų kovoje už 8 valandų 
darbo diena ir kitus page
rinimus. Pavyzdžiais Ta
mošiūnas papasakojo, ko
kios žmogaus darbo ir gy
venimo sąlygos buvo nrieš 
80 metu. Chicagoie 1886 
metu gegužės nirma dieną 
darbininkai išėjo streikan, 
reika 1 a u d a m i 8 valandų 
darbo dienos? Tame strei
ke krito keletas darbinin
ku. Buvo nukauta ir po
lieses.

Gegužės Pirmosios strei
ko vadai buvo areštuoti. 4 | 
jų buvo nunteisti mirties 
bausme ir pakarti. Taip ir 
prasidėjo Gegužės Pirmo
sios minėjimas Amerikoje 
pagerbimui kritusiu kovo
je už 8 valandų darbo diena 
ir kitus pagerinimus. Kiek 
vėliau Gegužės Pirmoji ta
po tarptautine darbo žmo
nių kovos ir solidarumo 
švente. O šiandien gal tik 

| retas darbininkas, kuris 
džiaugiasi trumpesne darbo 
diena ir kitomis gerovėmis, 
prisimena, kad tie kartuvė
se mirė darbininkai kovojo 
ir už jo geresnį šiandieni
nį gyvenimą.

Neužmirškime ir knygų
Štai ką šneka kultūrinės 

veiklos entuziastas Jonas 
Smalenskas. Turistai, jis 
sako, baigia išskristi. Liko 
tik keletas. Tai gera, bet 
ir bloga. Mūs darbščios 
gaspadinės turės mažiau 
darbo, o mes, moterys ir 
vyrai, turėsime daugiau 
laiko “knistis” į knygas, 
žurnalus. Bet mūsų suei
gos bus mažesnės, tai ir 

' bloga. Svečių-turistų mes 
' laukiame su atvira širdimi 

ir norime, kad jie čia vi
suomet būtų.

LSK knygynas jau pa
kankamai gausus. Jame 
yra 300 egzempliorių įvai
rių knygų iš Lietuvos. Virš

Trumpa balandžio mėnesio 
veiklos peržvalga

Pažangiečiai nemenkai 
naudingo darbo visą vagą 
nuvarė. Dėka vienos vieš
nios (čikagietės), per ją pa
vyko užmegsti ryšius su 
žmonėmis, dirbančiais už 
taiką. Susidariusi grupelė 
suruošė rodymą filmų apie 
Kinijos žmonių gyvenimą. 
Publiką sudarė kitakalbiai, 
nemenkai buvo ir lietuviu. 
Filmai buvo įdomūs, buvo 
i r > kalbėtoja. Daug litera
tūros apie taiką paskleista.

Čionai gal pirmas toks 
įvykis.

LLD 45 kuopos pažnio- 
nyje atžymėtas pavasario 
atgijimas. Dainos Mylėto
jai davė gražią dainų pro
gramą, jų moterys, pasi
puošusios pavasar i n ė m i s 
skrybėlėmis, dainuodamos 
domonstravo. Išėjo pagir
tinai.

Padėka Adelei Pakalniš
kienei už sugalvojimą to
kios įdomios su dainomis 
programos ir dainininkams 
už pagirtiną dainavimą.
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Pagaliau atžymėtas Ju
liaus Janonio septyniasde
šimtas gimtadienis ir jo 
vargingas gyvenimas. Drg. 
Adelė Pakalniškienė skaitė 
paskaitą apie jo meninę kū
rybą ir jaunose dienose iš
siskyrimą iš gyvųjų tar
no. Paskaita buvo įdomi. 
Prie to, dainininkai daina
vo parinktas tam momen
tui dainas. Programos pil- 
dytojai užsipelnė pagarbą.

Rožė Samulionienė išleis
ta atstovauti vietinę LLD 
kuopa “Vilnies” dalininkų 
suvažiavime. Sykiu ji pa
gerbta už leidimą jos name 
dainininkams laikyti dainų 
pamokas. Ji davė žodį ir 
ant toliau leisianti jos name 
praktikuotis.

Jai ištartas šiltas padėkos 
žodis už geradėjiškumą.

•

Gegužės pirmąją dieną 
kas metas įvyksta darbinin
kų solidarumo šventė. Tą 
puolė LLD 45 kuopos mė
nesinis susirinkimas, narių 
atsilankymas buvo pagirti
nai skaitlingas, radosi ir 
tolimų svečių.

Atsistojimu minutei pa
gerbtas kuopos narys Jo
nas Vosylius, miręs šiomis 
dienomis Danbury, Conn. 
Daugiau davinių apie jį ne
siranda.

Šiame susirinkime naujų 
tarimų nepadaryta, išsky
rus tai, kad ištiesta pagal
bos ranka laikraščiui “Dar
bas.”

Dainos Mylėtojų vadovė. 
Adelė Pakalniškienė išvyko 
trim savaitėm laiko į Vo
kietiją pasimatyti su dukra, 
žentu ir anūkučiais.

Jau gauta žinutė, kad 
jos skridimo kelionė buvo 

100 JAV išleistų. Daug yra 
gražiai iliustruotų žurnalų. 
Galima pasirinkti, kas ką 
myli skaityti — poezijos, 
prozos ar mokslinių kny
gų-

Knygas, žurnalus galima 
gauti bile dieną per Joną 
Smalenską klubo patalpose: 
2610 N. W. 119th St., Mi
ami, Fla. 33167. Dėl pil
nesnių informacijų galima 
skambinti telefonu Jonui 
Smalenskui.: 688-4161.

Tai verta pasinaudoti sa
vo žinojimo padidinimui.

Ramstis 

trumpa ir sėkminga. Jos, 
mieris buvo sykiu pasiekti 
Lietuvos žemę ir ten pir
mu kartu pasidairyti, de
ja, susidėjus gyvenimo ap
linkybėm, to padaryti ji ne
galėjo.

Kai sugrįš dainininkų ve
dėja Adelė birželio mėne
sį, sukaks metas laiko, kai 
mirė Pranas Pakalniškis. 
Kuopa ruoš jo prisiminimą 
su paskaita, dainomis ir gal 
kuo daugiau.

Pranulis, taip jis pasira
šydavo po savo eilėrašičais, 
buvo svarbus ir daug ver
tingas darbininkų judėji
mui žmogus. Nedaug to
kių turime savo tarpe.

Šiauriniuose rajo nuošė 
orui atšilus turistai mus 
apleido. Kai kurie vieti
niam judėjimui kuo galėjo 
prisidėjo. Pav., Aniceta 
Zimantienė ir Della Reu
ther Dainos Mylėtojams su 
dainavimu. Pirmoji išvvko 
į Detroitą, antroji i Čika
gą. Mūs dainininkas P. 
Pučkorius šiuo laiku irgi 
sukinėjasi po Čikagą su sa- 
vo vaikais. Jis nuvyko jų 
pamatyti.

Nauji gyventojai
Draugas Kelley su žmona 

(iš Brockton, Mass.) pasto
viai apsigyveno čionai. Ve
ronika Lopatiene (iš Bal
timore, Md.) taip pat nu
sipirko sau gyvenimo na
melį, pasiliks su mumis, 
persikėlė j LLD kuopą.

Sveikiname naujokus, lin
kime gyvenime gražios sėk
mės.

Vikutis

So, Boston, Mass.
Iš LLD 2 kuopos veikimo

Gegužės 5 d. laikė susi
rinkimą. Narių nedaug da
lyvavo, daugiausia moterų, 
o vyrų tik 2.

Kuopa turi gerą būrį na
rių, bet į susirinkimus ne
ateina, tai didelis papeiki
mas.

Buvo išduoti raportai iš 
parengimų, kaip tai, iš Mo
terų dienos parengimo, kur 
buvo sukelta $150 ir išda
lyta komitetam, kurie dar
buojasi prieš karą Vietna
me.

Kuopa nutarė turėti pa
rengimą gegužės 22 dieną 
tiems, kurie važiuos į Lie
tuvą birželio mėnesį. Pa
sižymėkite dieną ir ateikite 
į parengimą 318 Broadway.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks birželio 2 d., 
kaip 4 vai. po pietų. Turė
sime prisirengti apskričių 
piknikui, kuris įvyks birže
lio 12 d .,Lawrence, Mass.

S. R.

Emerson, N. J. i
Balandžio 23 d. mirė Ona 

Klastauskienė, sulaukusi 77 
m. amžiaus. Po tėvais buvo , 
Šlitaitė. Paėjo nuo Joniš
kio. Ji buvo mirusio Vla
do Klastausko žmona. Se
niau jie gyveno Bronxe, 
N. Y.

Liūdinčius paliko sūnų 
Algirdą, dukterį Olgą ir 3 
proanūkius.

Palaidota St. Raymond 
kapinėse, Bronxe, N. Y. 

Ji buvo mano brolienė.
Ilgai sirgo. Apgailiu mie
lą brolienę ir reiškiu, už
uojautą jos artimiesiems 
giminėms.

Pranas Klastauskas
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Pranas Stiklius

Kapsų ir zanavykų krašte
(Pabaiga)

Vietiniai žmonės pasako
jo, kad karo metu, besiarti
nant frontui, vokiečiai vi
sus gyventojus iš čia išvarę 
gilyn į Vokietiją. Tuo būdu 
poetės motina ir broliai ir
gi turėjo palikti savo na
mus ir atsidurti svetimame 
vakarų pasaulyje, kur ir 
dabar tebesą.

Graudu žiūrėti į sunaikin
tą sodybą, kurioje ne taip 
seniai dar gyveno šeima, iš
auginusi tokią talentingą 
dukrą, kokios gal teks lauk
ti ištisus šimtmečius!

Bevaikščiodami tais paša
liais, kuriais yra bėgiojusi 
poetė, kai čia augo ir pir
muosius žingsnius žengė, 
pasąmonės jutimu lydėjom 
ją, lyg jausdami ir dabar 
čia jos buvimą.

Pro pat Bučinskų sody
bą vingiuoja Širvintos upe
lė, kuri įteka į Šešupę ties 
Kudirkos Naumiesčiu. Tą 
upelę poetė dažnai lankyda
vusi ir buvo ją labai pamė
gusi. Pati poetė yra taip 
išsireiškusi: "... Kada tik 
parvažiuoju namo, tai pir
miausiai bėgu į paupį. Čia 
smagiausia ir gražiausia 
mano tėviškės vietelė. Kad 
nebūtų Širvintos, tai visa 
būtų kitaip. Ir mano gyve
nimas, ir būdas daug nuo 
tos vietos priklauso...”

Karui prasidėjus poetė 
pasitraukė į Tarybų Sąjun
gos gilumą, ir būdama toli 
nuo savo tėviškės, ilgesio 
apimta, parašė gražų eilė
raštį—Širvinta.

Žilvičio šakeles nusilau
žę pamerkėm į Širvintos 
vandenį ir juo pasišlaksty
dami atsiskyrėm su šia po
etės apdainuota upele.

Poeto Juozo Tysliavos 
gimtinėje

Atsisveikinę su Salomėjos 
Nėries gimtine, užsukom j 
čia pat kaimynystėje esan
čius Geistariškius — poeto 
J. Tysliavos gimtinę.

Su Tysliava man teko ar
timai bendrauti Kaune, kai 
susitarėm drauge išleisti jo 
eilėraščius: “Auksu lyta” 
1925 m. ir “Tolyn” 1926 m.

Kai kurie jo eilėraščiai 
būdavo švelniai liūliuojan
tys, kiti — pasipūtėliškai 
stačiokiški, pav., Berlyne:
“...Nusilenkit, Brandenburgo vartai! 
Monumentai, nusiimkit kepures!
Unter der Linden einu aš— 
Paskutinis iŠ PrOsij giminės!..’* “

Atrodė, kad Tysliava tuo
met dar buvo nepilnai su
brendęs, nenusistovėjęs po
etas, ieškantis savo vietos 
poezijoje.

Atsimenu jį jauną ir gra
žų, išdidžiai vaikščiojantį 
Kauno gatvėmis, važinėjan
tį po užsienius.

Kai jis, pamatęs Helsinkį, 
Berlyną ir Paryžių, parašė 
pilnus įspūdžių eilėraščius, 
už tai kitų poetų kandžio
mis p a r o d ijomis buvo iš
juoktas. Neapsikentęs J. 
Tysliava išvyko iš Lietuvos 
į JAV ir daugiau, atrodo, 
eilėraščių neberašė.

Tuo įdomiau buvo apsi
lankyti jo gimtinėje, pama
tyti namus, kuriuose gyve
no jo tėvai, kur gimė ir au
go jis pats.

Iš raudonų plytų mūrytas 
gyvenamasis namas tebe
stovi. Per karą jis išliko 
nesunaikintas, bet jame 
nieko nėra likę, kas primin
tu poetą arba jo šeimą. 

Nebent prie didžiulės duon
kepės krosnies prigludęs 
“kakalis/’ ant kurio žiemą 
taip malonu pagulėti...

Dabar'čia gyvena svetimi 
žmonės. Apyjaunė moteriš
kė mus pasitiko kieme ir 
leido apžiūrėti kambarius.

Kaip nuostabiai greitai 
keičiasi laikas, vietos ir 
žmonės!

Kudirkos Naumiestis
Tai mano gimtojo krašto 

miestas. Čia kapinėse ilsisi 
mano tėvai ir protėviai.

Kai buvau jaunas, iš Vil
kaviškio geležinkelio stoties 
pareidavau pėsčias, nes 
arklių traukiama “kariet- 
ka” n e v i s a d a galėdavo 
paimti visus keleivius, o 
kitokio transporto priemo
nių nebuvo. Tuomet, atsi
menu, besiartinant prie 
Naumiesčio, iš tolo pasiro
dydavo gausu bokštų. Tai 
Širvintos kirkė, Naumiesčio 
bažnyčia ir cerkvė. Tais 
bokštais didžiuodavosi tiek 
Naumiestis, tiek Širvinta, 
kuri buvo Prūsų pusėje, o 
savo vardą gavo nuo upe
lės, čia pat įtekančios į 
Šešupę. Per tą upelę buvo 
pastatytas geležinis tiltas, 
jungiantis Naumiestį su 
Širvinta.

Spaudos draudimo metais 
per čia būdavo slaptai ne
šamos lietuviškos knygos ir 
laikraščiai. Pereinančius 
per muitinę, kurios niekas 
negalėjo išsilenkti, įtaria
mus arba įskųstus iškraty
davo tam tikri krėtikai. Su
radę ką draudžiamo, iškrės
tąjį atiduodavo žandarams 
suimti. Tuo būdu buvo su
laikytas mano brolis Kastas 
Stiklius ir už tai ilgai sė
dėjęs Kalvarijos kalėjime.

Dabar nėra nei Širvintos, 
nei jos bokštų. Karo metu 
viskas pavirto griuvėsiais. 
Naumiestiškiai po karo at
statyti žemesni ir iš tolo 
nebesimato. Dabar kas va
žiuoja į Naumiestį, tai ne 
jo bokštais gėrėtis, o Vinco 
Kudirkos paminklą aplan
kyti ir jo kapą pagerbti.

Naumiestyje ieškoti Ku
dirkos paminklo mums ne
reikėjo. Tik į v až i a vu s į 
miestą, prieš akis atsiveria 
plati aikštė, pilna įvairios 
augmenijos ir žydinčių gė
lių, tarp kurių išvedžioti 
lygūs takai su patogiais sė
dėti suoleliais. - '

Tarp žalumynų ir marga
spalvių gėlių stovi jis, Vin
cas Kapsas-Kudirka, ištie
sęs ranką į Širvintos pusę, į 
Prūsų žemę, iš seniau vadi
namą Mažąja Lietuva, kur 
gyveno ir kūrė mūsų litera
tūros pradininkas Kristijo
nas Donelaitis, o vėliau pa
ties Kudirkos įsiūbuotas 
“Varpas” skelbė miegan
tiems lietuviams: “Kelkite, 
kelkite, kelkite!”

Kudirkos paminklas su
kurtas įžymaus skulpto
riaus Vinco Grybo, kurį su
šaudė hitlerininkai pačioje 
karo pradžioje, tik ką įžen-( 
gę į mūsų žemę.

Naumiestyje yra ir dau
giau vietų, primenančių 
Kudirkos buvimo laikotar
pį. Tai jau minėtos Širvin
tos tiltas, per kurį buvo ne
šami iš Prūsų draudžiami 
raštai, be to, Šešupės tiltas, 
kuriuo mėgdavęs vaikščioti 
V. Kudirka. Jį aprašyda
mas jis labia taikliai- api
būdino caro valdininkų ky
šininkavimą, sukčiavimą ir

biurokratiškumą. Miesto 
pakraštyje dar tebestovi 
metinis namelis, kuriame 
gyvenęs pats Vincas Kudir
ka.

Buvo jau vėlyvas vaka
ras ir mums nebuvo kada 
visa tai apeiti ir apžiūrėti. 
Galvotrūkčiais nuskubėjom 
į kapines prie V. Kudirkos 
antkapio, vaizduojančio nu
laužto ąžuolo kamieną. Te
nai tebėra išlikusi pamipk- 
linė lenta, kurioje dar žymu 
iškapoti šie žodžiai, paimti 
iš V. Kudirkos raštų:
Tegu saulė Lietuvos 

tamsumus prašalina
Ir šviesa, ir tiesa

mūs žingsnius Jelydi, 
Tegul meilė Lietuvos

dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos

vienybė težydi!

Iškapojimas buvo atliktas 
caro policijos viršininko Go- 
rielovo įsakymu. Tai mums 
primena tuos laikus, kai lie
tuvių kalba rašyti buvo 
draudžiama;

Sintautai
Paskutinį sustojimą pa

darėm mažame Sintautų 
miestelyje, kur aplankėm 
poeto Prano Vaičaičio kapą.

Saulė jau buvo nusileidus 
ir sutemos rinkosi į kapi
nes. Sustojom ratu prie 
Vaičaičio kapo. Jis labai 
menkas ir kuklus, lyg pri
menąs vargingą ir labai 
sunkų poeto gyvenimą bei 
ankstyvą jo mirtį. Pamink
lėlis prastutis papuoštas tik 
jo paties ždžiais, parašytais 
jam sergant nepagy d o m a 
džiovos liga, kai poetas jau
tė besiartinančią mirtį:
Vai, lėkite dainos iš vargo nupintos, 
Iš kaimo j kaimą pas jaunus, sejnus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kalklt jausmus!

Prieš apleidžiant kapines, 
mūsų ekskursijos dalyvė 
draugė Jusumaitė pasakė 
vieną puikų Prano Vaičai
čio eilėraštį iš jo kūrybos.

* * *

Artinosi vidunaktis ir rei
kėjo skubėti namo. Nesu
stodami pravažiavom Ša
kius — rajoninį miestą. Jo 
nauji rūmai savo dideliais 
langais žvelgė į mus, pra
važiuojančius plačią aukštę, 
iš kurios sklido malonus gė
lių kvapas, o ant suolelių 
sėdėjo susiglaudusios pore
lės. Kitapus gatvės ramia
me ežerėliio vandenyje spin
dėjo nuskendusios žvaigž
dės su jaunu mėnuliu, o 
paežerės soduose čiulbėjo 
lakštingalos.

Mūsų autobusas greitai 
riedėjo lygiu lyg stiklas 
plentu. Kartais rodėsi, kad 
jis sustojęs vietoje stovi, o 
pro šalį greitai slenka pake
lėje jauni sodai' ir kai kur 
dar išlikę senieji vienkie
miai, paskendę medžių še
šėliuose.

Staiga abipusiai kelio ėmė 
plaukti aukštaūgių pušų si
luetai, o pro atvirus autobu
so langus, drauge su vakaro 
vėsuma, padvelkė miško 
kvapas. Reiškia,. įvažiavom 
į Lekėčių mišką.

Jautėmės kiek nuvargę 
nuo dienos įspūdžių ir jau 
norėjome greičiau pasiekti 
namus. Dar pravažiavom 
Zapyškį, Kačerginę ir neuž
ilgo priešakyje ėmė ryškėti 
Kauno žiburiai.

Mūsų ekskursinė diena 
baigėsi.

Varšuva. — 1966 metais 
lenkijoje bus pas t a t y t a 
1,400 naujų mokyklų.

Kultūrinė kronika WORCESTER, MASS.
KULTŪROS 

UNIVERSITETAS 
KOLŪKYJE

Molėtai. — Inturkės kolū
kio kultūros universitete 
šiemet jau įvyko nemaža 
įdomių užsiėmimų. Kolū
kiečiai klausėsi paskaitos 
apie vaikų auklėjimą. Įvyko 
susitikimas su vilniečiais 
kompozitoriais ir atlikėjais. 
Pokalbis apie muziką bai
gėsi dideliu koncertu. Daili
ninkai taip pat neapsiribojo 
paskaita — kultūros na
muose jie surengė nedidelę 
savo darbų parodą. Nese
niai įvyko pokalbis apie re
ligijos kilmę, pasaulio atsi
radimą. Jame dalyvavo Vil
niaus planetariumo darbuo
tojai.

— Kultūrinio instituto 
užsiėmimus žmonės labai 
mėgsta ir jų laukia, — sako 
kolūkio pirmininkas E. Bal- 
siukas. — Salė visada būna 
pilnutėlė. Smagu matyti, 
kaip kaimo žmoguje įsižie
busi šviesos, kultūros troš
kimo ugnelė keičia jo pa
žiūras, ugdo naują žmogų.

STALIAUS - TAPYTOJO 
KŪRINIŲ PARODA

Biržai. — Tarpkolūkinės 
statybos organizacijos sta-

Ką perka Lietuvos kaimas?
plenumuose ir TSKP XXIII
su v a ž i a v i m e, pramonės, 
ypač lengvosios pramonės 
gaminių turėsime žymiai 
daugiau.

— Tai, kad kaimas vis 
daugiau perka, rodo, jog 
išaugo žmonių piniginės pa
jamos.

— Be abejo. Vartotojų 
kooperaciją savo pardavimo 
planus metai iš metų įvyk
do ir viršija. Kartu reikia 
pabrėžti, kad kaimo pirkėjų 
skonis taip pat išaugo. Da
bar pirkėjas kaime toks pat 
kaip ir mieste. Didėjant gy
ventojų pajamoms, įgyven
dinant dideles liaudies gero
vės kėlimo priemones, pir
kėjas iš mūsų reikalauja vis 
daugiau ir daugiau. E.

—Atsakyti į šį klausimą,— 
pasakė “Lietkoopsąjungos” 
pramoninių prekių valdybos 
viršininkas V. Poškus, — 
mums tiesiog neužtenka lai
ko išvardinti visų prekių 
pavadinimus.

—Gal vis dėlto galėtumė
te paminėti prekes, turin
čias didžiausią paklausą 
kaime.

— Sun koka. Pastaruoju 
metu ypač didelę paklausą 
turi televizoriai, skalbimo 
mašinos, elektros prekės, 
šaldytuvai, bąldai. štai, pa
vyzdžiui, pernai kaimų ir 
rajonų centrų gyventojams 
parduota 21,700 skalbimo 
mašinų, 5,800 šaldytuvų, 
40,000 radijo imtuvų, 17,000 
televizorių. Perkami net pi
aninai, o juk prieš keletą 
metų kaimas šių prekių vi
sai nepirko arba pirko la
bai mažai.

i _ '

—O kaip prekiaujama dra
bužiais?

—Pernai jų Pardavėme už 
8 milijonus 150 tūkstančių 
rublių. Žmonės pirko tiek, 
kad gerokai ištuštėjo mūsų 
sandėliai. Šiais metaais par
duotuvėse drabužių bus dau
giau, negu pernai.

—Kaime daug statoma. 
O kokių statybinių medžia
gų galima nusipirkti?

,—Pirmiausia, standarti
nių medinių namų. Šiais 
metais galvojame jų par
duoti 520. Kaimo statyboms 
turime 34^700 tonų cemen
to—dešimčia tūkstančių to
nų daugiau negu pernai. 
Yra žymiai daugiau stiklo, 
šiferio.

Iš viso dabar daugelio 
statybinių medžiagų par
duodame 2-3 kartus^ dan
ei augiau negu prieš 3-5 me
tus, o jų paklausa vis di
dėja. Tuo reikia tik džiaug-
tis. Tačiau yra maža pre
tenzijų ir pramonės darbuo
tojams, nes dar ne visada 
turime tiek ir tokios koky
bės prekių, kokių reikalauja
pirkėjas. Reikia tikėtis, kad sveiksta. Žinoma, ims lai- 
po tų svarbių priemonių,’ ko, kol pilnai pasveiks, 
kurios numatytos Pastaruo- Linkiu Martinui greitai 
siuoše mūsų partijos CK pasveikti. L. T.

lius Jonas Stakionis jau 
daugelį metų laisvalaikį 
skiria tapybai. Jo paveikslų 
tematika — rajono peiza
žai, natiurmortai, portretai. 
J. Stakionis ne kartą daly
vavo rajono ir respublikinė
se liaudies meno meistrų 
parodose.

Pažymint liaudies meni- 
nink o penkiasdešimtmetį, 
Biržų kraštotyros muzieju
je atidaryta jo darbų paro
da, kurioje eksponuojami 
56 tapybos darbai.

Waterbury, Conn.
Vyksime į parengimą

Vėl metai apsisuko, ir 
Hartfordo Laisvės Choras 
rengia metinį koncertą su 
banketu.

Įvyks sekmadienį, gegužės 
15 d., 157 Hungerford St. 
svetainėje. Koncertinę pro
gramą atliks Laisvės Cho
ras ir Worcesterio Aido 
Choras.

i

Išgirsime gražių lietuviš
kų dainų. Pasimatysime su 
draugais ir draugėmis. Iš 
Woodburio važiuosime pil
nas automobilis į tą paren
gimą.

W. J. Dūda

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa turėjo su

sirinkimą. Dalyvavu šieji 
nariai pasimokė j o duokles 
už 1966 metus. Kuopos 
sekretorė M. Valinčius įtei
kė nariams po tris knygas. 
Nariai turės gražaus pa
siskaitymo.

Kuopa paskyrė finansinę 
pagalbą kovai už taiką.

Po susirinkimo Eva Rud- 
manienė susirinksius pavai
šino. Didelis jai ačiū.

Washingtone gegužės 
14-15 dienomis įvyks taikos 
šalininkų suvažiavimas ir 
susirinkimai. Išjnūsų mies
to ruošiasi skaitlingai vyk
ti kovotojai už taiką.

J. Kunca

Easton, Pa.
M. Urba sveiksta

Balandžio 16 dieną Mar
tinas Urba pasidavė į li
goninę, o balandžio 18 d. 
buvo padaryta operacija. 
Ji gerai pavyko. Po 24 
dienų iš ligoninės išėjo ir

Iš Aido Choro
Pirmą dieną Gegužės čia 

buvo suvaidinta kompozito
riaus Stasio Šimkaus para
šytos operetės “Išeivis” pir
mas aktas.

Aido choro mokytojas Jo
nas Dirvelis įdėjo daug 
darbo ir meistriškai su
taisė daug gražių dainų, 
kur buvo pavaizduota ko
vingo Lietuvos kaimiečio, 
vykstančio į Ameriką, atsi
sveikinimas su savo arti
maisiais. Aido choras yra 
labai dėkingas svečiams už 
komplimentus ir tokį gražų 
įvertinimą šio gražaus me
ninio vaidinimo. Tiesa, Ai
do choras yra turtingas, tu
rėdamas -tokius puikius ta
lentus, kaip mokytojas Jo
nas Dirvelis, pianistė Helen 
Janulytė-Smith, ir gabius 
dainininkus ir vaidintojus, 
kaip Jonas Sabaliauskas, 
Ona Dirvelienė, Irena Ja- 
nulienė, Al. Daukšys, Ri
chard Janulis ir Vincas 
Daukšys. Jų darbu ir pa
stangom Aido choras savo 
išstojimuose pateikė meno 
mylėtojams gražų vadini
mą. Visas Aido choras 
džiaugiamės būdami tokio
je gražioje didžioje šeimo
je.

Svečių turėjome daug, su- 
virš du šimtus, kurie atvy
ko iš arti ir toli. Net iš Ca
lif ornijos draugai Dorothy 
ir Pranas Mačiuliai, grįž
dami iš Floridos, užsuko, 
kad pamatytų šį gražų vai
dinimą. Jie padovanojo 
chorui $10, kad choras ir 
toliau tęstų tokį gražų dar
bą. Draugai Domicėlė ir 
Povilas Jielskiai, buvę wor- 
cesteriečiai ir nenuilstantys 
choro rėmėjai per daugelį 
metų, ir šį kartą pasveiki
no mūsų chorą, prisiųsdami 
$25. Draugė Amilė Balčiū
nienė aukavo $10, Karolina 
Kazlauskienė (bostonietė) 
$5, Dainos mylėtoja (bosto
nietė $5. Senas menininkas 
nuo pat savo jaunystės, bu
vęs chorų mokytojas, drau
gas Simanavičia — iš Pro
vidence, Rhode Island-svei- 
kino aidą su $5. Mūsų drau
gas J. Deksnys, sergantis, 
sveikino su $5. Aido choras 
širdingai ačiuoja mūsų ger
biamiems svečiams ir drau
gams už -tokį gražų įverti
nimą mūsų meninės veiklos. 
Nors visi choristai pavar
gome, bet jūsų gražus atsi
liepimas mums sako, tegul 
dar ilgai neužgęsta meno 
ugnelė.

Diena buvo graži, tai tik
ras pavasario laikas, todėl 
daug svečių nesiskubino į 
namus. Jie dalyvavo mūsų 
draugių gaspadinių suruoš
tame bankete, kur buvo 
svečių trys ilgi per visą sve
tainę stalai. Aido choras 
širdingai dėkoja H. Žilins
kienei, draugam Demikiam, 
E. šiupinienei, M. Petkū- 
nienei, K. Sabaliauskienei, 
O. Vosylienei ir M. Bjučin 
už - priruošimą šio pui
kaus banketo. O kiek sun
kaus darbelio čia įdėta. 
Ačiū, brangios draugės ir 
draugai.

Aido choro pirmininkė M. 
Sukackienė buvo progra
mos vedėja, ir jos rūpesčiu 
buvo gražiai įvykdytas šis 
meninis įvykis.

Aš, kaip choro korespon
dentas, reiškiu dėkui moky
tojui Jonui Dirveliui ir vi
sam Aido chorui už gražų 
darbą ir kooperaciją, o sve- 
čiam už tokį skaitlingą at-Teris yra reikalingas..

silankymą ir įvertinimą 
mūsų meninės veiklos.

Dabar 15 d. Gegužės Aido 
choras ir mūsų duetai dai
nuosime Hartforde, Conn., 
157 Hungerford St. salėje. 
Iki malonaus susitikimo.

J. M. Lukas, 
Aido choro koresp.

Lawrence, Mass.
Susirinkimai

Sekmadienį, gegužės 15 
dieną, Maple Parke yra šau
kiami LLD 37 ir LDS 125 
kuopų susirinkimai. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų.

Piknikas
Massachusetts valstijos 

apskričių piknikas įvyks 
sekamdienį, birželio 12 die
ną, Maple Parke. Parkas 
jau paimtas. LLD kuopos 
susirinkime turėsime pikni
ko reikalus aptarti, nes yra 
reikalinga komisija ir dar
bininkai.

Gegužės 15 dieną yra šau
kiamas Maple Parko bend
rovės direktoriių susirinki
mas. Šaukia komitetas.

V. Kralikauskas

MIAMI, FLA.
Pas mus su Motinų diena 

sezonas jau užsibaigė. Sve
čiai jau beveik išvažiavo į 
Nortus. Šiais metais turė
jome svečių iš 17 valstijų, ir 
iš Kanados, viso 734. Kai 
kurie dar vis tebesisve- 
čiuoja, kai kurie pasipir- 
ko namus ir mano apsigy
venti. Linksma, kad Mary 
ir Frank Kvietkai iš So. 
Boston, Mass., nusipirko še
šių kambarių patogią stubą 
Miami. Beach, tik kelios stu- 
bos nuo mūsų toje pačioje 
gatvėje.

■ Kai kurie iš Miamio jau 
planuoja kelionę į Lietuvą. 
Man irgi norėtųsi labai ir 
vėl šiais metais važiuoti, 
nes pereitą vasarą linksma 
buvo aplankyti Lietuvą. 
Nors aš Lietuvos niekad 
nebuvau mačiusi, nes esu 
Rygoje gimus, bet pirmą 
kartą aplankius Lietuvą, ją 
labai pamylėjau. Aš patar
čiau čia augusiems aplan
kyti Lietuvą. Aš manau, 
kad nenusiviltumėte.

Klubo vardu tariu ačiū 
visoms gaspadinėms ir ki
tiems, kurie padėjo man. 
Taipgi tiems, kurie aukojo 
klubui arba Aido chorui. 
Pasirodo, kad visi myli dai
nas, ir svečiai sako, kad 
choras progresuoja draugo 
Veličkos vadovaujamas.

Mums labai malonu, kad 
svečiai čia atvažiavę pa
gelbsti klubui, ypač mote
rys. Už tai visiems širdin
gai ačiū. Dabar lauksime 
kito žiemos sezono, ir dar 
daugiau svečių. O mes pri
imsime ir bandysim visus 
patenkinti, kad jųjų vaka- 
cijos būtų laimingai pralei
stos.

Marie Koch, 
svečių priėmėja

Klubo adresas:
2610 N. W. 119th St.

TURKAI IR TURISTAI
Ankara. — Šiemet Turki

ja laukia naujos “krikščio
nių invazijos”, tai yra, apie 
500,000 turistų.

1965 metais T u rkijoje 
lankėsi 300,000 turistų ir 
ten paliko $14,000,000 pini
gų. Turkija biedna, tai jai 
kiekvienas užsieniečių do-
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PHILADELPHIA, PA
Sveikutis, pavasarėli!

Pražydo gėlės darželiuo
se, sužaliavo medeliai, gavo 
naujus lapelius. Saulutės 
spinduliai darosi vis šiltes-

• ni. Atgimsta gamta, džiau
giasi žmoneliai.

Taip, pavasarėlis mielasis 
gaivina mus. Vasarėlė jau 

Į čia pat, ji ir prabėgs. Rū
pinamės mes, kad nepra- 
miegotumėm gražiausio lai- 

l ko. Turime planus kų veik-
* sime, kur pabuvosime. Tie

sa, didelių budinkų jau ne- 
bepastatysime. Bet mes tu
rime keletu parengimų, juos 
būtinai aplankysime. Ten 
mūsų laukia senieji drau
gai, juos būtina aplankyti. 
Jei lauksime, tinginiausi
me, gal keleto jų jau nebe
matysime.

Rūpestingieji draugai ir 
draugės jau senokai rūpi- 

i naši išvyka į baltimoriečių 
piknikų. Tai jau nebe toli, 

s Birželio 19 d. jau visai ar-
♦ ti. Reikia, kad didžiulis bu- 

sas būtų pilnutėlis. Su ma
šinomis šiemet nepatartina 
baladotis. Kam čia tiek 
vargti, ypač prievakaryje 
grįžtant į namus? Busas 
puikiai įrengtas, su apšaldy- 
mu oro. Tiesa, biskutį 
brangiau, kaip seniau bu- 
vo—keturi doleriai į abipu
ses. Tai dar pakenčiama...

Mūsų nelųimei, esame ne
tekę pustuzinio nuolatinių 
keliautojų į Baltimorę. Bet 
dar labai daug turime nie
kad nebuvusių. O jie, tikiu, 
labai pamylės ir kelionę, ir 
pažintį ypač su svečiais iš 
tėvynės Lietuvos. O jų ten 
visuomet būna.

Visi “Laisvės” skaityto
jai prašomi pasidarbuoti — 
surasti naujų svečių. Rei
kia skubiai pranešti Vietos 

< užsakymus, kad ir šiems iš 
komisijos: H. Tureikienė, 
pašaukite: DE 4-0623, A.

Busas turės išvažiuoti 
nuo Girard Ave. ir 4th St. 
9 vai. ryte, o nuo 2nd St. ir 
Morris St. — 9:20.

Lauksime pagalbos iš 
draugų. R. M.

Plymouth, Pa.
LLD 97 ir LDS 60 kuo

pos laikė susirinkimų. LLD 
nariai pasimokėjo duokles 
už 1966 metus, o LDS kuo
pos nariai balsavo už kan
didatus į Pildomųjų Taryba. 
Delegato į LDS seimų kuo
pa nesiųs, nes toli, brangiai 
atsieitų, o kita, tai nėra 
ir kam važiuoti. •

Susirinkimas įvyko pas O. 
Krutulienę. Kadangi jai 
sukako gimtadienis, tai jos 
dukrelė A. Mack pagamino 
skanius pietus ir susirinku
sius atitinkamai pavaišino.

Kalbėjome apie veikimų, 
bet jokio didesnio išvažia
vimo negalima surengti, nes 
nėra vietos, o ir nėra kam 
dirbti. Viskas, ka dar ga
lime, tai atlaikome susirin
kimus, sumokame duokles, 
palaikome tas mūsų bran
gias organizacijas, ir kiek 
galime, tai paremiame 
spaudų.

Ir šį kartų, proga O. 
Krutul i e n ė s gimtadienio, 
suaukojome $20 paramai 
“Laisvės.”

Aukojo sekamai: P. E. 
Mankauskai $5.50. O. Kru- 
tulienė $4. Po $2 aukojo: 
C. Čereškienė, W. Kazlaus
kienė ir S. Mikionis. A. 
Globičius — $1.50 •

Brockton, Mass.
Pereitų mėnesį automobi

lių nelaimėje labai buvo su
žeistos Marijona Gutaus- 
kienė ir Elsie Zaleckaitė. 
Jos dabar jau sveiksta. Tai 
geros draugės, “Laisvės” 
skaitytojos.

Jau gerokai pasveiko 
Eva Kavolienė ir B. Na
vickienė. Taipgi1 nugalėjo 
ligų Antanas Raila. Sakė, 
kad tuojau jau galės iš li
goninės išeiti. Linkiu ser
gantiems greitai pilnai pa
sveikti.

Montello Vyrų Dailės 
Grupė apsiėmė dalyvauti 
Massachusetts valstijos ap
skričių piknike, kuris įvyks 
sekmadienį, birželio 12 d., 
Maple Parke, Methuen- 
Lawrence.

Grupė nusamdė didelį au
tobusų. Yra vietos važiuo
ti tiems, kurie nori piknike 
dalyvauti.. Busas išeis bir
želio 12 d., 12 valandų die
na, nuo Lietuvių Tautiško 
Namo, 8 Vine St., Montello. 
Kelionė į abidvi puses 
2 doleriai.

Važiavimui matykite 
misijų: Geo. Shimaitį, 
Ustupų, J. Šastavickų.

George Shimaitis

New Haven, Coim.
Parengimas

Minėjimas Motinos die
nos yra jungiamas su kova 
už taikų. Parengimas įvyks 
šeštadienį, gegužės 21 die
nų, First Methodist Church, 
College & Elm Sts., New 
Havene. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Parengimų rengia Emma 
Lazarus Federation, Ukrai- 
nų moterų už demokratinę 
veiklų grupė, Women’s In
ternational League ir kitos 
organizacijos.

Kalbės: Robert Cook, 
profesorius iš Yale univer
siteto, Mrs. Helen Parson, 
moterų veikėja ir kiti.

Įžanga tiktai 50 c. Ren
gėjai kviečia skaitlingai 
atsilankyti. M. V.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

REAL ESTATE
For Sale. Corner store in South

Phila. 4 bedrooms, 2 garages. Cera
mic tile bath, ideal for small busi
ness. Private mortgage available.

HO 8-7381. (38-39)

r
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PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
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Waterbury* Conn.
Nemaloni žinia pasiekė 

mūsų miesto progresyvius 
lietuvius, kada laikraštis 
“Waterbury American” ge
gužės 5 d. pranešė, kad ge
gužės 2 d. mirė daktaras

į, , , ~ 1'1>. I Eugene Staneslow, tik 34E. Balukonis, 0. Žilinskie-1
nė ir E. Kasparienė.

Mūsų geras draugas, or
ganizacijų narys ir rėmėjas 
Jonas Latackas jau daug 
metų serga. Jį kankina 
mainų dusulys, kaip ir dan
ge 1 į mainierių. Linkime 

Žalner — HO 8-7226, J. Ka- jam kantrybės, o jo šeimai 
zlauskas — CE 2-9874, R. reiškiame užuojauta. 
Merkis — G L 5-3646. Ten buvusi

iTTiuTinuiiuninnni

ą

Sveikiname
S. KAROSIENĘ

(San Leandro, Calif.)

Gegužės 5 d., ALDLD susirinkime šie nariai nu
tarė pasveikinti draugę S. Karosienę su jos 65 gi
mimo metine. Mes linkime sukaktuvininkei il
giausių metų ir stiprybės darbininkų judėjime ne
pailstančiai veikti ir ant toliau.

K. Kazlauskienė
M. Kvietkas
J. Rainardienė
B. Čiuberkienė
E. Repšienė
H. Tamošauskienė

P. Žukauskienė
F. Kvietkas
Dr. J. Repshis
E. Likienė
S. Šukienė

— So. Boston, Mass.

riijiiniiiiiumliiiuii

Sveikiname
KSAVERU KAROSIENĘ

SAN LEANDRO, CAL1F.

H Jos gimtadienio proga ir 50 metų visuomenės 
igi veiklos.

Linkime jai stiprios sveikatos, daug laimės jos 
ypatiškame gyvenime ir ryžto visuomeniniame, 

už išlaikymų taikos pasaulyje.
— LLD 75 kp. nariai ir valdyba

Miami, Fla.

o®

sį

!metų amžiaus.
Gyveno Alliston, Mass. 

Jis buvo sūnus daktaro 
John Staneslow ir mirusios 
Christine Staneslow. Pir
miau gyveno ir pradinį 
mokslų gavo Prospect, 
Conn. Paskiau mokėsi Bar
row Prepar a t o r y School, 
New Yorke. Jis baigė Cor
nell University 1954 m. Vė
liau gavo medicinos dakta
ro laipsnį iš Temple Uni
versity, Philadelphia, Pa., 
1958 m. Jis buvo pagalbi
ninkas Medical direktoriaus 
prie New England Mutual 
Life Insurance Co.

Liūdesy liko jo tėvas, trys 
dukterys—Dawn, Willow ir 
Holly Staneslow, 2 broliai— 
-Paul gyvena St. Paul, Minn., 
ir Robert, West Cheshire, 
Conn., ir jų šeimos. 

f Gili užuojauta daktarui 
John Stanslow ir visiems 
giminėms jų liūdnoje valan
doje.

Paminėjimas poeto 
gimtadienio

LLD 28 kuopa rengia pa
minėjimų 70-ojo gimtadie-

/ ; įnio poeto Juliaus Janonio. 
JFaminėjimas įvyks gegužės

29 d. svetainėje 103 Green 
St. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Paskaitų skaitys apie poeto 
gyvenimų ir darbus Rojus 
Mizara iš Brooklyn, N. Y., 
ir dar bus daugiau eiliuo
toju ir kalbų.

Po paskaitų turėsime 
draugiška pasikalbėjimų ir 
užkandžių.

Prašome visus kitu apy
linkės miestų įsitėmyti ir tų 
diena nieko nerengti. At
silankykite pas mus pa
gerbti mūsų poetų. Įėjimas 
bus visiems veltui.

M. Svinkūnienė
Nuo Redakcijos:

Mes irgi reiškiame giliau
sių užuojautų Dr. J. Sta- 
nislovaičiui ir visiems ve
lionio artimiesiems. Kaip 
gaila netekti tokio dar jau
no ir aukštai išmokslinto 
žmogaus.

Paterson, N. J.
“Public Forum” apie Viet
namo karų įvyks Geg. 18 d.

Daugiau kaip 100 Pater- 
sono ir apylinkės vadų, įs
kaitant ir visokių įsitikini
mų religinius vadus, moky
tojus, daktarus ir advoka
tus, taipgi ir negrų apylin
kės laikraščių reporterius, 
psichologus, unijų vadus 
ir visuomenininkus, oficia
liai padėjo savo vardus ant 
surašo, kad jie remia su
rengimų viešaus dialogo 
apie Vietnamo reikalus.

Ši sueiga yra dar tik pir
ma. Patersono apylinkėje. 
Ji įvyks trečiadienį, gegu
žės 18 d., 7:30 vai. vakare, 
Public School No. 26, East 
32nd St. ir llth Ave., Pa
terson, N. J. Rengia Public 
Dialogue Committee, kad 
supažindinus publikų su 
Vietname esama padėtimi.

Komitetas buvo sukurtas 
išimtinai dėl surengimo 
viešų diskusijų Vietnamo 
klausimu. Po gegužės 18 d. 
jis bus panaikintas.

Šio komiteto vyriausias 
tikslas yra padrųsinti atvi
rų apsimainymų nuomonių 
apie esamų padėtį Vietna
me ir apie priemones išriši
mui Vietnamo reikalų.

Frank Sieverts nuo Unit
ed States Department, ir 
Jeffrey St. John, kongresi
nis kandidatas nuo konser
vatyvių partijos iš New 
Yorko kalbės už rėmimų 
Johnsono administracijos 
vedamos politikos.

Father Daniel, S. J., na
rys Clergymen Concerned 
Committee, ir Sanford Got
tlieb, iš Washingtono, at
stovaus Sane Nuclear Policy 
Committee, kalbės prieš , 
State Department© vedamų 
politikų.

Dr. Leo Troy, autorius ir 
profesorius iš Rutgers Uni
versiteto, pirmininkaus.

Daugelis kitų žmonių 
dalyvaus diskusijose, kurių 
čia visų suminėti negalima. 
Tad kurie žingeidaujate 
daugiau susipažinti su Viet
namo reikalais, esate ragi
nami dalyvauti šiame susi
rinkime.

Baltimore, Md.
Ilgai nesveikavęs mūsų 

organizacijų narys Antanas 
Žemaitis dabartiniu laiku 
randasi Ęon Secours ligo
ninėje. Kambarys 269. ’

Kiek sužinota, sveikata 
eina tvirtyn. Kaip ilgai 
teks būti ligoninėje, dar nė
ra žinoma. .

Kam laikas leidžia, aplan
kykite sergantį draugų, nes 
laikas ligoninėje prailgsta, 
kuomet tampa atskirtas 
nuo savųjų ir draugų.

Linkiu draugui sustiprėti 
ir pagyventi dar daugelį 
metų. Vinco Duktė

Worcester, Mass.
R

Svarbus Pranešimas
Kviečiame, prašome visus 

ant gegužinės pietų sekmadie
nį, 15 dieną gegužės, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St., 
1-mą vai. dieną.

Taipgi primename, kad sek
madienį, gegužės 22-rą dieną 
bus specialūs išleistuvių pie
tūs. Tai bus paskutiniai paren
gimai žieminėse patalpose. O 
gegužės 29 dieną pietūs įvyks 
jau Olympia Parke.

22-rą gegužės šeimininkės 
pavaišins visus pietų rėmėjus 
žiemos sezonu ir palinkės vi
siems smagiai praleisti laiką, 
sveikai pietauti gražios vasa
ros sezonu gražiame Olympia 
parke.

Moterų Komisija ir 
šeimininkės

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS

Moterų Apšvietos Klubas turės 
savo metinį May Walk gegužes 22 
d., sekmadienį, 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.
Gegužes 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 (37r39)

“Laisvės” paramai 
parengimai

Svarbu iš anksto žinoti, ka
da ir kur įvyks parengimai 

' “Laisvės” naudai. Iš anksto 
^reikia prisirengti juose da
lyvauti ir reikia darbuotis, 

I kad jie būtų sėkmingi.

BALTIMORE, MD.
Metinis Piknikas
Įvyks sekmadienj

Birželio 19-tą Dieną
Slovak National Home Parke 

6526 Holabird Avė.

J. Bimba

J. VALSTIJŲ JeGOS 
PIETŲ VIETNAME

Saigonas. — Su gegužės 
pradžia Pietų Vietname jau 
buvo 255,000 vyrų JAV mi- 
litarinių jėgų. Pėstininkų. 
buvo 166,500, marininkų— 
51,000, lakūnų—34,000. Šias 
jėgas dar palaiko 75,000 jū
rininkų iš Septintojo karo 
laivyno.

Pietų Vietnamo militaris- 
tų valdžia armijoje turi 
670,000 vyrų.

BROCKTON, MASS.
Didysis Piknikas

Įvyks sekmadienį
Liepos 3 ir 4 dd.

Ramova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas—Pietūs 

Pas Ramanauskus 
Sellersville, Pa.

Įvyks sekmadieni
Liepos 3-čią Dieną

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.

(3'5-38)

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)

WAREHOUSEMEN
WE WANT 

YOU!
Electric Co. has seve- 
for alert individuals 

a permanent position 
of electrical distribu-

GraybarThe 
ral openings 
interested in 
in the field 
tion. This career opportunity offers:

GOOD STARTING SALARY 
Security

Excellent working conditions 
Experience not necessary, only the 
willingness to work and learn. Per
sonnel interviews from 5-7:30 PM 
Monday on the premises.
GRAYBAR ELECTRIC CO., 

INC.
1550 S. Warfield St., Phila., Pa. 

(Near 34th & Grays Ferry Ave.
Warfield St., parallels 34th St. ramp 
onto Schuylkill Expressway).

(38-39)

COOK. Short order. Breakfast & 
lunch, 7 to 3. Ideal working condi
tions in modern kitchen. Highest 
pay to the right man. Chance for 
advancement. Call MI 6-2885. Ask 
for John. (38-44)

FOREMAN. Machine Shop. Ex
perienced to handle growing job 
shop. Must be able to operate all 
types of machine tools. We pay 
highest rate in Phila. area with all 
benefits. Also MACHINISTS all ar
ound operators. Come ready to work. 
Upper Darby. MA 2-2410.

(38-44)

CUTTER. Excellent opportunity 
for experienced cutter or marker 
for piece goods Sweaters. High pay, 
steady work. Apply in person, WEX
LER KNITTING MILLS, 19th & 
Allegheny, Phila., Pa. (38-39)

MILLWRIGHT MECHANIC. Abi
lity to read blueprints 

2nd & 3rd shifts.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452. 
(38-44)

ALUMINUM STORE FRONT FAB
RICATORS (2). Shop work with 
growing Company in Pennsąuken, 
N. J. Experience helpful, wages de
termined by experience. For appoint
ment call Phila., Pa. MA 7-7153; 
N. J. 662-6204. (3809)

CLERK-TYPIST. Motor Freight 
Term. 8:30 AM to 5 PM Mon. thru’ 
Fri. Must be rapid typist. Equal op
portunity employer. Call Mr. Wat- 
rin. Consol Frtwys, 3716 E. Thomp
son. JE 5-7700. Phila., Pa: (38-40)

ROUTE DRIVER SALESMAN
MILK. An opportunity for a hard
working, aggressive man who wants 
to build his own future. Must be 
able to work on his own and gener
ate new business. Union benefits, 
pension and insurance. Call Joe Mc
Ginnis at ME 9-0630 before 5 PM 
for an appointment. (38-40).

MAN
To operate jig saw to close tolerances 

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

FLO-MAR INDUSTRIES, INC.
./ 2901 Grant Ave.

Phila., Pa.
(34-38)

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

WANTED AT ONCE 
MECHANICS (2)

Exp. heavy eqpt. Apply— 
STEWART EQUIPMENT CO.

1165 Matsons Ford Rd.
West Conshohocken, Pa.

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

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)

MEATMAN 
Full or part time. 

For Service Meat Dept, 
of Modern Market.

JOHN HERR’S VILLAGE MARKET 
Millersville, Pa.

872-5457
(37-38)

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)

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)

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 Bethlehem, 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.
(3709)

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)

r
t
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Gegužės 15 d. Washingtone
Sekmadienį, gegužes 15 

d., mūsų sostinėje Vašing
tone. įvyks milžiniškos de
monstracijos.

Ten bus įteikti Preziden
tui Johnsonui JAV piliečių 
taikai vykdyti reikalavimai 
—sulaikyti karą Vietname. 
Bus pasisakyta už sutarti 
su paliestomis nacijomis, 
kad būtų leidžiama Vietna
mo žmonėms patiems apsi
spręsti savo ateitį. Bus pa
sisakyta už vartojimą mūsų 
jėgų konstruktyviams dar
bams ekonominėse ir sočia-|

linėse programose kaip na
mie, taip ir svetur.

Traukiniai išeina iš Penn
sylvania stoties Niujorke 
tarp 7:25 ir 7:55 vai. ryte, 
o grįš į namus tarp 9 ir 
9:30 vai.

Kelionė į abi puses tik 
$10. Bilietus galima gau
ti Sane ofise, 17 E. 45th 
St., New York City, arba 
ir tą patį rytą stotyje.

Vaižuokime, kas tik ga
lime !

Ieva

Motery Klubo narėms
Paskutinis ši sezoną mi

tingas įvyks trečiad i e n į, 
gegužės 18 d., 7:30 vai. va
kare. Visos dalyvaukime. 
Poilsiauti galėsime per tris 
mėnesius. Šiame susirinki
me turėtume sudaryti pla
nus valdybos darbui vasa

ros metu.
Po susirinkimo, kaip kas

met, maspethietės duos už- 
baigtuvių valandėlę su vai
šėmis. Valdyba

Naujojo Pasaulio Simfonijos 
metinis koncertas

Prieš apie porą metų Niu
jorke susiorganizavo “The 
Simphony of the New 
World” — nauja muzikinė 
organizacija, kuri palaiko 
didžiulį simfonijos orkest
rą. Orkestras -tuo įdomus 
ir prasmingas, kad jin yra 
įtraukta visokių “mažumų” 
grupių muzikantų — profe
sionalių muzikantų; jame 
yra nemaža ir moterų. Nau
jojo Pasaulio Simfonijos 
orkestras yra pasiryžęs at
likti ir tokius kūrinius, ku
rių nenori atlikti “įsisenė
ję” (“konservatyvūs”) or
kestrai.

Šis orkestras turi daug 
rėmėjų — labai daug mo
terų.

Ir štai Naujojo pasaulio 
Simfonijos orkestras, vado
vaujamas direktoriaus Ben
jamino Steinbergo, praėjusį 
sekmadienį davė puikų kon
certą.

Pats orkestras atliko di
džiulį Bethoveno “Simfoni
ja No. 2”, — man rodosi,— 
vykusiai.

Jauna, su aukštos kultū
ros sopranu, solistė—Gwen
dolen Sims — sudainavo ei
lę arijų: Mozarto, Bizet, 
Puccini ir kt. kompozitorių. 
Atrodo, kad ši solistė — 
amerikietė negrė — ateity
je gali būti viena talentin
giausių koncertiniu sopra
nų, viena šviesiausiu scenos 
žvaigždžių mūsų šalyje.

Be kitų, orkestras, beje, 
atliko naują kūrini — kom
pozitoriaus John Carter, ku
ris čia pat buvo ir kurį pu
blika karštai sveikino. Jo 
kūrinvs: “Requiem Seditio- 
sam (In Memoriam — Med-. 
gar Evers).”

Ką gi tai reiškia?
Tai reiškia, kad šis kūri

nvs paskirtas atminčiai 
Med gar E verso, kurį kuk- 
luksklanininkai nužudė Mis- 
sissippvje 1963 metais. Ev- 
ersas buvo veikėjas už pi
lietines laisves negrams.

Nepranašauju, kaip mu
zikologai ši kūrini įvertins, 
bet man tai jis patiko. Svar
ba čia ir ta. kad jis buvo 
atliktas didžiulio šimto mu
zikantu orkestro, vadovau
jant įžymiam dirigentui!

Pirmą kartą teko būti 
naujojoje Philharmonic Ha
lėje. Ji—erdvi, švari, daili, 
ir, man rodosi, su gera aku
stika.

Publikos — artipilnė au
ditorija ir, sakyčiau, dau
guma jaunų žmonių.

Bendrai, nuo dabar Niu
jorko miesto kultūrinis cen
tras jau suksis aplink Lin
coln© Centrą, čia gi ne tik 
Filharmonijos salėj čia pa
statas scenos veikalams 
statyti; čia Metropolitan 
Operos teatras—baigiamas 
statyti. Modemus, gražus.

i Netrukus čia pat prie ši
tų trijų didžiulių kultūros 
centrų išaugs dar vienas 
svarbus pastatas, kuriame 
rasis Juliardo Muzikos mo
kykla (iš tikrųjų: muzikos 
konservatorija).

Kalbant apie kultūros 
centrus: senasis Metropoli
tan Opera House jau užda
rė savo duris po praėjusio 
sekmadienio, kai Maskvos 
Didžiojo Teatro Baletas 
sekmadienį baigė čia savo 
pastatymus. Ši, 83 metų 
amžiaus pastatą norima 
griauti ir jo vieton statyti 
ofisams dangoraižį, bet yra 
žmonių, paveiktų visokių 
sentimentą, kurie kovoja, kad 
Metropolitan Opera House 
būtų palikta negriauta, kad 
visuomenė kaip nors ši te
atrą nupirktų ir kad jis 
tarnautų dar ilgiems il
giems metams visokiems, 
kultūriniams parengimams.

Netrukus matysime, kaip 
bus. i

f R. M.

Kam pasitarnaus 
vandens myteriai?

New Yorkas. — Jau ke
linti metai New Yorkas 
kenčia nuo stokos prėsko 
vandens. Šiemet rezervua
ruose yra daugiau vandens, 
negu prieš metus laiko, bet, 
kas žino, kaip bus vasarą. . •

Firmos, kurios gamina 
vandens myterius, seniai 
.tvirtina, būk juos sudėjus, 
kiekvieną dieną miestas su
sitaupytų po 150,000,000 ga
lionu vandens. Ar tiekvand. 
susitaupytų, tai kitas klau
simas, bet tos firmos pasi
darytų milžiniškus pelnus 
už myterių pagaminimą.

Miesto viršininkai sako, 
kad reikėtų įdėti 190,000 
myterių į vienos ir dviejų 
šeimų gyvenimo namus ir 
140,000 myterių į apart- 
mentinius namus.

Iš 1 a i š k y
Brooklynietis Juozas Za- 

jan gavo laišką iš Lietuvos, 
kuriame, tarp kitko, sako
ma:

Dėdule, jūs man daug pa- 
rašot apie savo gyvenimą. 
Net įdomu, kiek žmogus 
visko pragyveni, ir kai pra
dedi aglvoti, net baisu da
rosi. Aš niekur ir neva- 
žineju, ir tai visko pergy
venau. Kad mudu sueitu
me, tai daug daug ką pa
kalbėtume.

Jūs man rašote, kad pas 
jus gyvena Impulevičius. 
Kaip pas jus visokius 
bjaurybes laiko ir duoda 
jiems gyventi! Ką jis pas; 
mus darė! šitokias mases 
žmonių išžudė! Jisai ne 
vienas tai darė, jis turėjo 
savo gaujas. Jis buvo va
das. Pas mus jis su savo 
gauja šaudė išrengtus nuo
gus. Ir senelius, ir mažus 
vaikus kankino kaip įmanė. 
Baisu ir pagalvoti. Ir tie 
budeliai pas jus prieglaudą 
rado! Dėdule, aš jums ne
daliu parašyti viską, ką jie 
darė. Ir dar tikinti buvo. 
Ir dar buvo, kad ir kunigai 
tain darė. Norėjo visus ne
tikinčius išžudyti. Ir aš 
pati kaip per plauką išli
kau. Ir gyvus degino — už
dega narna ir degina su 
žmonėmis. Daugiausia tain 
dare su žvdais, su parti
niais. su neHkinčiais. kas 
jiems papuolė po ranka.

Dėdule, baigsiu apie juos. 
Jau neatsikels...

Uršulė

Svočia ir piršlys
Vestuvių nuotaiką visuo

met p ag y v ima svočia su 
piršliu. Vestuvininkai laukia, 
paragauti svočios karvojaus 
(pyrago) ir juokauja su 
piršliu, kuris kaip vijurkas 
sukinėjasi aplink.

Aido Choro pavasarinia
me koncerte bus suvaidinta 
trumpa operetė “Vestuvės,” 
kur svočios rolę atliks Li
lija Kavaliauskaitė, o pirš
lio—Jonas Lazauskas.

Lilija Kavaliauskaitė

Mieste pasidairius

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KALINIAI PAGELBĖJO 

SAVO SĖBRUI
Pendleton, Ind. — Iš In

dianos valstijos pataisos 
kalėjimo buvo paleistas Da
niel John, kurio giminės gy
vena Alaskoje. Bet jis netu
rėjo pinigų grįžimui į Alas- 
ką.

Tada virš 700 kalinių su
aukojo jam $500, tai yra, du 
kartus tiek, kiek reikėjo 
kelionei.

Tiems, kurie važinėja 
Canarsie linija

Visi, kurie važinėja Ca
narsie linijos traukiniais, 
turėtų žinoti, kad su gegu
žės 16 d. jie gaus lengvatų. 
Tie, kurie, sakysime, vyks
ta Canarsie linijos trauki
niais į Manhattaną ir pri
važiavę (po 14-aje gatve) 
šeštąją Avė., ima Indepen
dent linijos traukinį (į Up 
Town ar Down Town) su 
pirmadieniu galės gauti 
transfėrą —nereikės ekstra 
fėro mokėti. Panašiai bus ir 
tiems, kurie grįžta į Brook- 
lyną, imdami Canarsie lini
jos traukinius minėtoje 
“sankryžoje”.

Apie Lilijos gabumus ga
lima pasakyti labai daug, 
jos menišką talentą visi ge
rai žino. Jinai turi gražų 
balsą ir per ilgą laiką dai
navusi solo, jos ypatingi ga
bumai vaidyboje žavina žiū
rovus. Prisimenu, kai vai
dinome Dauguviečio dramą 
“Pergalę,” kaip puikiai ji 
atliko išsilepinusios poniu
tės Palmos rolę; na, o svo
čios charakteris — jai tik 
žaismė!

Trys didlapiai — “Jour
nal,” “World” ir “Tribune” 
—turėjo jau seniai susivie
nyti ir jų vietoje pasirodyti 
tiktai du dienraščiai, bet nė 
vienas dar nepasirodo. Jų 
darbininkai streikuoja. Ko
voja prieš atleidimą iš dar
bo.

Sudaryta nauja kompani
ja, kuri turėtų minėtus du 
dienraščius išleisti, nenori 
patenkinti darbininkų rei
kalavimus. Majoras Lind
say paskyrė naują taikinto
ją, bet ir tam nesiseka.

Teisėjas Joseph A. Mar
tins yra ž i a u r u s žmo
gus, ir, matyt, didelis, ne
pagydomas reakcionierius. 
Jis nubaudė James Peck 60 
dienų kalėjimu tik už tai, 
kad šis, aną dieną prezi
dentui Johnsonui kalbant, 
sušuko: “Taika Vietname!” 
Kaip tas jaunas vyrukas 
drįso pasakyti į akis, kad 
šis karas turi būti baigtas! 
Tik už tai du mėnesiai ka
lėjimo !

Majoras Lindsay sako, 
kad greitu laiku paskirs 
Sveikatos Tarnybos Admi
nistratorių, kuris turės rū
pintis sutvarkymu ligoninių 
ir kitu niujorkiečių sveika
ta besirūpin ančių įstaigų 
Gal tas ir pagelbės pataisy
ti labai nesveiką su tomis 
įstaigomis padėtį. Paregė
sime.

džio organizacija. Vado- 
vaujantis šiuo patvarkymu, 
New Yorko policininkai, x 
kurie tai reakcinei draugi
jai priklauso, turės iš jos 
pasitraukti. Įstatymai drau
džia policininkams priklau- i 
syti politinėms organizaci
joms. Bet tai tas dar ne- 

I reiškia, kad policininkai 
| nepriklauso slaptai.

Policijos komisionierius A; 
Leary įsakė policininkams \ 
“draugiškiau” elgtis su 
“homoseksualais.” D r a u - 
džiama slaptai juos “provo
kuoti,” kad jie sulaužytų 
įstatymus, ir paskui juos 
areštuoti.

(“Homoseksualai” yra vy
rai ir moterys, kurie “ly
tinius reikalus” atlieka su 
tos pačios lyties asmenimis. 
Tokiu žmonių esama gana 
daug.) 7 *

APIE PASAULIO 
ŽMONIŲ SVEIKATĄ 
Washingtonas. — Dr. H.

A. Ruskas sako, kad ne tik 
pasaulyje, bet ir JAV pie
tinėse valstijose yra dar la
bai daug vargo ir skurdo, 
kas gimdo ligas.

Jo supratimu, per mažai 
tuo reikalu rūpinasi Jung
tinės Tautos, o kartu ir 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė.

KINIJOS ORO KELIAS
Į PRANCŪZIJĄ

Paryžius .— Kinijos dele
gacija pradėjo su Prancū
zija pasitarimus atidary
mui lėktuvų susisiekimo | 
tarpe Šanchajaus ir Pary
žiaus.

Dabar iš Kinijos yra lėk
tuvų susisiekimai su Mask
va, bet nėra toliau į vaka
rus.

Washingtonas. — Tho
mas Mann pasitraukė iš 
Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo pareigų.

New Yorkas. — Gegužės 
10 d. New Yorko prėsko 
vandens rezervuaruose bu
vo virš 80 procentų įtalpos.

TSRS PIRKO ITALŲ 
AUTO FABRIKĄ

Turinas. — Tarvbų Są
junga už $300.000,000 nu
nirk© italijoje Fiat automo
bilių gaminimo fabriką. Su 
kompanija sutarti pasirašė 
TSRS automobilių gamybos 
ministras A. Tarasovas.

Fabrikas bus įrengtas 
Tarybų Sąjungoje. Jis per 
diena pagamins 2.000 au
tomobiliu, o per metus 700,- 
000.

New Yorkas. — Apie 10,- 
000 žydų, daugumoje jau
nimo. maršavo Fifth Ave., 
minėdami Izraelio 18-kos 
metu sukakti. 

C i-

Amerikietes Lietuvaites 
FILMAS APIE LIETUVĄ

Rodys Advokatė Stefanija Masytė
Atvykusi iš Detroit, Mich.

Pamatykite šį įspūdingą filmą; žinokite, kaip 
atrodo Tarybų Lietuva

Įvyks šeštadienį 

Gegužes 28 Dieną 
Pradžia 7-tą vai. vakaro

SCHWABEN HALL 
474 Knickerbocker Ave.

Brooklyn, N. Y.

Įėjimui auka—$1 asmeniui

Advokatė Masytė lankėsi Tarybų Lietuvoje 1965 me
tais ir nufilmavo garsųjį “Dainų ir Šokių Festivalį”, ku
riame skaitlingai dalyvavo ir amerikiečių lietuvių, kaip 
turistų ir dainininkų.

I

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
. Rengėjai—LLD 185 Kp.

i

Jonas Lazauskas — entu
ziastiškas scenos mėgėjas ir 
puikiai atlieka tipiškas ro
les. R. Mizaros komedijo
je “Ponas Amerikonas” jis 
charakteringai parodė ame
rikono būdą; na, o piršlio 
rolėje dar nežinome, kokių 
šposų jis iškrės!..

Minėtas Aido Choro kon
certas įvyks šio mėnesio 22 
d., sekmadienį, Schwab e n 
Hali, Brooklyne. Kadangi 
bilietai iš anksto parduoda
mi pigiau, tik už $1.75, tad 
pravartu įsigyti anksčiau. 
Bilietų galite gauti “Lais
vės” raštinėje ir pas aidie- 
čius. Prie kasos kainuos $2.

Aido Choras kviečia atsi
lankyti ir atsivesti drau
gus. H. F.

SUMOKĖJO $16,000 
Už KALNŲ OŽĮ

New Yorkas. — Šio mies
to zoologijos daržo savinin
kai už kalnų ožį sumokėjo 
$16,000. Jį pirko Burmoje. 
Ožys yra 8-ių metų ir sveria 
500 svarų?

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS 
Lake Ronkonkoma, L. I.

5 kambarių, su porčiais, garu 
apšildomas, puikiame stovyje. Že
mės 60 x 100. i Kaina $9,500.

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

Miesto Taryba užgyrė 
maioro Lidsay nauja tak- 
savimo planą. Prie užgyri- 
mo pridūrė pastabą, kad 
važiuotės 15 centų kaina 
nebūtų pakeista, t. yra, kad 
feras nebūtų pakeltas.

Dabar šis planas dar tu
ri pereiti per valstiios sei
melio šerencą. Ten dar vis
ko gali būti. Ten ypatin
gai tvirtos tos jėgos, kurios 
reikalauja, kad mūsų va
žiuotės feras būtu tuojau 
pakeltas, gal net iki 25 c.

Pranešama iš Albany, kad 
valstijos seimelio komitetai 
ištvre ir suradę, jog Birch 
Society yra politinio pobū

Praėjusį antradienį staiga 
sustreikavo Long Island 
Railroad darb i n i n k a i ir 

; tūkstančius keleiviu, gyve
nančius Ilgojoje saloje, la
bai apsunkino apsiekti dar
bą arba sugrįžti namo. 
Tuojau kompanijai pagal
bon pribuvo teismas, įsaky
damas darbininkams grįžti 
darban.-' Jie sugrįžo, ir 
streikas po keleto valandų A 
baigėsi.

O darbininkai buvo su
streikavę todėl, kad trys iš 
jų buvo paleisti iš darbo už t 
vartojima svaigalu darbo 
metu. Bet darbininkai sa
ko. kad komnaniios virši
ninkai girtuokHauia darbo 
valandomis, tai kodėl turė
tu būti draudžiama darbi
ninkams?

Du šimtai jaunuolių su-^ 
darė komitetą ir renka pa
rašus už peticija Kongre
sui, kad būtu išleistas fe
deralinis įstatymas prieš * 
narkotiku vartoiima ir par- t 
davinėiima. Jie vyksią Į 

iWashingtona ir parašus 
įteiksią prezidentui. Jie 
n rašo senatorių Kennedy 
jiems padėti susisiekti su 
prezidentu.

Rep.

GERIAUSIOS PREKES (PIRKINIAI) ŠIAIS METAIS DOVANŲ 
JŪSŲ GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS, GYVENANTIEMS USSR 

Jūs galite pirkti pas PODAROGIFTS, INC.

Jūsų patogumui, PODAROGIFTS, INC., išstato "Laimėtojus’’ 
iš įvairių tarptautiškų parodų:

Susipažinkite su automobiliu “MOSKVICH" — vėliausi modeliai.
Peržiūrėkite tvirtus MOTORCIKLUS ‘TZH-PLANETA’,’; Naujai paga
mintų TELEVIZORIŲ; FOTO KAMERŲ su* vėliausiais pagerinimais, 
stipresniais stiklais, Ekonomiški ŠALDYTUVAI, Elegantiški PUTRI
NIAI PALTAI ir KEPURES, pagaminti iš garsių rusiškų futrų. 
AUDEKLAI .įvairiausiomis spalvomis ir raštais. Žinomi rusiški SKA
NĖSIAI, minkštas kaviaras, krabų konservai “CHATKA” ir “AKO" 
ir kiti skanūs valgiai.
ŠITĄ VISKĄ GALIMA GAUTI PIRKTI PAS MUS!
Visos jūsų nupirktos prekės bus pristatytos jūsų giminėms už SPECI
ALIAI ŽEMAS KAINAS. NERIBOTA KIEKYBE. NEMOKAMI 
USSR MUITAI IR NEMOKAMI KITI USSR MOKESČIAI.
PODAROGIFTS, INC., garantuoja greitą ir akuratną pristatymą, 
praneša Jums apie dovanų pristatymą.
PRAŠYKITE mūsų naujų katalogų, kuriuose mes išaiškiname apie 
mūsų platų pasirinkimą industrinių ir Valgomų produktų.
DOVANŲ CERTIFIKATAS tai geriausias būdas užsakyti dovanas 
jūsų giminėms, gyvenantiems USSR. ;

• Dovanų Certifikatas supaprastina užsakymus.
• IŠPILDYS bet kokį pareikalavimą jūsų giminių.
• PATENKINS jų pasirinkimą kiekybėje ir skonyje 

jiems užsakytų dovanų.
• PAGELBĖS susitvarkyti su “VNESHPOSYL- 

TORG’’ dėl užsakymo dovanų, kurios nepaskelb
tos kataloge.

• NUOSTABU. KĄ CERTIFIKATAS GALI 
NUPIRKTI JUMS.

Dabar, už prieinamas kainas “Putevki" jūsų artimiesiems, gyvenan
tiems USSR. GRAŽŪS SVEIKATINGUMO KURORTAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE. Jų modelius galite matyti mūsų parodų kambariuose. 
Rašykite-skambinkite dėl informacijų pas PODAROGIFTS, INC. Tai 
vienatinė firma Jungtinėse Valstijose, kuri turi išimtiną sutartį su 
V/O “VNESHPOSYLTORG" išpildyti jūsų užsakymus jūsų giminėms, 
gyvenantiems USSR. '

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Ave., So. New York, N.Y. 10003 

Phone: Code No. 212 — 228-9547




