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KRISLAI
Pavasaris 
įdomus spektaklis 
Ar ne per daug? 
Anna Rochester 
A. Vainiūnaitė

— Rašo R. Mizara —
Saulelė vis dar kopia aukš

tyn ir pavasario dienelės dar 
vis ilgėja. Poetas Justinas 
Marcinkevičius, lauk d am a S 
šio pavasario, klausė:

Greit žemė pievas išdžiaustys 
kaip skalbinius po žiemos.
Ar dar neužmiršome džiaugtis? 
Ar laukiame žalumos?..

žalumos laukėme ir sulaukė
me, mielas poete. Džiaugtis 
taip pat dar nepamiršome, 
kai yra kuo džiaugtis. Bet šis 
pavasaris mums liūdnas: tai
kos pasauly nėra, Pietryčių 
Azijoje vyksta baisus karas,— 
nepaskelbtas, neoficialus, bet 
žiaurus.

Motinos, kurių sūnūs žūsta 
Vietname, pamiršta džiaugs- 

• mus, pro ašaras nebemato jos 
ir žalumos.

O vis tik pavasarį norisi pa
kalbėti apie ką tai didesnio, 
gaivinančio, įkvepiančio.

Va, gegužės 22 d. Aido cho
ras duos spektaklį—suvaidins 
muzikinį veikalą “Vestuvės.” 
Vieta Schwaben salėje Brook- 
lyne.

Neseniai So. Bostone buvo 
pastatyta scenoje Thorntono 
Wilderio drama “Our Town,” 
kurią į lietuvių kalbą vertė ir 
režisavo Beatričė Kleizaitė - 
Kerbelienė. Lietuviškai drama 
pavadinta “Mūsų miestelis.”

Pasiryžimas vaidinti lietuvių 
kalba šią dramą — tikrai ver
tas dėmesio. Ji gana sudė
tinga, nelengva pastatyti. 
Klausimas kyla ir dėl to: kaip 

kertėjai sekėsi ją į lietuvių 
kalbą išversti ? Originale yra 
daug idiomatiškų žibučių.

Kaip ten bebūtų, tenka pa
sveikinti vertėją ir režisierę, 
taip pat vaidintojus, už jų pa
stangas.

Aną dieną atsitiktinai gir
dėjau solisto S. Baro (Bara
nausko) į plokštelę įdainuotą 
iš Verdi operos “Aidos” teno
ro ariją. S. Baras buvo specia
liai nuvykęs į Stuttgartą, Va
karų Vokietijon, kad su to 
miesto simfonijos orkestru ga
lėtų ariją įdainuoti..

Pasiklausęs, apgailestavau, 
kad solistui nenusisekė. Kaž 
ko trūko jam, o dar daugiau 
orkestrui.

Bet antai skaitau “Naujie
nose,” kad šis įdainavimas S. 
Barą “apvainikavo nevystan
čia aureole.” Esą, “S. Baras 
liko įamžintas.” Na, jei taip, 
tai ką gi daugiau žmogus ga
li pasakyti ?.. Ir ar verta ?

Praėjusią savaitę Niujorke 
mirė ir buvo palaidota įžymi 
amerikietė—Anna Rochester, 
sulaukusi 86 metų amžiaus.

Velionė parašė nemaža kny
gų — vis ekonominėmis-ppli- 
tinėmis temomis. Ji sugebėjo 
pakelti uždangą ir parodyti, 
kas valdo Ameriką ir kieno 
naudai. Jos veikalai: “Rul
ers in America,” “The Nature 
of Capitalism,” “American 
Capitalism” savu laiku suvai
dino žymią rolę — daugeliui 
padėjo prasikrapštyti akis — 
pamatyti ir suprasti savo ša
lies reikalus.

i —:—
Šiomis dienomis Lietuvoje 

iškilmingai buvo pagerbta ak
torė Antanina Vainiūnaitė - 
Kubertavičienė jos 70 metų gi
mimo ir 50 metų sceninio dar
bo sukakties proga.

“Šimtai vaidmenų — šimtai 
žmonių likimų, šimtai charak
terių, šimtai gyvenimų...”

Žygis į Washington^ didina 
taikos kovotojų jėgas

Piety Vietnamo diktatorius 
parodė savo dantis

Washingtonas. — Gegu
žės 15 dieną įvyko demon
stracijos prie Baltojo Na
mo i r masinis mitingas 
prie Washingtono pamink
lo. Komercinė spauda rašė, 
kad dalyvavo 11,000 žmo
nių. Tikrumoje jų buvo 
daug daugiau.

Kalbėjo Norman Thomas. 
! Irving Howe, Julian Bond 
ir eillė kitų kalbėtojų.

Žygio organizatoriai sa
kė, kad jie įteikė peticijas 
Baltajam Namui su šim
tais tūkstančių žmonių pa

J. VALSTIJŲ LĖKTUVAI 
PUOLĖ SAVIŠKIUS

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų bombonešiai bom
bardavo amerikiečius karei
vius.1'Tas įvyko 40 mylto į 
šiaurę nuo Saigono.

Militariniai vadai sako, 
kad du amerikiečiai buvo 
užmušti ir 58 sužeisti. Bom- 
bininkai palaikė amerikie
čius už Vietnamo liaudie- 
čius.

JAUNŲ KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Maskva. — Gegužės 17 
dieną atsidarė Tarybų Są
jungos Jaunųjų Komunisti] 
Sąjungos suvažiavimas. Da
lyvauja virš 4,000 delegatų,

Sąjungoje yra virš 20,- 
000,000 narių. Prie Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos pri
klauso iki 26 metų amžiaus, 
o paskui tinkami nariai per
sikelia į Komunistų parti
jos eiles.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — JAV milita

riniai ir politiniai vadai 
bandė sutaikinti Ky valdžią 
su budistais.

Budistai pareiškė: “Ką 
Ky atliko Danange, tai pa- 
pakanka, kad netikėti jo 
žodžiams”.

j Longview, Wash. — Tris 
darbininkus užmušė sprogi
mas Weyerhaeuser Co. fab
rike.

Tel Avivas. — Sulaukęs 
69 metų amžiaus mirė Izra
elio buvęs diplomatas Dr. 
Arieh Kubovv.

Visa tai jubiliatei teko per
gyventi, atvaizduoti, mūsiškai 
tariant — “perstatyti.” 

“Antanina Vainiūnaitė duo
da mūsų scenai neužmirštamą 
jaunystės pamoką,” rašo M. 
Petuchauskas.

Jubiliatė gyvena Kaune, 
kur ji daugiausiai vaidino.

Ilgiausių jai metų!

Juozas Baltušis Vilniaus 
“Tiesoje” įdomiai rašo apie 
savo vėliausią kelionę — šiuo 
metu į Tadžikistaną. Kai anuo 
metu J. Baltušis lankėsi Ame
rikoje, atsimename, su juo kar
tu pas niujorkiečius lietuvius 
svečiavosi ir vienas puikus vy
ras, filmininkas iŠ Tadžikista
no.

rašų, kurie reikalauja iš
traukti JAV militarines jė
gas iš Vietnamo ir tuojau 
sulaikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą.

Žygio organizatoriai sa
kė, jog judėjimas už tai, 
kad ateinantį rudenį bal
suotų tik už tuos kandida
tus, kurie stoja už taiką, 
bus daugiau išplėstas.

N e g r ų kovotojas D r. 
Martin Luther King pri
siuntė telegramą, apgailes
taudamas, kad jis negalėjo 
atvykti, bet jis remia bal
suotojų kovą už taiką.

Nepavyko iššovimas 
JAV erdvių laivo

Cape Kennedy, Fla. —Ge
gužės 17 dieną JAV erdvių 
užkariavimo jėgos buvo su
planavę pirma iššauti erd
vių laivą “Ageną”, o paskui 
kitą su dviemis astronau
tais.. Kosmose antrasis erd
vių laivas turėjo priartėti 
prie pirmojo.
u Bet kada iššovė “Ageną”, 
ji erdvėje ’pfadėjo* visaip- 
vartytis ir už 185 mylių nu
krito į Atlanto vandenyną.1

Todėl erdvių laivo ”Gemi- 
ni-9” su astronautais iššo- 

jVimas atidėtas trims savai
tėms.

Hongkongas. — Vakarų 
diplomatai spėlioja, kad Ki
nijoje po Mao Tse-tungo 
vietą užims Gynybos, mi
nistras Lin Pao, kuris da
bar yra 57 metų amžiaus.

Albany, N. Y.—Oro tyri
mo specialistai sako, kad 
New Yorko miesto gyven
tojai per metus kiekvienas 
įkvėpuoja po 730 svarų už
teršto oro.

Užterštas oras ir vanduo 
naikina žmonių sveikatą. 
Washingtone ir valstijų sei
meliuose yra įnešta bilių 
prieš oro ir vandens terši
mą, bet kol kas kova veda
ma tik žodžiais.

Long Beach, Calif. —Au
tomobilistų unijos preziden
tas Walter Reuther reika
lauja, kad automobiliai bū
tų nupiginti nors po $200, 
kad padaugintų jų pardavi
mą.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija sutvirtino sieną ties 
Hof ir Zwinge, nes iš Va
karų Vokietijos veržėsi di- 
diversantai. ,

Londonas. — Amerikietį, 
buvusį kumštininkų čempio
ną, Randy Turpin, 37 metų 
amžiaus, rado kambaryje 
nusišovusį.

Maskva. —Atvyko Laoso 
premjeras princas S. Phou- 
mas.

Kosyginas kritikavo 
J. Valstijų politiką 

l
Kairas. — Kairo univer-. Kosyginas reikalavo, kad 

sitete sakė kalbą Aleksejus Jungtinės Valstijos tuojau 
sulaikytų Šiaurės VietnamoKosyginas, Tarybų Sąjun

gos premjeras. Jis griežtai 
kritikavo JAV intervenciją 
Vietname. Sakė, kad Pietų 
Vietname Jungtinės Valsti
jos pastato prie valdžios tai 
vieną, tai kitą generolų 
grupę ir bile kada juos pa
šalina. Jis sakė, kad Pietų 
Vietnamo liaudis tuojau nu
verstų generolų valdžias, 
jeicu ne JAV jėgos.

Kosyginas sakė: “Ką da
bar Amerikos militarines 
jėgos daro Pietų Vietname, 
tas mums primena hitleri
ninkų imperialistų elgesį 
pereitojo karo metu.”

Kosyginas sakė, kad da
bar Pietų Vietnamo liau- 
diečiai kovoja už savo lais
vę, šalies nepriklausomybę, 
kaip 1776 metais amerikie
čiai kovojo prieš britų kolo
nializmą. Bet dabar Jung
tinės Valstijos veda begė
dišką karą prieš vietnamie
čius, kurie kovoja už laisvę 
ir nepriklausomybę.

i

Tar.Sąjunga laukia 
gero derliaus

Maskva..— Nors pereita
sis ruduo buvo sausas, pa
kenkė žiemkenčių kviečių sė
jai, bet žiema buvo gera, 
pavasaris lietingas, tai tiki
si gero pasėlių derliaus. 
Manoma, kad žiemkenčių 
kviečiu bus suimta apie 28,- 
000,000 tonų.

Pavasarinių kviečių sėja 
gerai vyksta, i trumpą laiką 

į jų buvo daugiau pusės pla
no įvykinta.

Tarybinė spauda griežtai 
kritikuoja tuos tarybinius 
ir kolektyvius ūkius, kur 
pasireiškė . neatremontuotų 
traktorių ir mašinų.

Taikos kandidatas 
į JAV Kongresą

New Yorkas. — Įžymus 
kovotojas už taiką ir civili
nes žmonių laisves, mark
sistas, Dr. Aptheker bus 
kandidatu į JAV Kongresą 
nuo 12-jo kongresinio dist- 
rikto Brooklyn, N. Y.

Apthekeris kandidatuos 
Peace and Freedom nepri
klausomu tikietu.

APIE JAV ŽUVUSIUS 
LĖKTUVUS

Saigonas. r- Militarinė 
komanda praneša, kad nuo 
pradžios Šiaurės Vietnamo 
bombardavimo ten JAV ne
teko 243 bombonešių.

Bet Šiaurės Vietnamo vy« 
riausybė sako, kad jos gy
nyba nušovė daugiau tūks
tančio JAV bombonešių.

Tokio. — 1965' metais Ja
ponijos prekybos 2,778 lai
vai turėjo nelaimių. Jų me
tu žuvo 1,035 žmonės.

bombardavimą ir savo jė
gas ištrauktų iš Pietų Viet- 

I namo.
Kas dėl JAV kalbų apie 

i taiką, tai jis sakė, kad jos 
■ neatitinka d a r b u s, nes 
Washingtonas kalba apie 
taiką, o tuo pat metu vis 
daugiau bombarduoja Šiau
rės Vietnamą ir daugiau jė
gų siunčia į Pietų Vietna- 
mą.

Tarybų Sąjungos prem
jeras sakė, kad JAV agresi
ja Vietname yra dalis Va
karų imperialistų agresijų 
pasaulyje. Jis pareiškė, kad 
Tarybų Sąjungos koopera- 
vimas su Egiptu ir kitomis 
arabų šalimis yra kova 
prieš imperialistų kėslus 
Artimuose Rytuose.

Kosyginas pakartojo Ta
rybų Sąjungos reikalavimą, 
kad imperialistu karo bazės 
kitose šalyse būtų likviduo
tos. kad armijos- būtų at
šauktos.

Tarybų Sąjungai reika
linga apie 70,000,000 tonų 
grūdų, kad iš užsienio ne
reikėtų pirkti. Prasčiausias 
grūdų suėmimas buvo 1963 
metais. Dabartinė TSRS 
riausybė pagerino 1 a ūkų 
išėjimą ir javų suėmimą, 
nes suteikė ’ sąjunginėms 
respublikoms pačioms dau
giau paruošti planus.

Maskva. — TSRS erdvių 
užkariavimo mokslininkai 
sako, kad šuneliai “Angliu
kas” ir “Vėjalis” po 22 die
nų skraidymo kosmose į Že
mę grįžo netekę svario.

Senatvės pensija 
ir dokumentai

New Yorkas. — Žurnalas 
“U.S. & World Report” 
skelbia, kokie dokumentai 
žmogui reikalingi norint 
gauti senatvės pensiją arba 
Medicare apdraudą.

Geriausi dokumentai, tai 
metrikai. Paskui vyrams 
militarines tarnybos doku
mentai. Paskui seka ženat- 
vės, mokyklos, apdraudos 
kompanijų “policy”.

Sako, kad po metrikų pir
mą vietą užima census do
kumentai, bet tik tada, jei
gu jie gaunami iki žmogaus 
10 metų amžiaus.

PATAISA
“Laisvės” laidoje iš 17 d. 

gegužės du antgalviai apie 
TSRS pasiūlymą tyrinėti 
signalus iš erdvių ir nusi- 
ginklav i m o konferenciją 
Ženevoje buvo sukeisti. At
siprašome skaitytojų.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų diktato
rius Ky pasiuntė ištikimus 
marininkus ir parašiutinin
kus! į Danago miestą ir jį 
užvaldė. Ten buvo dalis mi- 
litarinių jėgų, kurias ko
mandavo budistai karinin
kai. Dalis tų jėgų pasitrau
kė už miesto, o dalis buvo 
nuginkluota.

Šis Ky elgesys palaidojo 
taip vadinamą sutartį iki 
rugsėjo 15 dienos pravesti 
rinkimus ir išrinkti civilinių 
valdžią.

Ky užpuolimas ant Da-

Merginos vagis 
nušovė policininką

Shade Gap, Pa. — Prieš 
apie savaitę buvo pagrobta 
Peggy Ann Bradnick, 17-os 
metų amžiaus.

Jos ieškojo šimtai polici
ninkų, Nacionalės Gvardijos, 
narių, ir F.B.I. agentų.

Gegužės 17 dieną kalnuo
se buvo nušautas FBI agen
tas T. R. Andersonas, 42 
metų amžiaus. * Bet’ geg; 18 
d. vagis nušautas ir mergi
na išlaisvinta.

NEW YORKE ŠAUDĖ 
Į ŽMONES

New Yorkas. — Niekšai 
Broadway važiuodami au- 
tomobiliuje šaudė į žmones, 
einančius arba stovinčius 
šaligatviuose.

Taikė daugiausiai žmo
nėms į veidus. Sužeidė 16 
žmonių. Joseph Thompso- 
nas neteks vienos akies.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kairas. — Jungtinės Ara

bų Respublikos prezidentas 
A. Nasseris sakė, kad Va
karų imperialistai vėl pla
nuoja užpulti Egiptą, kaip 
jie tą darė 1956 metais.

Nasseris sakė, kad 
TSRS prezidentas Kosygi
nas pažadėjo Egiptui pa
galbą. Arabų valstybės at
rems agresorius.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo valdžia kaltina Tai
lando valdžią, kad ji iš Tai
lando aerodromų 1 e idžia 
JAV bombonešiams pulti 
Vietnamą.

z

Saigonas. — Čia streika
vo apie 50,000 darbininkų. 
Jie išreikalavo .pašalinimą 
policijos viršininko Giadin- 
ho provincijoje.

Saigonas. — JAV milita
rinė komanda sako, kad 
Mekongo deltoje suėmė 
liaudiečių ginklų arsenalą.

......................... ■■■■■I

Damaskas. — Arabų Lv- 
ga įspėjo JAV Coca-Cola 
Co., kad jeigu ji pardavinės 
gėrimą ir Izraelyje, tai ta
da arabai Coca-Colą boiko
tuos.

nango buvo metimas piršti
nės budistams ir Jungtinių 
Valstijų valdžiai. Kada 
prieš kelias dienas Ky pa
reiškė; kad jis valdžioje bus 
dar metus, arba ir ilgiau, 
tai Valstybės sek i*e torius 
D. Ruskas kalbėjo, “būk 
klaidingai suprastas Ky pa
reiškimas”. Jo užpuolimas 
ir nuginklavimas budistų 
rodo, kad jis žinojo ką kal
ba.

Dabar budistai savo mili
tarines jėgas koncentruoja 
Hue ir Saigono miestų sri
tyse ir grasina jėga nuvers
ti Ky režimą.

DETROITE ŠAUDĖ 
“KOMUNISTUS”

Detroitas^/- Policija su
ėmė Edvartą Wanioleką, 
matomai, lenką, kuris pra
dėjo šaudyti “komunistus”. 
Jis yra t40 metų amžiaus.

Waniolek pareiškė savo 
žmonai: “Aš einu užmušti 
kelis komunistus”. Nuėjo j 
Eugene V. Dėbso svetainę, 
nušovė Leo Bernardą, 28 
metų amžiaus, pašovė Ed. 
Garrett, 22 metų ir W. Gra
ham, 19 metų amžiaus.

Visi jie trockistinės So
cialist Workers Party' na
riai./ >

Ottawa. — Kanados vy
riausybė reikalauja, kad 
Kinija būtų priimta į Jung
tines Tautas.

A. J. Goldbergas, JAV 
ambasadorius J u ngtinėse 
Tautose, sakė, kad jis sutin
ka su Kanados' reikalavimu 
priimti Kiniją į Jungtines 
Tautas.

Saigonas.—Jungtinių Vals
tijų jėgos vis daugiau įsive
lia į mūšius prieš budistus. 
Budistai jau du kartus šau
dė į JAV malūnsparnius.

Saigonas. — Pietų Viet
namo šnipai leidžia paska
tos, būk Ūaudiečiai ginklų 
ir amumcijos gauna per 
Kambodžos Krong Peack 
prieplauką.

New Yorkas. — Grįžęs iš 
Paryžiaus senatorius Jacob 
Javits kritikavo Johnsono 
administracijos poli t i k ą 
NATO sąjungoje.

extra;
Burnt Cabins, Pa.—Gegu

žės 18 dieną buvo nušautas 
merginos vagis Wm. Hollen- 
baugh, 44 metų amžiaus, 
buvęs protinis ligonis. Mer
gina Peggy Ann Bradnick 
rasta gyva, tik baisiai su
vargus po septynių dienų 
nelaisvės.

Vieni mano, kad vagį nu
šovė 15-kos metų farmerio 
sūnus, o kiti, kad policinin
kai, kurių ten buvo labai 
daug.
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Kas ką rašo ir sako•T

ŽEMAITĖS KŪRINIAI— 
RUMUNIŠKAI

Lietuvos spauda praneša:
Bukarešte išleista žemaites 

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ...».... $10.00
Quens Co., per eix months $5.50

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

Kalbant apie pilietinį karą 
Piety Vietname

PIETŲ VIETNAME, kaip žinia, verda pilietinis 
(civilinis) karas. Valstiečiai ir miestų pažangesnieji 
žmonės kovoja už tai, kad šalis būtų demokratinė, kad 
jų valdytų žmonių išrinkta valdžia, kad iš Pietų Vietna
mo būtų ištrauktos kitų šalių (aišku, vyriausiai JAV) 
militarinės jėgos.

Mūsų šalies karinės jėgos šiuo metu kariauja prieš 
Vietcongą, prieš liaudį, prieš patrijotus, gindamos mili
taristų klikų, turčių klikų.

O turčiai-milijonieriai Pietų Vietname, sako prane
šimai, dygsta kaip grybai po lietaus. Jie lobsta iš spe
kuliacijų, iš visokių imperialistams “paslaugų”, ir nori, 
kad tik karas ilgiau pasitęstų. Karas vyksta žiaurus, 
baisus. Tačiau JAV valdžia ir buržuazinė spauda atsisa
ko pripažinti, kad Pietų Vietname vyksta pilietinis ka
ras. Jie skelbia, būk ten “tik komunistai” kelia neramy
bes. O kai komunistai, girdi, bus išmušti-išžudyti, tuo
met viskas ten būsiu ramu, gražu.

Koks melhs! Koks žmonių apgaudinėjimas!
Bet štai, šiuos žodžius rašant, Danango mieste, kur 

per tūlų laikų miesto gyventojai rodė savo nepasitenkini
mų militaristų valdžia Saigone, įvyko kruvinas susirėmi
mas tarp militaristų valdžios atsiųstų marininkų ir vie
tos budistų. Ir jau mūsų šalies buržuazinė spauda prade
da nerimauti. Girdi, jei budistai prieš militaristų valdžią 
sukils, tai bus pilietinis karas. O iš tikrųjų reikėtų for
muluoti dalykų taip: jei miestiečiai, na, tegu bus vado
vaujami ir budistų, prieš militaristų valdžia, kurių palai
ko JAV, sukils, tai pilietinis karas Pietų Vietname dar 
labiau paaštrės, ir jis jau bus nukreiptas vyriausiai prieš 
svetimas militarinės jėgas.

Komunistas Bram Fischer*-* 
visam amžiui kalėti!

PRIEŠ APIE PORĄ SAVAIČIŲ Pretoria mieste,, 
Pietų Afrikoje, buvo teisiamas įžymus tos šalies komu
nistas, advokatas, kovotojas už negrų teises—Bram Fi
scher. Be didėlių Ceremonijų afrikanierių teismas nutei
sė Fišerį visam amžiui kalėti už tai, kad jis, būdamas' 
nelegalios Komunistų partijos narys ir vadovas, suokal- 
biavęs atlikti sabotažų! (Panašiai komunistus į kalėji
mus bruko JAV teismai, pasiremdami Smitho įstatymu, 
kol, pagaliau, Aukščiausias teismas įsikišo ir pasakė: 
“jau gana!”)

Bram Fischer yra kilęs iš žymios afrikanierių gimi
nės. Baigęs Oxfordo universitetų, jis per ilgus metus 
Pietų/Afrikoje dalyvavo visokiose bylose, gindamas ypa
tingai negrų teises. Jis didelis apartheido priešas. Jis gy
nė įžymius negrų vadovus, ir už tai Pietų Afrikos val
džia Fischerį areštavo ię įkalino. Išėjęs iš kalėjimo po 
$14,000 bėla, šis kovotojas, atmokėjęs pinigus tiems, ku
rie belų uždėjo, užsiauginęs barzdų ir ūsus, Slapta gyve
no Johannesburg© Douglas Black vardu.

Pagaliau rasistinei Pietų Afrikos valdžiai pavyko 
Fischerį suimti. Atiduotas teismui, ir šis be didelių cere- 
riidni jų nuteisė jį visam arrižiui kalėti!

Bram Fischer šiuo mėtų turi 59 metus dtfižiūtis. At
rodo, kad rasistams gali pavykti jį kalėjime supūdyti, jei 
pasaulis neprotestuos, jei nereikalaus, kad Bram Fišcher 
tūrtbūtį tuojau išleistas iš kalėjimo.

Dr.- H. Apflicker--- 
kandidatas koilgresmano vietai

LAikRAŠTts "THĖ WORKER” praneša, kad įžy
musis riidkšlinitlkaš d-raš Herbėrt Apthėker šių mėtį 
rinkiniuose išstatys savo kandidatūrų JAV kongresma- 
no vietai. Jis kaUdidatiibš 12-ajame kongresiniame dist- 
rikte Brooklybe; ta distriktą šiuo metu Kongrese “at
stovauja” Edna F. Kelly, demokratė.

D-ras Aptheker yra komunistas, bet jis kandidatuos 
“Taikos ir Laisvės” (Peace and Fteedorh) grupės sura
šė. Vadinasi, kaip nepriklausomas jokiai partijai.

12-ajame kongresiniame distrikte d-ras Apthekeris 
gimė ir ilgai gyveno. Jis yra puikus oratorius ir publicis
tas, patašęs eilę istorinių veikalų. Neseniai, beje, d-ras 
Apthekei*, kartu su kitaiš dviem asmenimis, buvo nuvy
kęs į Siaurės Vietnamu taikos, reikalais.

Laikas—labai laikas JAV komunistams labiau pasi
reikšti šalies politiniame gyvenime!

LAIKRAŠTIS “TUt! ^OriKEŽR”, bėję, pianeša, 
kad jis įveda pUš save ispaniškų skyrių. S. m. gegužės 17 
d. “Wdfkerib” aštdrttks įitlsltiįns visas tižifmas ispanų 
kįdbn štrkipšiieliais. KUip Žinia, Niujbrkė gyvena apie 
Hiilijbrfaš ispaniškai kdibahčių žihdhių, bet jie daf lietuti 
savo kalba darbininkiško' laikraščio.

apsakymų knyga. Rinkinys— 
astuoni mūsų įžymios rašyto
jos apsakymai.

Knygos pradžioje pateikia
mas straipsnis apie žemaitės - 
Julijos Žymantienės gyveninių 
ir jos kūrybą.

Apsakymus į rumunų kalbą 
išvertė Nikolajus V e 1 e a ir 
Cheia Stroe. Knyga i šleista 
10,000 egzempliorių tiražu.

“KANADOJE SUNKU 
BŪTI PATRIOTU. .”
Taip rašo kanadiškis “Liau

dies Balsas.” Jo žodžiais:
Jei pamenat, Walter Gor

don, būdamas Kanados finan
sų ministru, bandė pravesti ei
lę įstaymų, taikomų išsaugo
jimui Kanados ekonominės 
nepriklausomybės, bet susidū
rė su tokiais dideliais priešta
ravimais, kad beveik visus su
manymus turėjo atšaukti.

Kada liberalai nelaimėjo 
rinkimuose daugumos, jis vi
sai buvo išstumtas iš valdžios.
Jo vietą užėmė Mitchell Sharp, 
dešinesnis, kaip sako kriti
kai.

Šiomis dienomis Walter 
Gordon išleido knygą, kurio
je jis vėl bando kelti klau
simus, kaip apsaugoti Kana
dos ekonomiją nuo visiško ati
tekime į svetišalių, vyriausiai 
amerikiečių, kontrolę.

Tikėsit ar ne, vos spėjo ši 
knyga išeiti iš spaudos, tuo
jau ją užpuolė smerkti. Pa
vyzdžiui, Globe and Mail edi- 
toriale sušuko: “Planas dėl 
prapulties.”

Pats Gordonas sako, kad 
jo knygos tikslas sukelti dis
kusijas Kanadoje tuo klausi
mu. Ypatingai jis pageidau
ja, kad liberalai tai svarstytų 
ne tik dabar, bet ir savo kon
vencijoj rudenį. Jo manymu, 
užsienio dominacijos, klausi
mas yra labai rimtas.

Iš Globe and Mail editoria- 
lo tono matosi, kad kapitalis
tams nepatinka tokios idėjos, 
kurios nori pastatyti Kanadą 
virš privatiško kapitalo.

PASIBAIGĖ SOCIALISTŲ 
INTERNACIONALO 
KONGRESAS

Š. m. gegužės 8 d. pasi
baigė Socialistų Internacio
nalo kongresas, vykęs 
Stockholme. Elta šitaip 
apibūdina paskutinę sesijų:

Paskutiniame Socialistų in
ternacionalo kongreso posėdy
je delegatai svarstė tarptau
tinės padėties klausimus.

Blaiviai vertinti realią pa
dėtį pasaulyje paragino kon
greso delegatus Japonijos So
cialistų partijos sekretorius S. 
Fudzimakis. Visiems žinoma, 
pasakė jis, kad mano šalis be
tarpiškai patyrė visą atominio 
bombardavimo siaubą. Bet ne 
visi žino, kad ir dabar, po dvi
dešimties su viršum metų nuo 
karo pabaigos, japonai tebe- 
miršta nuo leukemijos.

Paskutinis diskusijoje kalbė
jo Džordžas Kedberis (Kana7 
da). Jis pasakė, jog interna
cionalistai privalo padaryti 
viską, kad pasaulyje sumažėtų 
tarptautinis įtempimas.

Kongreso priimtoje rezoliu
cijoje dėl tarptautinės padė
ties sakoma, kad reikia stip
rinti Suvienytųjų Nacijų Or
ganizaciją. Ryšiūm su tuo 
Socialistų internacionalo kon
greso delegatai ragina atkur
ti Kinijos Liaudies Respubli
kos teises Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijoje ir smerkia ko
lonializmą.

“Kongresas, — sakoma re
zoliucijoje, — yra labai su
sirūpinęs dėl vietnamiečių tau
tos kančių ir dėl grėsmės tarp
tautinei taikai, kylančios iš 
žiauraus konflikto Vietname.”

Kogresas “reikalauja nedel
siant nutraukti karo veiks
mus” ir ragina taip suregu
liuoti padėtį, kad Šiaurės ir 
Pietų Vietnamo gyventojai ga
lėjų patys išspręsti savo at
eities klausimą ir kad būtų už
tikrintas visos šalies neutralii- 
mas, nedalyvaujant užsienio 
kariuomenei ir nesant užsienio 
bazių.

Rezoliucijos pabaigoje pa

brėžiama, kad “kongresas įsi
pareigoja pasinaudoti bet ku
ria proga, kad būtų fnažina- 
mas įtempimas ir likviduotas 
pavel dėtas nepasitikėjimas, 
kuris skiria Rytus ir Vaka
rus.”

Po pertraukos kongresas 
pritarė dar kelioms rezoliuci
joms.

Prezidiumo pavestas, Socia
listų internacionalo pirminin
kas Bruno Petermanas pa
skelbė, kad kongresas uždaro
mas.

APIE EGIPTĄ
Tarybų Sąjungos prem

jero A. Kosygino vizito į 
Egiptą proga, Vilniaus “Tie
sa” išspausdino A. Repino 
straipsnį, pavaizduoj antį, 
kas dabar darosi Egipte, ir 
kokie santykiai tarp jo ir 
Tarybų Sąjungos. Mes čia 
paduodame kai kurias A. 
Repino straipsnio dalis:

Yra kažkas simboliška, kad 
Tarybų Sąjungos vyriausybės 
delegacija, va d o v a u j a m a 
TSRS Ministrų Tarybos Pir
mininko draugo A. Kosygino, 
vieši piramidžių šalyje jubi
liejiniais Egipto liaudžiai, Ta
rybų Sąjungos ir arabų tau
tų draugystei metais. Šį ru
denį Jungtinės Arabų Respub
likos liaudis minės Sueco per
galės dešimtmetį, jubiliejų 
įvykio, kurio istorinis skambė
jimas metai iš metų darosi vis 
reikšmingesnis.

Imperialistinės agresijos su
triuškinimas 1954 metais buvo 
ne tik didvyriškųjų nepri
klausomojo Egipto gynėjų 
pergalė. Jų pusėje buvo Ta
rybų Sąjunga ir kitos socializ
mo šalys. Anglijos ir Pran
cūzijos darbininkai, visos pa
žangiosios pasaulio jėgos.

Sueco pergalė aiškiai paro
dė neįveikiamą pasaulio revo
liucinio proceso jėgą, buvo pa
vyzdys, kaip sąjunga su socia
listinėmis šalimis ir tarptau
tine darbininkų klase daro na
cionalinio išsivadavimo judėji
mą nenugalimą agresyviausių 
pasaulinio imperializmo 
sluoksnių akivaizdoje.

TSRS ir Jungtinės Arabų 
Respublikos tautoms Suecas 
turi savo ypatingą reikšmę. 
Jo ugnyje užsigrūdino kaip 
plienas Tarybų Sąjungos ir 
arabų draugystė.

Mes matome, kaip neatpa
žįstamai pasikeitė senovinis 
Egiptas per trumpą istorinį 
laiką. Iš viso tik 14 metų pra
ėjo nuo 1952 metų revoliuci
jos, o prie Nilo vis labiau ryš
kėja naujos valstybės bruožai. 
Permainų esmė yra ne tik ta, 
kad buvusi pusiau kolonija 
virsta išsivysčiusia, agrarine- 
pramonine šalimi. Ne mažiau 
svarbūs ir tie socialiniai paki
timai, kurie įvyko Jungtinėje 
Arabų Respublikoje per pasta
ruosius metus.

Jie prasidėjo ne iš karto, 
nuvertus monarchiją 1952 me
tais, o buvo logiškas vėlesnių 
8-9 meti) įvykių tęsitiys.

Iškovojusi politinę nepri
klausomybę, likvidavusi Užsie
nio monopolijų viešpatavimą, 
Egipto liaudis ėmė pulti vidi
nius svetimšalių išnaudotojų 
sąjungininkus — vietos feo
dalus ir kapitalistus. Naciona
linių veiksmų čarteryje Jung
tinės Arąbų Respublikos vado
vai įrašė: “Reakcijos intėrė- 
sai susiduria sū visos liaudies 
interesais ryšium su tub, kad 
ji monopolizuoja savo ranko
se visus šalies turtus. Kaip 
tik todėl taikiai išspręsti kla
sių kovą galima tik viena vie
nintele sąlyga: reikia atimti iš 
reakcijos visų rūšių ginklus.”

Įvykdžius reformas, beveik 
visos stambiosios ir vidutinės 
pramonės įmonės, tapo valsty
binėmis. Valstybes rankose 
atsidūrė finansai, trarišpbrtas, 
90 procentų praiiicihėš ir b’e- 
veik visa užsienio ir žymi da
lis vidaus prekybos.

Tuo būdu stambioji Egip
to buržuazija buvo likviduo
ta, o vidurinės buržuazijos po
zicijos smarkiai pakirstos. Iš 
dvarininkų būvo atimta žyini 
dalis žemės įr perduota smul
kiesiems valstiečiams. Namų 
savihinkų ir prekybininkį pa
jamas ribdja įstatyrfiaš.

Ieva Mizariene

JAV balsuotojų demonstracija 
Washingtone

Sekmadienio rytą, gegu
žės 15 d., dar prieš 7 valan
dą aš jau Pennsylva n i j o s 
stotyje, Manhattan©, laukiu 
Adelės Rainienės. Vyksta
me į Washihgt0'ną. Daug 
sykių man teko būti šioje 
vietoje, bet niekad nema
čiau tokios entuziastiškos 
minios. Visi kalbasi, visi pil
ni drąsos — visi vyksta į 
Washingtoną prote s t u o t i 
prieš karą Vietname.

Iš Niujorko išvyko trys 
traukiniai bėgyje pusvalan
džio, kiekvienas dvidešim
ties vagonų, ir visi pilni,— 
tai specialūs traukiniai, ve- 
žą vien tik demonstrantus.

Mes su Adele traukinyje, 
kuriame važiavo Niujorko 
Women Strike for Peace 
grupės. Sakau Adelei—kaip 
tik ir pataikėme; juk ir mes 
atstovaujame moteris — 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubą. Važiuoja ištisos šei
mos su mažyčiais vaiku
čiais; kaimynai susidarę sa
vo grupes; o jaunimo pilna, 
kur tik pažvelgsi.

Traukinys ritmingai, bet 
smarkiai lekia, o jaunimas 
tik sukinėjasi eilėse vagonų 
—tai su plakatais, tai su gu- 
zikučiais, tai su parašų pe
ticijomis — vis tam pačiam 
tikslui: baigti karą Vietna
me, gana žudynių! Kaip 
tik skiriasi šis traukinys 
nuo tų, kurie mane seniau 
tiek daug sykių vežė į Wa- 
shingtoną tarnybos reika
lais.

Neėmė nei keturių valan
dų (o mums atrodė, kad tik 
valanda-dvi) ir mes jau Wa
shingtone. Bėgame į lau
kiančius autobusus, kurie 
mus pristatys į paskirtas 
vietas prie Washing to no 
Monumento. O dienos gra
žumas! Saulutė — rodosi 
irgi mums pataikauja, taip 
šypsosi! O vėjelis malonus, 
švelnus papučia retkarčiais, 
kad nebūtų per karšta.

Protestantų suvažiavo iš 
visų valstijų ir visi maršavo 
po savo valstijos iškaba, 
pradedant Alabama, Alaska 
ir einant alfabetiškai iki pa
baigos. Tik Niujorkas buvo 
paliktas maršuoti paskiau
sia, nes niujorkiečių suplau
kė didžiausios minios. Ne- 
vien jie tik traukiniais, va-

Toliau:
“Bet vis dėlto svarbiausia,— 

kalbėjo neseniai, duodamas 
interviu “Ižvestijų” laikraš
čiui, prezidentas Ndseras,—tai 
Ąsuanas. Asuanaš — ne tik 
pergalė prieš granito uolas. 
Ašuanas — pradeda naują 
Egipto istorijos laikotarpį.

Asuario milžinas; kurio ga
lingumas 2.1 milijono kilova
tų, žymiai padidins respubli
kos aprūpinimą energija ir 
įgalins trečdaliu padidinti jos 
pasėlių plotus. Pirmąją Asua- 
nb srovę šalis gaus jau atei
nančių metų rugpiūčio mėnesį. 
TSRS ir Jungtinė Arabų Res
publikos bendradarbiavi m a s 
neapsiriboja vien tik ekono
miką. Plečiasi moksliniai ir 
kultūriniai ryšiai.

'tarptautinėje arenoje Jung
tinė Arabų Respiiblika nuo
sekliai kovoja prieš imperia
lizmą. Jungtinės Arabų Rės- 
publikos pozicija prieš impe
rializmo, kėslus Afrikoje ir 
Arabą Rytuose yra svarbus 
teigiamas ^eiksiiyš kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę, 
kąs buvo jau ne kartą pade
monstruota ryžtingomis karo 
akcijomis prieš imperialist’ 
plahūs sudaryti vadinamąjį 
“Islamo paktą.” 

žiavo, tūli vyko autobusais, 
privatiškomis mašinomis ir 
kitomis priemonėmis.

Maršas prasidėjo apie 12:- 
30 vai. po pietų, ir eilėmis 
po keturis ir penkis (o ne 
po du, kaip rašė “New York 
Times”), per dvi valandas 
praėjome vieną kartą ap
link Baltuosius Rūmus. Sa
ko, kad tik kelias minutes 
prieš maršuotojų atvykimą, 
prezidentas Johnsonas buvo 
išėjęs pasivaikščioti po sa
vo daržą. Gaila, kad jis ne
pasirodė mums, bet aš ti
kiu, knd jis kur nors pro 
langą r..us stebėjo.

Maršuotojai grįžta į Wa
shington Monumento kal
nelį, kur paruošta estrada. 
Ten vyko koncertinė pro
grama. Niujorkiečiams ne
teko šios programos girdėti, 
nes iki mes pasiekėme vietą, 
jau buvo pradėta ruoštis 
kalboms. Viskas turėjo eiti 
labai sparčiai, nes ketvirtą 
valandą parko valdovai sa
kė uždarys garsiakalbius.

Kalbos visų buvo geros, 
ūpingos, bet man geriausia 
patiko Normano Thomaso 
kalba. Tai tikras oratorius, 
ir jis griežtai pasakė, kad 
dabartinė Amerikos val
džios politika veda mus 
“niekur kitur, tik į mirtį ir 
pražūtį.” Jis sakė, norim ar 
nenorim, bet pasaulis eina į 
socialistinį gyvenimą, soci
alistinę tvarką, ir mes tu
rime kartu žengti ,su visu 
pasauliu.

Kitas puikus kalbėtojas 
buvo1 tai — Irving Howe^ 
žurnalo “Literary Digest” 
redaktorius. Jis davė prezi
dentui atsakymą į jo kalbą, 
pasakytą Princetono uni
versitete gegužės 10 d. Pre
zidentas kvietė inteligenti
ją, profesorius ir kitus moks
lo žmones imti dalykus 
“šalčiau,” — bytnikiškai ta
riant, “cool it.” Howe at
sakė: — Galime tą patari
mą grąžinti Jums, ponas 
prezidente. Mes tik galime 
sakyti kalbas, o pats gali 
duoti komandas bombar
duoti Šiaurės Vie t n a m ą . 
Taigi mes, intelektualai, 
stengsimės daryti viską, ką 
galime—ar tai būtų karšta 
ar šalta, kad tiesa užimtų 
pirmybę.

Kiti kalbėtojai buvo: Ju
lian Bond, narys Studentų 
Komiteto už taikingą koor
dinaciją pasaulyje. Jis pa
sireiškė už glaudesnius ry
šius tarp Civilinių Teisių 
judėjimo darbuotojų ir tai
kos komitetų. Kalbėjo žur
nalistas I. F. Stone; medici
nos daktaras Benjamin 
Spock, žymus taikos komi
tetuose darbuotojas; istori
jos daktaras Stuart Hughes, 
profesorius Harvardo uni
versitete; katalikų kunigas 
Daniel Berrigan, redakto
rius “Jėzuitų Misijų” Niu
jorke; ir du kandidatai į 
senatį — David Frost iš 
N ė w Jersey ir Thomas 
Boylston Adamas.iš Bosto
no. Daktaras Martin Lu- 
thėr Kinį prišiuritė telegra
mą apgailestaudamas, kad 
negali dalyvauti su mumis, 
bet sakė, jog pilnai pritaria 
šiai demonstracijai. Beje, 
mdf Šuo tojų tarpe matėsi 
ftėhiažaš Skaičius dvasiškių 
ir moterų vienuolių.

Dėmdnštračija baigėsi 4:- 
05 valandą po pietų. Sako
ma, kad kaip tik apie tą lai

ką prezidentas Johnsonas 
sėdo į helikopterį vykti į 
savo poilsio vietą Camp Da
vid, Marylande. Gerai, kad 
tuo laiku- skrido preziden
tas, nes jis tikrai matė tą 
milžinišką minią, susėdusią 
Washington© Monumento* 
kalnelyje. Mes matėme he
likopterį, bet, aišku, neži
nojome, kad prezidentas 
stebi mus iš jo.

Na, žodis apie demonst
rantų skaičių. “New York 
Times” sako, dalyvavo tarp 
8,000 ir 11,000 žmonių, nors 
pripažįsta, kad lapkričio mė
nesį buvo 25,000 maršuoto
jų. Adelė Rainienė buvo 
lapkričio demonstracijoj ir 
ji per visą dieną bandė 
spręsti, kuri demonstracija 
buvo didesnė. Taigi, vien 
tik iš to galime išvadą pa
daryti, kad apie tiek pat bu
vo žmonių abiejose — gal 
kiek nors mažiau antrojoj. 
Aš sakyčiau, kad buvo ne
mažiau 20,000, o gal ir iki 
25,000 dalyvių.

Žiūrint kritiškiau, tai gal 
tiek galime primesti, kad 
demonstracija galėjo būti 
gyvesnė. Man atrodė per 
daug buvo bandoma pada
ryti maršą “intelektualų 
grupe.” Bet tai jau labai 
maža kritika ir, kaip ameri
konai sakytų, “every little 
bit helps,” taip ir aš lietu
viškai galiu pasakyti: mar- 
šuokite kas tik galite — ir 
intelektualai, ir darbininkai, 
ir moterys, studentai ir vai
kai. Darykime viską — vi
si, kad tik galėtume kaip 
norgijfea.igti šią baisią tra
gediją mūsų gyvenime.

Demonstraciją surengė 
SANE nacionalis komitetas 
(SANE sutrumpintas užvar- 
dijimas Komiteto už protin
gą naudojimą branduolinių 
jėgų). Jiems pagalboj įsto
jo. Women Strike for Peace 
ir daūgybė kitų grupių, ko
vojančių už taiką. Beje, 
džiugu buvo matyti niujor
kiečių tarpe industrinių 
unijų atstovybes. Tai gal 
pirmą kartą pasirodė uni- 
jistai kaip grupė.

Maršuotojai atsivežė su sa
vim daugiau nei 73,000 pe
ticijų su balsuotojų para
šais, kuriose reikalaujaina 
sulaikyti karą Vietname ir 
pasižadama balsuoti šių me
tų rinkimuose tik už tuos 
kandidatus, kurie priešingi 
karui ir pasižada veikti ta 
linkme.

Per demonstraciją trys 
fašistėliai, kurie gyrėsi at
stovaują Amerikos Nacių 
partiją, bandė išprovokuoti 
muštynes, bet policija atjo
jo ir nugabeno juos, sako
ma, į “belangę.” Iš viso la
bai mažai buvo kohtrade- 
moristrahtų. Aš mačiatl 
tik vieną mažą grupelę toli, 
toli nuo mūs nešiojant ko
kias tai iškabas už “LBJ— 
all the way’' politiką.

Niujorkiečių traukiniai iš
vyko iš Washington© tarp 5 
ir 5:30 vai. po pietų, o Niu- 
jorkan atvyko tarp 9 ir 9:30 
vai. vakare. Žinoma, kad 
sugrįžome pavargusios, bet 
tai buvo malonus nuovar
gis. Džiaugiamės abi, kad. 
pridėjome savo dalelę prie 
šio taip Svarbaus žygio.

Sydney. — A u stralijos 
darbiečiai reikalauj a a t- 
šaukti iš Pietų Vietnamo 
Australijos kareivius.
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Justas Paleckis

Kas slepiasi už jų nugaros
(Pabaiga)

Ir šį kartą, ir anksčiau 
per susitikimus su žurna
listais turėjau progos papa
sakoti apie tai, kas yra to
kių “demonstracijų” įkvėpė
jai ir kaip jie atsirado toli
moje Australijoje. Nekalti
nau visų, nes jų tarpe daug 
niekuo dėtų žmonių, kurie 
buvo išvežti darbams į Vo- 

r kietiją ar išvyko šlykščios 
propagandos įgąsdinti. Ta
čiau pažymėjau, kad “išvie- 
tintųjų asmenų” arba “di
pukų” tarpe yra nemažai 
susikompromitavusių tar
navimu hitlerininkams, o ir 
tiesioginių karo nusikaltė
lių, kruvinų žudikų, pasi
slėpusių nuo pelnytos bau
smės. Tokie nusikaltėliai 
bei prisiekę buržuaziniai 
politikieriai, buvę fašisti
nio laikotarpio didžiūnai, 
yra susirūpinę varyti melų 
ir šmeižtų propagandą prieš 
tarybinę santvarką, apgau- 

'• dinėti politikoje nenusima
nančius žmones, maitinti 
juos melagystėmis apie Lie
tuvos padėtį. Okupacijos 
metu tarnavę hitleriniams 
budeliams, dabar jie taip 
pat uoliai tarnauja juo
džiausiai reakcijai, impe
rialistams, vykdantiems 
kruviną agresiją Vietname.

Beje, besikalbėdamas su 
žurnalistais, aš išreiškiau 
pasigailėjimą, kad, išvykda
mas į Australiją, neturėjau 
progos pasiimti adresų tų 
hitlerinių bendradarbiu ir 
karo nusikaltėlių, žudikų, 
kurie yra žinomi, kaip besi- 
slapstą Australijoje. Paža
das patiekti tuos adresus 
buvo sutiktas su didžiausiu 
susidomėjimu. Vienas per 
kita laikraštininkai prašė, 
kad tuos duomenis prisiųs- 
čiau iu laikraščiui. O tu nu
sikaltėlių bei jų gvnėiu ir 
įkvėpėju yra nemažai Penk
tajame kontinente.

štai kai kurie tų niekšų
Dabar 'turiu prieš save są

rašą tų niekšų, kurių vieną 
kitą čia paminėsiu. Tai Liu- 

■ das čapas, buvęs Ariogalos 
ir Pernaravos valsčių poli
cijos viršininkas. Karo pra
džioje jis organizavo bau
dėjų būrį, kurio dalyviai 
areštavo ir šaudė žmones. 
Nuo 1942 metų ligi 1944 
metų L. Čapas buvo Ario
galos policijos viršininku. 
Su besitraukiančiais hitle
rininkais jis pabėgo į Vo
kietiją ir atsidūrė Austra
lijoje, gyvena Kanberoje, 
Madleay str. 6.

Žmonių areštavime ir 
šaudyme dalyvavo taip pat 
Antanas Beinoras, tarnavęs 
okupacijos metais Anykš
čių policijoje, dabar gyve
nąs Melburne Nortli, Es- 
sendon str. 6.

Žagarėje tarybinius žmo
nes areštuodavo, vesdavo į 
sušaudymo vietą ir plėšda
vo sušaudytųjų turtą Al
fonsas Varnas, paskui tar
navęs okupantų policijoje 
Šiauliuose. Dabar A. Var
nas gyvena šiuo adresu: 
Morris Hospital, Norffield, 
S. Australia.

Panašūs tipai yra Pane
rių žudynių dalyvis Juozas 
Arlauskas, Kazys Bridžius, 
siautęs Pilviškvje, Antanas 
Žemaitis iš Skirsnemunės, 
Balys Križanauskas, buvęs 
saugumo policijos valdinin
kas Panevėžio apygardoje, 
dalyvavęs žmonių areštuo
se, kankinimuose ir žudy
muose, bei eilė kitų nusi- 

kaltelių, kurių adresai Aus
tralijoje yra žinomi.

Per spaudos konferenci
jas ir susitikimus su žurna
listais suteikdavau duome
nų apie Tarybų Lietuvos 
pasiekimus įvairiose srity
se. Iš tų pasikalbėjimų pa
doresnieji laikraščiai, dar 
mums esant Australijoje, 
patiekė objektyvių duome
nų. Pvz., ‘Kanbera Taims' 
pažymėjo, kad Australijoje 
po karo atsidūrę lietuviai 
daugumoje yra pabėgę iš 
Lietuvos kartu su hitleri
ninkais, o anie Lietuvos pa
žangą liudija toks faktas, 
kad studentu skaičius nuo 
4.000 padidėjo beveik iki 
50,000. Kai kurie laikraš
čiai patiekė duomenis apie 
šimtus tūkstančiu žmonių, 
kuriuos hitlerininkai ir jų 
lietuviškieji pakalikai nu
žudė Lietuvos žemėje.

Falsifikatoriai ’
Nežinau, ka parašė žur

nalistai iš paskutinio pasi
kalbėjimo Sidnėjaus aero
uoste. Iš “Pravdos” felje
tono paaiškėjo, kad vienas 
pasinaudojęs provokacine 
“damos su baltomis piršti
naitėmis” paslauga, sudarė 
kažkoki falsifikata. Tačiau 
teko girdėti, kad kiti laik
raščiai tą falsifikatą de
maskavę.

Kokiomis pasakomis mai
tina “dipukus” tenykštė re
akcinė snauda, teko įsiti
kinti iš keliu posakiu, ku
riuos girdėjau iš “demon
strantu” Sidnėjaus aerouo
ste. Viena bobelė rėkavo, 
kad esą Lietuva baigianti 
išmirti badu, kita sako, gir
di. Lietuvoje draudžiama 
bažnyčia lankyti, o kažkoks 
sublogęs vvrelis su foto 
aparatu rankose ir bėgio
jančiomis akimis švaistė 
posakius iš aiškiai hitleri
nės antisemitinės termino
logijos. Tuščias reikalas 
ginčvtis su užkietėjusiais 
priešais ir niekšais, bet gai
la tu. kurie, apakinti ir ap
gaudinėjami, be reikalo 
blaškosi no tolima krašta. 
Juos turėdamas galvoje sa
kiam kad užuot klausius 
kvailiu pasakų apie Lietu
vos gyvenimą, iip atvažiuo
tu pamatyti ir įsitikinti, ar
ba paklaustų atvykusio iš 
Australijos architekto. V. 
Landsbergio bei kitu, grį
žusiu iš įvairiu šalių. O kai 
viena moterėlė ėmė ginti 
Australijos gvvenima. pa
klausiau, kodėl daugelis tu. 
kurie atvyko neseniai iš

Vilniaus gotikos kampelyje ./■

Lietuvos, vėl prašosi atgal 
į Tėvynę?

Tikrai, kaip tik išvakarė
se tarybinis konsulas N. 
Radulas man rodė sąrašą 
kelių dešimčių lietuvių ir 
kitų pabaltiečių, kurie, 
trumpai pabuvę Australijo
je, prašosi leisti grįžti atgal 
į savo kraštus. Nors jie ir 
atvyko pas artimiausius gi
mines, tačiau nemiela ir ne
svetinga jiems pasirodė sve
tima padangė.

Žiūrint į tuos naivių jau
nuolių ir apkvaišintų senu
kų būrelius, buvo aišku, kad 
jie tik dekoratyvinės iš
kamšos juodžiausių reakci
ninkų ir buvusių hitlerinių 
pakalikų surežisuotuose 
“demonstracijų” spektak
liuose. Už jų nugarų slypė
jo šlykštūs tikrųjų autorių 
šešėliai. O iš kai kurių 
raukšlėtų veidų ir pykčiu 
degančių ž v ii g sn i ų bei 
gangsteriškų grasinimų ga
lėjai padaryti išvadą, kad 
ių tarpe būta ne tik šešė
lių, bet ir pačių tikrųjų nac- 
bernių. Tad ir supratau, 
kodėl “laisvės ir demokra
tijos šalyje” padorūs ir pa
žangūs žmonės yra privers
ti bijoti pasirašyti tikromis 
pavardėmis. Toks padorus 
tautietis T., pasirašęs tik
ra pavarde, atsiuntė man 
laiška, kuriame kartu su 
sveikinimu reiškia pasigai
lėjimą ir pasipiktinimą dėl 
tu. kurie šmeižia ir įžeidi
nėja “mūsų gražią Tarybų 
Lietuvą”, kaip jis rašo, ir 
jos atstovą.

Bet kad reakcininkai, bu
vę Hitlerio pakalikai ir ki
tokie pažangos priešai pyk
sta, šėlsta ir kolioia, tai 
kaip tik geras reiškinys. 
Būtu bloga, jei tokie prie
šai ir niekšai imtų girti.

Dar verta pridurti, kad 
tokie antikomunistinės iste
rijos pasireiškimai ir anti
tarybiniai triukšmai buvo 
naudingi Australijos reak
cijai, kuri įklampino savo 
šąli į nešvarųjį kara Viet
name. Tuos triukšmelius 
reakcininkai bandė išpūsti 
ir priešpastatyti dideliu de
monstracijų audrai, kuri 
tomis dienomis praūžė Au
stralijos miestuose, kaip 
pažangiu jėgų protestas 
prieš dalvvavimą tame ka
re ir siuntimą australiečių 
jaunimo mirti Vietnamo 
džiunglėse už savųjų ir 
Jungtiniu Valstijų kapita
listų interesus.
Kanbera—Sidnėjus—Vilnius

“Jaudinantys Susitikimai” OAKLAND, CALIF.
Ieva Mizarienė parašė 

knygą “Jaudinantys Susiti
kimai,” o Vilniaus “Min
ties” spaustuvė 1965 metais 
ją išleido. ALDLD pasirin
ko šią knygą ir davė savo 
nariams už 1965 metus. 
Knyga 120 puslapių. Lie
tuvoje ją parduoda už 17 
kapeikų, bet ALDLD davė 
ją savo nariams nemoka
mai.

Ši Mizarienės knyga išim
tinai apie f’Lietuvos mo
teris, su mažai kuo apie ką 
kitą. Visai neiškraipius ir 
neperdėjus, šią knygą ga
lima pavadinti Lietuvos Vi
su omenininkių Moterų En
ciklopedija. Mat, joje Mi
zarienė supažindina skaity
toja su šių dienų Lietuvos 
darbščiosiomis moterimis - 
visuomenininkėmis. ir pavie
nėmis racionalėmis (gabio
mis) moterimis, kurios pa
rodo didelius gabumus dar
be ir moksle. Knvga pasa
ko, kiek kur dirba dabar 
Lietuvoje moterų: kiek jų 
medicinoje, inžinierystėje, 
architektūroje, agronomi
joje. mokytojavime ir galy
bėje kitu vietų ir užsiėmi
mų, nepaliekant ir politikos.

Bile enciklopediškas raš
tas “sausas,” kaip matema
tika. Todėl toks raštas nuo
bodus ir sunkiau išlaiko 
patraukimą toliau jį skai
tyti. Vienok Ievutė bando 
tą enciklope d i š k u m ą pa
lengvinti, padaryti jį pa
trauklesniu skaityti, sujun
giant pavienių asmenų-mo- 
terų aprašymą-rekordaciją į 
pasakaitės formą, į travelo- 
gą, sujungdama visus apra
šomuosius į vieną “lenciū
gą.” Galu gale, pas ją iš
eina taip, kad-būk ii ten ra
šo anie vienos šeimos na
rius, kurių yra labai daug, 
ir apie visus svarbu žinoti.

Šios knygos skaitvtojas 
sužinos apie daugeli Lietu
vos moterų ju darbe arba 
profesijoje, politikoje. Ma
tosi. Ievutė pasiryžo apke
liauti Lietuvą skersai ir iš
ilgai ir pasimatyti su to
mis Lietuvos mote r i m i s, 
anie kurias ii girdėjo arba 
žinojo anie jų darbus. Jos 
“šaknvs” motina kilusi iš 
Dzūkijos ir jos vyras iš ten 
pat, o ji pati gimusi Ame
rikoje. Bet. ot. ji pasileido 
i kita krašta Lietuvos, kur 
tik pora žingsniu iki Lat
vijos — i Meškuičius, nrie 
Joniškio, kur gimiau ir kur 
mano takai vaikystėj nu
minti. Ji ir ten suėjo Lie
tuvos veikliąsias moteris ir 
su jomis nasikalbėio .

Kur tik Ievutė buvo, ten 
ji aplankė svarbiausias, Įžy
miausias vietas: ligonines, 
dirbtuves, kolūkius, mokyk
las, vaikų auklėjimo namus, 
senų žmonių namus ir gam
tiškai įdomias vietas, neap- 
leisdama ir dailės kūrinių, 
ir muzikos menininkų. Ir 
čia ji pasiryžusiai deda pa
stangas supažindinti skaity
toją su moterimis, kokią da
lį arba rolę jos Lietuvoje 
atlieka dabar.

Dėl ornamentacijos, dėl 
knygos pagražinimo, Miza
rienės knygoje telpa daug 
nuotraukų iš įvairių Lietu
vos dalių, taipgi ir dauge
lio jau mums žinomų Lie
tuvos žmonių. Ypatingai 
man patinka vienas knygos 
atvaizdas todėl, kad jis taip 
panašus i mūsų moderniš
ką Ameriką, kad negaliu 
sakyti, jog jis ne Ameri
koje trauktas — tai kelias, 
iš Kauno į Vilnių. Man jis 
primena mūsų “Thruwav” 
iš New Yorko iki Buffalo. 
Nuolaidžiai kalnuotas, eg
laitės iš šonu, viduriu žalias 
“diržas.” atskiriantis deši
nės važiuotą nuo kairės, 
kaip ir ant'mūsu, kur mato
si “trokai” lekia i abi pu
ses. irgi kain ant mūsų 
“Thru wav.” Ot, čia tai jau 
kain “danguje, tain ir ant 
žemės” — kain Amerikoje, 
tain ir Lietuvoje nrie so
cialistinės ekonomijos.

“Jaudinantys Susitikimai” 
knyga interesinga ir lengva 
skaityti bile eiliniam Ame
rikos lietuviui ar lietuvei, 
apart vieno trumpo para- 
grafėlio. Eilinė skaitytoja 
gal turės jį peršokti nei- 
kandus jo. Jis yrą sekan
tis:

“...Ramus, migd antis 
anaratų dūzgimas labo^ato- 
riioie — apgaulingas. Kain 
tik šiuo momentu čia vyks
ta galingas eksnerimentas. 
Be galo mažu, jokiu mikro- 
skonu neįžvelgiamu dnlelin- 
neutronų srautas milžiniš
ka iėga bombarduoja ato
mo branduob*. Jautrūs apa
ratai fiksuoja rezultatus— 
vadinamuosius energetinius 
ivo’^ipnis.”

Čia Ievutė turėjo dar pri
dėti paaiškinima apie me- 
soną, kuris taipgi dalis ato
mo. atsiradęs pas moksli
ninkus vėliau, tai tada eili
nei skaitytojai būtų tain 
“aišku,” kain dūmai nakti. 
Bet ka darvsi. čia Ievutė 
kalba anie Lietuvos moks
lininkus. kurių tokia kal
ba kasdieninė...

Apart to mažniekio, bile
skaitytojas gali gauti daug 
pasitenkinimo persk a i t ę s 
Ievutės Mizarienės knvga— 
“Jaudinantys Susitikimai.”

A. Gilman

NEATSISAKĖ VARTOTI 
ATOMINIŲ BOMBŲ 

z*

Washingtonas. —• Gegu
žės 11 d. JAV Valstybės 
departa m e n t a s pareiškė, 
kad Kinija siūlė Jungti
nėms Valstijoms susitarti, 
kad nei viena pirmoji ne
vartos atominių bombų, 
jeigu kils karas.

JAV Valstybės departa
mentas Kinijos pasiūlymą 
atmetė.

Washingtonas. — JAV 
atominės jėgos specialistai 
sako, kad Kinija išsprogdi
no branduolinę bombą 
Sinkiango provincijoje, ku
ri buvo 20,000 tonų dina
mito jėgos.

Machuliai grįžo po 
atostogų

Pranas Machulis — pir
mininkas mūsų LLD 198 
kuopos, ir Daratėlė Machu- 
lienė—darbšti veikėja kuo
pos komisijose, rašant šiuos 
žodžius, jau artėja prie na
mų po ilgų, tolimų atosto
gų

Jiedu prieš trejetą savai
čių nauja automašina pa
traukė per vakarines ir pie
tines valstijas į Floridą. Ten 
pasimatę, pasisvečiavę su 
giminėmis ir pažangiaisiais 
to miesto lietuviais, spėjo 
nuvažiuoti į Worcester, 
Mass.,, pamatyti Aido choro 
scenoje statytą operetę “Iš
eivis.”

Be pamatymo opere t ė s, 
jiems buvo labai malonu 
praleisti kelias dienas su 

I worcesterieciais. Jiedu te
nai praleido jaunas dienas, 
sukūrė šeimynini gyvenimą, 
dainavo Aido chore, veikė 
pažangiečių draugijose. 
Prieš porą d e s ė t k ų metų 
atvažiavę i Kaliforniją nenu
traukė veikimo pažangiečių 
tarpe. Mes didžiuojamės, 
turėdami juos su savimi.

Grįždami iš Worcesterio 
lie dar sustojo Freeport, 
Ill., pasimatyti su Daratė- 
lės sese ir seserėnų. O pas
kutinė stotis kelionėje jau 
buvo Reno. 

• _

Mus aplankė Richardas 
Janulis ir Bovinaitė

Mums padarė nelauktą 
staigmeną mus aplankyda
mas worcesterietis Richar
das Janulis ir sanfrancis- 
kietė Frances Bovinaitė.

Richardas šioje apylinkė
je važinė i o savo darbo rei
kalais. O Bovinaitė yra 
nuolatinė San Francisco gy
ventoja. Ji čia. dirba staty
bos pramonės įstaigoje. Su 
Bovinaitė buvo jaukus i r 
įdomus pasimatymas, nes 
nuo jos jaunutėlių dienu ne
buvome jos matę. Ji dabar 
jau suaugusi, graži mergi
na. Frances tėvai, Vincas 
ir Mitsi Bovinai, gyvena 
Miami, Fla., Daug jaunojo 
amžiaus metu praleidome 
kartu veikdami draugijose, 
scenoie.

Richardas Janulis kandi
datas į LDS prezidento vie
ta. Jis narodė susidomėji
mo nauju žygiu. Jei bus iš
rinktas. atrodo, rūpestingai 
eis nrezidento pareigas šio
je didžiulėje apdraudos 
draugijoje.

Kai Richardas čia lankėsi, 
balsavimas jau buvo praė
jės mūsų kuopoje. Bet mes 
klaidos nepadarėme — visus 
balsus jau buvome padavę 
už jį.

Galima dar pasididžiuoti, 
kad šiais metais mūsų LDS 
kuops prezidentu išrinkome 
taip pat jauną amerikietį 
lietuvi, sūnų Prano ir Dara- 
tėlės Machulių — Raimondą 
Machulį.

Walteri Jacobsą liga vis 
labiau vargina

Veik nieko neparašome 
apie Waiterį Jacobsą, kurį 
jau kelinti metai vargina 
nemaloni liga. O sveikas 
būdamas Walteris nepralei
do nei vieno parengimo, nei 
susirinkimo mūsų draugijų. 
Dažnai parašydavo į laik
raščius. Jis ir dabar, sirg
damas, užsimoka duokles. 
Prenumeruoja, skaito ir re
mia pažangiuosius laikraš
čius.

Dažnai jis atsiunčia po 
keletą dolerių draugijų pa
rengimų proga, pažymėda

mas: užsimoku bausmę, kad 
negaliu atvažiuoti.

Elena Jakobsienė dalyvau
davo veikime mūsų kuopų. 
Bet vyrui apsirgus ir persi
kėlus gyventi į Santa Rosa, 
ne tik nutrūko jos veikimas, 
bet ir mūsų, didžiumos, pri
siminimas ir aplankymas 
šių gerų draugų. Jų adre
sas: Walter Jacobs, 2020 
Spring Creek Dr., Santa 
Rosa, Calif 95404.

Rep.

Brockton, Mass.
Gaisre daug žuvo inamių
Balandžio 30 d., biskį po 

3-čios valandos nakti, kilo 
gaisras mediniame Linden 
viešbuty j, 97-99 N. Main St.

Apie šį gaisrą anglų kal
ba laikraštis “The Enter
prise” iš balandžio 30 die
nos padavė sekamų žinių:

Kažin kodėl užniagesiai 
buvo pašaukti tik dvi valan
dos po gaisro prasidėjimo. 
Kada jie atvyko, namas jau 
buvo visas liepsnos apim
tas.

Iš ten gyvenusių sudegė 
lietuvis Pranas (Frank) P. 
Belskis, 48 metu amžiaus. 
Kiti sudegė William Sar
gent, 82 metu, Robert Mc- 
neil, 35 m., Mrs. Paul Sulli
van, 51 m. (Ji skaudžiai ap
degus iššoko pro langą, bet 
greitai mirė), Edward 
Adonnell, 61 metų, ir mote
riškė Carol Dusette, 21 m.

Ligoninėje buvo suteikta 
pirmoji pagalba Walteriui 
Mussey ir Pearl Mussey, 
David Plumn e s. James 
Engly ir James Sullivan, ir 
jie paleisti' namo. Gaisrą 
gesinant susižeidė du ug
niagesiai.

Tas namas buvo Adomo 
Vaitekūno. Jam mirus, jį 
valdė jo moteris, kuri dabar 
gyvena Floridoje, o dabar 
namas buvo jų sūnaus.

Buvo suėmę vieną jau
nuolį, ten pirmiau gyvenu
sį, kurį kaltino būk lis vieš
butį padegė, bet jį išteisino.

Tame viešbutyje gyveno 
įnamiai netekę vilties, var
gingi žmonės ir linkę prie 
svaigalų.

—*
Moterų Apšvietos klubas 

turės savo pirmą šių metų 
sueigą gegužės 22 d., K. Us- 
tupo sode, 27 Cleveland Avė. 
Pradžia 1 vai. dieną. Kvie
čia dalyvauti. Ten pasikal
bėsime ir apie parengimus.

Mass, valstijos apskričių 
piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio 12 diena. Maple 
Parke, Methuen -Lawrence, 
Montello Vyrų Dailės Gru
pė apsiėmė jam dainuoti. 
Nusisamdę važiavimui au
tobusą. kuriame yra vietos 
ir pašaliniams. Kelionė į 
abidvi puses tik $2. Busas 
išeis nuo Lietuvių Tautiško 
Nafo. 8 Vine St., Montello, 
lygiai 12 vai. diena. Norin
tys važiuoti, matykite: Jur
gį Šimaiti, K. Ustup^,3yba 
T. Sastavicką. •

George Shimaitis

DĖL ŽEMĖS DREBĖJIMO 
TAŠKENTE

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda praneša, kad 
įvykęs žem ė s drebėjimas 
Taškente padarė daug nuo
stolių. Užmuštų buvo tik 4 
žmonės, sužeistų 150.

Bet labai nukentėjo na
mai, kurių 28,000 sugriuvo 
arba buvo sugadinti. Daug 
žmonių liko be pastogės*
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KAIP žinia, šių metų ba
landžio mėnesyje Tarybų 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
įvyko konferencija paminė
jimui mūsų laikraščio “Lais
vės” 55-ųjų metų gyvavimo 
sukakties. Joje buvo pada
ryta keletas labai įdomių 
pranešimų, kurie paskui ta
po Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko Vardo Universite
to išleisti brošiūrai tėję. De
ja, brošiūraitė išleista roto- 
printu, todėl netaikoma 
masiniam platinimui. Dė
koju d. A. Vaivutskui už 
prisiuntimą vieno egzemp
lioriaus mums pasiskaityti.

Leidinėlis pavadintas 
“JAV Pažangiųjų Lietuvių 
Laikraščiui ‘Laisvė” 55 me
tai.” Pranešimuose sukaup
ta daug didžiai vertingos 
medžiagos apie Amerikos 
lietuvius. Visi pranešėjai (o 
jų buvo net penki), matyt, 
yra labai susidomėję mūsų 
gyvenimu bei veikla. Jie ne
pasigailėjo darbo šiai me
džiagai surinkti.

V. Kazlausko pranešimas 
“JAV lietuvių skaičius ir 
jų socialine padėtis XX 
amžiaus pirmojoje pusėje” 
buvo pirmutinis. Jame ran
dame trumpą lietuvių imi
gracijos į Jungtines Valsti
jas peržvalgą. Jis, tarp 
kitko, sako:

“JAV statistika mažina 
lietuvių skaičių, tačiau ofi
cialūs duomenys leidžia iš
vesti kai kuriuos lietuvių 
įsikūrimo Amerikoje dės
ningumus. 1910 m. JAV gy
veno 207,823 lietuviai, iš jų 
140,963 buvo gimę ne JAV, 
1920 m. atitinkamai — 336,- 
600 ir 182,227, 1930 m., — 
439,195, ir 193,606, 1940 m. 
—346,600 ir 165,771... Dau
gelis buržuazinių autorių 
lietuvių skaičių Amerikoje 
didina iki 650,000-800,000, ir 
netgi iki milijono žmonių../*

Toliau:
“Iki pirmojo pasaulinio 

karo lietuviai gyveno paly
ginti kompaktiškai — dau
giausiai spietėsi šiaurės ly
tų valstijose, Atlanto van
denyno pakrantėje. JAV 
buvo devynios valstijos, 
kiekvienoje kurių gyveno 
daugiau kaip 15,000 lietu
vių... Didžioji lietuvių imi
grantų dalis apsigyveno 
miestuose ir virto darbinin
kais. 1930 metų duomeni
mis, iš 439,195 lietuvių mies
tuose gyveno apie 8 8 pro
centai (378,533), farmose 
apie 4 proc. ir ne farmose 
—apie 8 proc... Buvusiems 
valstiečiams ypač buvo ne
įprastas didelis darbo inten
syvumas, vyravęs JAV fab
rikuose. Neatsitiktinai jie 
sueiliavo dainą apie šią pra
kaitą spaudžiančių darbo 
sistemą: ‘Amerika pašėna- 
vota, kad daug darbo yra, 
kaip pažiūri į tą darbą aša
rėlės byra’.”

V. Kazlauskas taipgi pri
mena: *

“Lietuvos emigrantai, at
vykę iš ekonomiškai atsili
kusios, nacionalinę prie
spaudą kentusios šalies, bu
vo mažai raštingi, nemokyti 
žmonės. 1899--914 m. iš 
252,594 žmonių 117,166 (be
veik pusė) nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti, o 11,352 
tik mokėjo skaityti...”

Bet:
“Lietuviai buvo viena la

biausiai amerikaniza c i j a i 
nepasiduodančių tautų. 1930 
m. iš gimtinės atvykusių 
lietuvių tik 47.5 procento 
priėmė pilietybę. Tuo tar
pu įsipilietinusių švedų bu
vo 72.60 proc., anglų — 67 
proc., lenkų—50.5 proc.”

Savo puikaus pranešimo

A. Bimba

Įdomus leidinėlis apie Amerikos lietuvius
pabaigoje V. Kazlauskas 
daro tokią pastabą:

“Taip buvę vakarykščiai 
Lietuvos valstiečiai virto 
priešakinės kapitali s t i n ė s 
šalies darbininkais. Jie bu
vo verčiami prisitaikyti 
prie skirtingos valstybinės 
santvarkos, naujų papročių, 
intensyvios gamybos, skir
tingos socialinės padėties. 
Naujojo gyvenimo sociali
niai, politiniai ir kiti fak
toriai darė staigią revoliu
ciją jų psichologinėje-fizio- 
loginėje būsenoje ir klasinė
je sąmonėje. Lietuvių imi
grantų masė, būdama be
veik vienalytė savo sociali
ne kilme ir klasine padė
timi, vilkdama sunkų impe
rialistinio išnaudojimo jun
gą, buvo imli revoliucinėms 
idėjoms. Tačiau jų neišsila
vinimas, religingumas, poli- 
litinis neišprusimas sudarė 
sąlygas klerikalizmo ir bur
žuazinių idėjų įtakai.”

Broniaus Raguočio pa
skaitos tema: “JAV lietuvių 
pažangiosios spaudos išta
kos ir tradicijos. Keli jų 
bruožai 1879-1911 m. laiko
tarpiu.”

Vadinasi, jis nagrinėja to 
laikotarpio Amerikos lietu
vių spaudą, kada “Laisvės” 
ir “Vilnies” dar nebuvo šio
je “ašarų pakalnėje.” Pra
deda su “Gazieta lietuviš
ka,” eina per “Vienybę lie
tuvininkų,” per “Kovą” ir 
prieina prie “Laisvės.” Jis 
labai teisingai sako:

“Jie vienokiu ar kitokiu 
mastu ir įtaka dar iki “Lais
vės” pasirodymo (1911 m.) 
bus rengę ir dėję tuos soci
alinius klasinius, apskritai 
idėjinius pagrindus, kuriais 
remdamasi ir kuriuos to
liau vystydama augo ir 
brendo dabartinė JAV lie
tuvių pažangioji spauda.”

Trumpai paminėjęs kiek
vieną tais ankstyvais lai
kais ėjusį laikraštį, prane
šėjas B. Raguotis sako:
x “Gausi lietuvių išeivija 

JAV ir jos judėjimas nuo 
pat pradžių yra glaudžiai ir 
įvairiausiais ryšiais siejęsis 
su Lietuva, jos problemomis 
ir likimu. Tad ir Lietuvių 
spauda, atsiradusi JAV, be
sivystanti tos šalies ir lietu
vių emigracijos specifinė
mis sąlygomis, pasižymėjo 
tuo ypatingu glaudumu su 
gimtuoju kraštu. Kaip yra 
pažymėjęs vienas ‘Laisvės’ 
redaktorių A. Bimba, JAV 
lietuvių judėjimo labai svar
bią ir charakteringą ypaty
bę ir sudaro būtent tai, kad 
lietuvių emigracijos susi
skirstymas ir kova aštriau
siai pasireiškia požiūriu į 
Lietuvą ir jos gyvenimo 
raidą. Tokio aštrumo spau
doje neturi netgi pačių 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų vidaus ir užsienio politi
kos klausimų svarstymai...”

Savo pranešimą B. Ra
guotis baigia:

“Dėl istorinių sąlygų ir 
aplinkybių lietuvių spauda 
atsirado ir kelis dešimtme
čius (iki 1904 m.) vystėsi 
užsieniuose. Tai yra lėmę 
jos raidos specifiką bei dau
gelį ypatybių, jų tarpe tą, 
kad užsieniuose leistą spau
dą reikia laikyti ne tik 
gimininga, bet ir iš esmės 
organiška ir sudėtine visos 
lietuvių spaudos dalimi. 
Tai, žinoma, liečia ir vieną 
iš lietuvių spaudos kūrimosi 
centrų — Jungtines Ameri
kos Valstijas ir ten ėjusią

laikraštiją. Tad JAV lietu
vių spaudos pažangioji sro
vė ir tradicijos sudaro taip 
pat ir visos lietuvių demo
kratinės bei socialistinės pe
riodikos palikimą.”

L. Petkevičienė praneši
mą konferencijai pateikė 
tema: “Pažangiųjų JAV 
lietuvių ryšiai su lietuviais 
emigrantais, gy venanč i a i s 
kitose pasaaulio dalyse.” Tai 
tema su labai įdomia isto
rija. Prieš keletą desėtkų 
metų mūsų JAV pažangusis 
lietuvių judėjimas turėjo 
labai platų kontaktą su lie
tuviais emigrantais visur^ 
kur tik kiek didesnis skai
čius jų buvo susispietęs.
Pav., pasak Petkevičienės, 
“pažangioji JAV lietuvių 
organizacija Amerikos Lie
tuvių Darbininkų .Literatū
ros Draugija prieš II pasau
linį karą Argentinoje, Bra
zilijoje, Kanadoje, Škotijo
je, Prancūzijoje ir Tarybų 
Sąjungoje turėjo kuopų.” 
Pranešėja, trumpai pažy
mėjusi apie šios mūsų orga
nizacijos ryšius ir veiklą su 
lietuviais paminėtose šaly
se, sako:

“Pažangių JAV lietuvių 
leidybinis darbas, periodinė 
spauda, nors būdama ne
partinė, visada stengėsi pa
rodyti, kad ji nestovi nuo
šalyje nuo klasių kovos. 
Kultūros - švietimo darbas 
taip pat rodė aiškią darbi
ninkų klasės interesų gyni
mo tendenciją. Neatsitikti
nai Lietuvos fašistinė cen
zūra stengėsi nepraleisti nė 
vienos knygos, nė vieno pa
žangaus laikraščio iš JAV. 
Dėl to kultūrinis JAV pa-

Sekcijos Centro Biuras pa
skelbė pareiškimą, kuris ra- 

i gino “visas (partijos) frak
cijas ir visas broliškas mū
sų organizacijas, taipgi mū
sų pažangiąsias Amerikos 
lietuvių organizacijas bend
rai protestuoti prieš tokį 
fašistinį Lietuvos klerikalų 
žygį, nes tai yra sutrempi- 
mas Lietuvos žmonių tei
sių...”

Pranešėja atžymi mūsų 
energingas pastangas su
kurti Amerikos lietuvių 
bendrą frontą suteikimui 
Lietuvos žmonėms kuo di
džiausios paramos nusikra
tyti fašizmą.

“Pažangieji Amerikos lie
tuviai/' sako Jonaitytė, “ko
vodami prieš smetoninį re
žimą, stiprindami Lietuvos 
revoliucinį judėjimą mate- 
aliai ir moraliai, parodė gi
lų proletarinio . internaci
onalizmo ir solidarumo su
pratimą.

Lietuvos darbo žmonės ii1 
Komunistų Partija aukštai 
vertino amerikiečių lietuvių 
organizuotą antifaši s t i n ę 
kovą.”

Penktas ir paskutinis lei
dinėlyje pran e Šimas, tai 
mums, Amerikos lietuviams, 

j puikiai pažįstamo gero bi
čiulio Lauryno Kapočiaus 
pranešimas temoje: “Pažan
giųjų JAV lietuvių ryšiai su 
Tarybų Lietuva.”

Savo pranešimą L. Kapo
čius pradeda -šia teisinga 
pastraipa:

“Pažangieji JAV lietuviai 
įvairiausiais būdais rėmė 
lietuvių tautą, kovojančią 
prieš buržuazinę priespau-

Taipgi labai teisingai Ka
počius sako:

“Pažangieji JAV lietu
viai tvirtai tikėjo, kad fa
šistinių gaujų veržimasis į 
Rytus bus sulaikytas, kad 
Raudonoji Armija ir jos lie
tuviškųjų dalinių kariai su
grįš ir išlaisvins Lietuvą.”

Taip, nė vienai valandėlei 
mes nebuvome praradę vil
ties, kad hitlerizmas bus su
triuškintas ir kad mūsų 
gimtasis kraštas vėl bus 
laisvas, vėl galės milžiniš
kais žings n i a i s žygiuoti į 
naują rytojų. Ir, žinoma, 
mūsų viltis ir trokimas iš
sipildė.

Savo pranešimą 
rencijai L. Kapočius 
gia:

“Visų pažangiųjų 
lietuvių organizacijos ir jų 
spauda glaudžiai bendra
darbiauja. Šias visas orga
nizacijas, draugijas ir spau
dą jungia bendri siekiai, 
bendras tikslas — JAV dar
bo žmonių, jų tarpe ir JAV 
lietuvių gerovė, JAV darbi
ninkų klasės vienybė, taika. 
Pažangieji JAV lietuviai 
yra proletarinio internacio
nalizmo skelbėjai. Jų akira
tis nesibaigia vien lietuviš
komis kopomis, jų interesai 
sutampa su visų pažangiųjų 
JAV jėgų ir darbo žmonių 
interesais. Jie domisi ir vi
so pasaulio, darbo žmones ir 
pažangiąsias jėgas jaudi
nančiomis problemomis. Vi
sose JAV pažangiųjų jėgų 
vykdomose kampanijose ak
tyviai dalyvauja ir pažan
gieji JAV lietuviai. Tai, 
ką jie užsibrėžė prieš 40-50 
metų, šiuo metu sėkmingai

San Francisco, Calif.
Parėmė “Laisvę” ir 
sveikina Karosienę

LLD 153 kuopa sveikina 
Ksaverą Karosienę proga 
jos 65-ių metų amžiaus su
kakties ir 50-ties metų vi
suomeniškos veiklos.

Mūsų kuopos nariai šir
dingai vėlina K. Karosienei 
dar daug gimtadienių su
laukti, sveikai būti, darbuo
tis už taiką ir visuomenės 
gerovei s u nenuilstančia 
energija.

“Laisvės” reikalams 
pa siunčia $10.

kuo

Philadelphia, Pa.
Serga

Nesmagu rašyti apie ser
gančius draugus ir drauges, 
bet ką padarysi.

Atlankėme S. Matulienę. 
Ji sunkiai serga, nes negali 
nei vaikštinėti, nei kalbėti. 
Gavo šoką. Dabar gydosi 
namie geriausioj savo duk
ros priežiūroje. Adresas: 
39 Harvest Rd., Levittown, 
Pa., 19056.

Dabar A. Matulis pasida
vė į Lower Bucks 
ligoninę operacijai.

County

t
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žangiųjų organizacijų Jben- prįe§ fašizmą. Tarybų zJiin rln uni niTiwinc^ mi + o m n.y-i _ _ • * ~ v <>dradarbiavimas su fašisti
nėje Lietuvoje veikiančio
mis organizacijomis buvo 
nelengvas.”

Pabaigoje L. Petkevičienė 
sako:

“Internacionalinis pažan
giųjų lietuvių veiklos pobū
dis pasireiškė jų pagalba ir 
ryšiais su kitais užsienyje 
gyvenančiais lietuviais, jų 
kova dėl visų darbininkų 
klasės jėgų, visų demokra
tinių jėgų susivienijimo. Tai 
turėjo reikšmės praeityje, 
kovojant prieš II pasaulinio 
karo kurstytojus, tai nenu
stojo savo prasmės ir šiuo 
metu.”

Labai įdomus trumpas 
V. Jonaitytės pran e š i m a s 
temoje : “Fašistinio per
versmo Lietuvoje atgarsiai 
JAV lietuvių tarpe.” Dau
guma mūsų dar labai ryš
kiai prisimename tą baisųjį nių vokiškųjų .okupantų 
1926 metų gruodį, kai iš
girdome, kad Lietuvoje kru
vino smurto keliu užgrobė 
valdžią tautininkai su Sme
tona ir klerikalai su Krupa-' 
vičiumi priešakyje. Jonai
tytė mums tai primena, sa
kydama: . .

“Pažangieji Amerikos lie
tuviai įdėmiai ir pastoviai 
sekė įvykius Lietuvoje ir 
matė liaudininkų ir social
demokratų nuolaidžiavimus 
fašistiniams eleme n t a m s. 
Amerikos pažangieji lietu
viai dvi savaites prieš per
versmą svarstė klausimą 
apie masinių mitingų šauki
mą, kuriuose būtų pasmerk
ti Lietuvos fašistai. Todėl, 
sužinoję apie perversmą pa
žangieji lietuviai iš pat pir
mų dienų pradėjo nuoseklią 
antifašistinę kovą. 1 Gruo
džio 25 d. Amerikos Darbi
ninkų Partijos Lietuvių

Lietuvos susikūrimas ir jos 
įstojimas į didžiąją tarybi
nių tautų šeimą pažangiųjų 
JAV lietuvių organizacijose 
ir jų spaudojė buvo pažy
mėtas plačiai ir pakiliai, 
kaip nepaprasta lietuvių 
tautos pergalė kovoje prieš 
fašizmą, vietos išnaudotojus 
ir užsienio imperial i s t u s. 
Kada vokiškieji okupantai 
ir lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai antrojo pasau
lio karo metais tūkstančiais 
šaudė Lietuvos gyventojus, 
siaubė ir niokojo mūsų 
kraštą, pažangieji JAV lie
tuviai per savo spaudą, ra
diją, susirinkimuose, mitin
guose priiminėjo protesto 
rezolųcijas, apeliavo į JAV 
visuomenę ir visą pasaulį, 
šaukė pažangiąsias ir de
mokratines jėgas -pakelti 
savo balsą ir imtis priemo-

konfe- 
užbai-

Savo šiais trumpais, bet 
brandingais pran e š i m a i s 
minėti penki draugai ir 
draugės padėjo Lietuvos 
žmonėms plačiau susipažin
ti su jų tautiečiais, prieš 
daugelį metų gyvenimo au
drų išblokštais iš jų gimti
nės. Širdingai jiems ačiū.

Pavasarėlis
Tuoj čiurlens upeliukai 
Pamažu, pamažu. 
Sužaliuos dobiliukai, 
Bus gražu, bus gražu.

Baltas, lieknas berželis

Ir mažutis lapelis 
Išsiskleis, išsiskleis.

Ir pavasaris žalias 
Nužygiuos per laukus. 
Jis keliais ir takeliais 
Vėl skubės pas vaikus.

Danutė Vaičekonytė,
VII klasės mokinė 

Šiauliai,
J. Janonio v. vid. mokykla
.iš “Liet. Pionieriaus”žiaurumams sustabdyti.”

Muziejaus aikšte Vilniuje

pasKuopos susirinkime 
d. Norkienę sudėjome 
Nariai aukojo sekamai: R. 
M. Mijat $5, B. V. Sutkai 
—$4, M. Baltulionytė —$3.

Po $2 aukojo: A. Davis, 
J. M. Ginaičiai, ir V. U. 
Burdai. Po $1: T. King, K. 
Karosienė, M. Custer, J. 
Anscott, C. Dumša, A. Kni- 
šius ir A. Norkienė.

Ačiū draugei Norkienei 
už vaišes ir nariams už au
kas. V. Sutkienė

Charles Zalner 
buvimo ligoninėje, 
teko abiejų kojų, perkeltas 
į sveikstanč i ų (“convales
ce”) namus, nes draugė 
Zalneraitienė negali tokį li
gonį namie prižiūrėti.

po ilgo 
kur ne

Binghamton. N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Pirmadienį, gegužės 2 d., 

Lietuvių salės patalpoje įvy
ko LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Narių atsi
lankė 20.

Kuopos komiteto raportai 
buvo trumpi. Finansų sek
retorė K . Vaičikauskienė 
pranešė, kad dar vis serga 
F. Žeboris. Prieš porą dienų 
sužinojau, kad ūmai susir
go A. Yudikaitis ir užsimal- 
davo pašalpai. Jis gydosi 
namie. Linkiu ligoniams 
sėkmingai ir greitai pa
sveikti.

Šiame susirinkime taipgi 
O. Wellus įteikė vieną nau
jo nario aplikaciją ant $1,- 
000. Ir ji kreipėsi į susirin
kimą: jeigu dar gautų nau
jų narių iki pabaigos šio 
mėnesio ir įteiktų aplikaci
jas kuopos komitetui, nelau
kiant sekančio susirinkimo, 
tai tie nauji nariai būtų 
priskaityti prie šio vajaus. 
Susirinkimas sutiko. Prieš 
porą dienų sužinojau, kad 
Mariutė Lynn turi išpildytą 
vieno nario aplikaciją ant 
$500 ir laukia progos, kada 
galės ją įteikti kuopos ko
mitetui. Faktas rodo, kad 
galima gauti naujų narių.

Gražiai atlikti LDS Cent
ro Valdybos balsavimai. 
Balsų skaitymo komisija 
buvo: Adelė Kompan ir Ma
riutė Lynn. Viską sutvarkė 
pagal Centro nurodymą.

Nutarta duoti penkis man
datus delegatams, kurie 
(žinoma, savomis lėšomis) 
norėtų praleisti atostogas 
Chicagoje ir ta proga-daly
vauti LDS 17-tame Seime. 
Trys draugės pareiškė suti
kimą, o pora draugių prašė 
tą klausimą palikti iki seka
mo susirinkimo galutinam 
apsisprendimui. Yra vilties, 
kad susidarys pilna mūsų 6 
kuopos atstovybė LDS 17- 
tame Seime.

Iškilo klausimas surengti 
pikniką. Daugelis narių pa
geidauja bendrai susirinkti 
ir linksmai praleisti laiką 
gamtoje. Nutarta rengti. 
Lynn sutiko paieškoti tin
kamos vietos. Buvo apkal
bėti ir kiti kuopos reikalai, 
bet tarimų nepadaryta.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 
6 d. Lietuvių salėje, 315 
Clinton St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi dalyvaukime. 
Šis susirinkimas buvo ge-i 
ras. Onytė Wellus

Savo namuose, balandžio 
14 d., Amilija Gurklienė nu
virto ir susilaužė sėdynės 
kaulą. Ligoninėje išbuvo 25 
dienas. Grįžo į namus ir. 
gydosi. Adresas: 3532 Skil- 
mire St., Phila., Pa.

Visiems sergantiems lin
kiu greitai ir pilnai pa
sveikti ir būti laimingais 
tarp sveikų.

P. Walantiene

Lowell, Mass.
Telefonų darbininkai iš

ėjo į streiką. Jie* priklauso 
prie J.B.T.W. Lokalo 9 uni
jos. Pikfetuoja kompanijos 
centrus.

Sekmadieni, birželio 12 
d., Mass, valstijos apskri
čiai rengia metinį pikniką, 
kuris įvyks 
Methuen.

Po šaltos 
bus malonu 
žiame parke, tyru oru pa
kvėpuoti, susieiti su giminė
mis, draugais, draugėmis. 
Iš Lowell lietuviai ruošiasi 
skaitlingai dalyvauti.

Girdėjau, kad iš visų 
lonijų moterys ruošiasi 
vežti skanaus maisto, 
turės Moterų stalą, kaip ir 
kitados, su įvairiais skanės
tais.

Maple Parke,

žiemos visiems 
susirinkti gra

ko- 
su- 
Jos

Lowellietis

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kuopos reikalai

Šios kuopos susirinkimą 
nutarta laikyti birželio 4-tą 
dieną E.O.U.V. salėje, 12618 
Shaw Ave. , 4-tą vai. po pie
tų.

Šiame susirinkime turėsi
me progą išklausyti rapor
tus iš mūsų kuopų vestuvi
nio banketo, o taipgi apkal
bėti ir vasarinio sezono kuo
pos veikimo planus. Todėl 
kviečiami visi kuopos na
riai atsilankyti ir dalyvauti 
minėtuose klausimuose. Be 
to, dar yra virš desėtkas 
narių, neuž sumokėjusių 
duoklių už šiuos metus. 
Kartu pasiimsite ir jums 
prigulinčias knygas.

Prie progos noriu nariams 
priminti, kad, pagal draugi
jos taisykles ir tvarką, na
rių duoklės turi būti sumo
kėtos iki liepos 1 d. To ne
padarius, jeigu su jumis kas 
atsitiktų, -tai po liepos 1 d. 
jūs negalėtumėt tikėtis iš 
kuopos jums prigulinčių pa
slaugų, nei LLD leidžiamo 
žurnalo “Šviesos.” Todėl bū
kime tiek punktualūs — lai
ku pasimokėkime tą men
kutę draugijai duoklę.

Fin. sekr. J. žebrys
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IŠ LIETUVOS
nonio raštų knygose ne
skelbtas eilėraštis “Ant Ge
dimino kalno,” kuris 1916 
metais buvo išspausdintas 
“Laisvėje.” Aštuoni o m i s 
eilutėmis papildyta poema 
“Tarp siaučiančių marių.”

Rinkinį puošia dailininko 
R. Gibavičaus iliustracijos.

Išėjo iš spaudos ir grafi
kos darbų aplankas, kuria
me randame keturiolika 
lietuvių dailininkų sukurtų 
iliustracijų J. Janonio eilė
raščiui “Poetas.”

MUZIKOS MĖGĖJAMS
Vilnius. — Respublikinis 

bibliotekų kolektorius pa
ruošė gramofono plokštelių 
siuntą respublikos miestų 
bei rajoninėms bibliotekoms. 
Dabar šių bibliotekų muzi
kinių įrašų fondas viršys 
šimtą.

Plokštelių su klasikinės 
bei liaudies muzikos įrašais 
komplektav imas centrali
zuotu būdu — naujovė ša
lies bibliotekų darbo prak
tikoje. Mūsų respublika 
kol kas vienintelė, kur 
miestų bei rajoninėse bib
liotekose sukurti muziki
niai skyriai, veikiantys vi
suomeniniais pagrindais.

Šių skyrių paskirtis — 
teikti pagalbą skaitytojams 
— muzikos mėgėjam, kelti 
skaitytojų susido m ė j i m ą 
klasikine ir šiuolaikine mu- 

rengia individualias ir ko- korespondentu^ ansamblio 
lektyvines muzikos’ kūrinių 
perklausas, pas kaitas ir 
lektoriumus apie muziką.

Bibliotekos aprūp i n t o s 
syecialiai aparatūra — gra
mofonais su garsiakalbiais 
ir ausinėmis individualiam 
klausymui.

Sparčiai auga ir Respubli
kinės bibliotekos muzikinio 
skyriaus fondas: plokštelių 
skaičius čia artėja prie aš- 
tuonių tūkstančių.

“JŪROS” ANSAMBLIO 
DEŠIMTMETIS

Taurage. — Tauragės pa
vyzdinis dainų ir šokių liau
dies ansamblis “Jūra” 
savo dešimtmetį.

—Per dešimt metu 
jsamblis surengė 128 
certus, — pareiškė mūsų

mini

an- 
kon-

, meno vadovas Liudas And- 
*. rulis. — “Jūros” ansamblis 

žinomas ir kaimyniniuose 
rajonuose. Jis keletą kartų 
koncertavo Vilniuje, Kau
ne, Šiauliuose, Nidoje, Ma
žeikiuose ir kitur. Ansamb
lis du kartus lankėsi Estijo
je.

Dešimtmečio proga rajo
no kultūros namuose įvyko 
didelis koncertas.

PASAKOJIMAS APIE 
KOVOTOJĄ

Vilnius. — Jaudinantį pa
sakojimą apie ištikimą Lie
tuvos Komunistų partijos 
dukrą Adelę Šiaučiūnaitę 
išleido “Minties” leidykla. 
Tai K. Račkausko “Tegy
vuoja gyvenimas.”

Autorius pasakoja apie 
trumpą, bet prasmingą ne
užmirštamos didvyrės, fa
šistų iš pasalų nužudytos 
drąsios kovotojos už liau
dies laimingą gyv e n i m ą . 
Knygelėje parodyta, kaip 
Adelė Šiaučiūnaitė nuo ei
linės merginos išaugo iki 
komjaunimo CK nario, kaip 
savo paprastumu ir drąsa, 
koviniu išra d i n g u m u ir 
karšta širdimi ji šaukė dar
bo jaunimą į žūtbūtinę ko
vą prieš kapitalistinę san
tvarką, už Tarybų valdžią 
gimtajame krašte.

Tel Avivas. — Izraelyje, 
prie Jordano upės, kasyklo
se įvyko sprogimas ir už
mušė du žmones.

Burlingame, Calif. — Su
laukus 57 metų amžiaus mi
rė rašytoja Kathyn Forbes.

“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, 

kad jie būtų sėkmingi.

LAISVE 5 pu si

Hartford, Conn. ; Boston, Mass. PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

PA. & VICINITY

Ju- 
70- 
lei-

JUBILIEJINIAI 
LEIDINIAI

Vilnius. — Pažymint 
liaus Janonio gimimo 
ąsias metines, “Vagos”
dykla išleido jubiliejinį 
proletarinio poeto eilėraš
čių rinkinį “Pūslėtomis 
rankomis.” Kišeninio for
mato knygutėje išspausdin
ta revoliucijos dainiaus po
etinė kūryba, paimta iš 
1957 metais išleisto “Raš
tų” pirmojo tomo. Į leidinį 
taip pat įėjo iki šiol J. Ja-

BALTIMORE, MD.
Metinis Piknikas 
Įvyks sekmadienį

Birželio 19-tą Dieną 
Slovak National Home Parke 

6526 Holabird Avė.

BROCKTON, MASS.
Didysis Piknikas 

Įvyks sekmadienį 
Liepos 3 ir 4 dd. \

Kamova Parke 
Claremont Ave., Montello, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas—Pietūs 

Pas Ramanauskus 
Sellersville, Pa. 

Įvyks sekmadienį 
Liepos 3-čią Dieną

GREAT NECK, N. Y. 
Išvažiavimas ir Pietūs

Liepos 17-tą Dieną
Kings Point Parke, Area 7

———------ - . . - ---gmumuiiinnmuuuuuiinnnininTnTnnnnn»inminjfliniintnjjn mįpj

SAN FRANCISCO, CALIF.

LLD 153 kuopa sveikina

Ksaverą Karosietų*
jos 65 metų gimtadienio proga ir 50 metų 

veikimo visuomenės reikalams.

Širdingai linkime dar daug gimtadienių 
sulaukti ir nenuilstamai 

darbuotis toliau.

Gegužės 15 d. įvyko Lais
vos Choro gražus koncer
tas ir banketas. Po kon
certo visi svečiai ir viešnios 
skaniai pasivalgė. Žmonių 
buvo daugiau, negu rengė.- 
jai tikėjosi.

Dainų programą atliko du 
chorai — Vietinis Laisvės 
ir Worcesterio Aidas. Dai- 
nv programa buvo graži. 
Abiejų chorų vadovai ir 
dainininkai užsipelno pagy
rimo, kad taip gražiai atli
ko.

Girdėjau žmones kalbant, 
kad visi pasitenkinę kaip 
koncertine programa, taip 
ir skaniais valgiais.

Garbė gasadinėms, kurios 
taip skanaus maisto paga
mino. Suprantama, jos tu
rėjo daug darbo.

J. Strižauskas

Cranford, N. J.
Tragiškai mirė John Novak

Gegužės 17 d. automobilis 
užmušė John Novak. Kū
nas pašarvotas šermeninė
je, po num. 12 Springfield, 
Crandforde. Bus palaido
tas penktadienį, gegužės 20 
d., 10 vai. ryte., Fairview 
kapinėse, Westfield, N. J.

Be kitų artimųjų liko liū
desyje žmona Lillian, buvu
sioji šereliene, lietuviams 
gerai pažįstama. Liūdesio 
valandoje “Laisvės” kolek
tyvas, reiškia jai gilią užuo
jautą, o jam pačiam tragiš
kai mirus—ramiai ilsėtis.

(Žinią telefonu pranešė 
Bronė Mikutėnienė.)

Haga. —.Susikūlė Vaka-

Apie kai ką
Gegužės 7-ą Arlington St. 

Church svetainėje, Bostone, 
įvyko svarbus mitingas — 
įdomios prakalbos. Prakal
boms garsinti buvo, platina- Į 
mi plakatai su virš 30 įžy
mių, Bostono srityje gyve
nančių, mitingą remiančių 
žmonių parašais.

Buvo įžymių kalbėtojų. 
Be kitų, kalbėjo Joseph Fo- 
rer, įžymus advokatas iš 
Washington, D. C.; Howard 
S. Whiteside, Hugo De Gre
gory bylos gynėjas, kuri bu
vo laimėta; Phylis Kalb, 
jauna mergina, kuri akty
viai veikia rytinėse valstijo
se, W. E. B. Du Bois vardo 
jaunuolių klubų organizato- 
torė.

Daugiausia kalbėjo prieš 
McCarrano aktą, už laisvę 
idėjoms ir, ypatingai, reika
lą apginti tuos žmones, ku
rie nesutinka su dabartine 
mūsų valdžios politika... 
Publikos buvo nedaug. At
sikreipus finansinės para
mos, suėjusieji gausiai au
kojo. Kai klubai ir organi
zacijos aukojo—lietuvių pa
žangiečių grupės su finan
sais labai gerai pasirodė.

Keturi meno mėgėjai ta
riasi važiuoti į New Yorko 
Aido Choro rengiamą gegu
žės 22 dieną koncertą: 
D r. J. Repshis ir A. Kan- 
draška iš Bostono, George 
Shimaitis ir Skirmontas iš 
Montello. Jeigu tik oras 
bus gražus, viena pilna ma
šina tikrai nuvažiuos.

Tą pačią dieną, gegužės 
22-ą, yra rengiamos South 
Bostono ir apylinkės į Ta
rybų Lietuvą važiuojan
tiems turistams išleistuvės.

HELP WANTED MALE
ELECTRICIAN

Industrial Maintenance
Experienced on all types of in- 

! dustrial AC & DC machines and 
equipment. Company offers free hos
pitalization, pension and work in
centive plan.

DODGE STEEL CO., 
6501 State Rd., Phila., Pa., 19135 

(39-41)

SHIPPER. Excellent opportunity 
for advancement. Driver’s license 
necessary. Draft exempt.

JESSE JONES BOX CORP., 
Salmon & Tioga Sts., Phila., Pa., 

GA 5-6034 ( 39-40)

WOOD WORKER, 
experience desirable, 
ment, paid benefits.
JOHN M. ROHRBAUGH CO., 237

Cabinet Room
Steady employ-
Write or call:

N. Church Lane, Red Lion, Pa.
Ph. 717-244-2895. (39-43)

HOUSEKEEPER. For 2 bedroom 
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).

jau tenka, galvoti apie pik
nikus. Pirmas šių metų pik
nikas įvyks Maple parke, 
Lawrencuje, birželio 12-ą d. 
Kaip žinia, parkas yra par
duodamas, tai gal šis pikni
kas bus paskutinis tame 
gražiame pušyne. Renkimės 
visi tame Massac h u s e 11 s

rų Vokietijos du militari- Gaila, kad taip supuola, valstijos apskričių piknike 
niai lėktuvai. Kalbant apiė parengimus, dalyvauti. A. K—aKalbant apie parengimus, dalyvauti

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIU

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuviui Komitetas

SėkmadL, Birželio 32 June, 3966
Prasidės anksti, 10 vai. rv to. Prašome nesiveluoti

' vJ

Programoje Dalyvaus Montello Vyrų Grupė, Vadovaujama Al. Potsus
Geri ir puikiai išlavinti balsai linksmins pikniko dalyvius

Taipgi dainuos ir pagarsėjęs Montello Trio.
Vadovaus Albinas Potsus su akordionu

NIEKUR NĖRA GRAŽESNĖS VIETOS, KAIP—

M A O E E D A D Ef E Lawrence irIVI A B IL E iRKAEi Methuen, Mass

Iš visų Massachusetts ir New Hampshire valstijų kolonijų dalyvaukite šiame 
dideliame piknike. Čia turėsite malonių pasimatymų ir linksinų pokalbių.

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE,

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)

YOUNG MAN
Trainee to learn general shop work. 

Permanent position.
Good working conditions.

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

(36-40)

MEN wanted for metal cleaning 
indoor and outdoor work, 
climbing necessary.

METAL MAINTENANCE CO., 
5712 Race St., Phila., Pa.

Call GR 6-6837 (39-41)

Some

MACHNISTS. Our expansion re
quires additional men. Č 'ad pay, 
excellent conditions. Company bene
fits, overtime.

K G M
1621 Pearl St. — LO 7-4450

(39-41)

COOK. Combination Cook & Beef 
cutter. For steady work in modern 
Beef and Ale Restaurant. Good sa
lary. Experience and references ne
cessary. OS 2:0590. (39-41)

CORRUGATED Box Shop. Duplex 
Operators and Slitter Operators 
needed. For day shift.
MID-STATES CONTAINER CORP., 

West Trenton, New Jersey
609-882-6555 (39-41)

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)

MILLWRIGHT MECHANIC. Abi
lity to read blueprints 

2nd ■& 3rd shifts.
CROWN PRODUCTS

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

apartment in Presidential Apts. Com
panion, to middle age woman. Cook
ing for family of 2. Licensed driver 
preferred. 10 AM ’till after dinner. 
5 days per week. Sleep out. MI 6- 
1462 or CU 9-7800. (39-41)

CHEF. Experienced. 
Opening new dining room. 

Must have own transportation.
Call for appointment. 

609-654-4973, or 600-654-2070.
Ask for Harry.

INDIAN CHIEF TAVERN
Medford, N. J. (40-42)

SAW OPERATOR >
Sot up and operate unipoint saw.

Cross cut and Dado work with 
14 inch radial equipment.

Phone 687-3350
(40-42)

DAY WORK
General housework,
near transportation.

$1.50 per hour.
Call ME. 5-4282
1 (40-41)

MALE or FEMALE
ASST. DIRECTOR

OF NURSING HOME 
REGISTERED NURSES

For IV team
And for all 3 shifts

REGISTERED
PHYSICAL THERAPIST

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

REGISTERED
X-RAY TECHNICIANS

LP NURESES 
(Graduates of Approved Schools) 

Contact Personnel Office 
WILLIAMSPORT HOSPITAL 

Williamsport, Pa.
. (40-49)

TRUCK MECHANIC
Experienced truck mechanics, 

hand tools required. '
Night work. Good references. 

Will consider qualified auto mechanic. 
Steady work. Excellent benefits.

CONNELLY
CONTAINERS. INC.

Monument Rd., Bala-Cynwyd 
(Opp. 3700 Blk., Main St., Manayunk) 

An equal opportunity employer.

SHIPPER’S Helper 
and Light truck driver. 
Experience not necessary.

x Will train qualified applicant. 
HOGAN XRAY CO.

840 So. 55th St., SH 8-4101 
Mr. Schmidt

(40-45)

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 work hours, 
good hourly rate and many Com
pany benefits. Phone RE. 9-6130.

(37-43)

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)

HAM PUMPERS & HAM BON
ERS, experienced boners and ex
perienced pumpers wanted.

Phone HO 2-2000 or apply
BERNARD PINCUS CO., 

3rd & Pattison. (39-44)

OFFSET STRIPPER, expd in top 
quality work. Permanent employ
ment, good working conditions in 
1st class union shop. THOMPSON 
PRESS, INC, WA 5-2581.

(39-44)

PUNCH PRESS OPERATOR. Exp. 
in automatic feeds. Must be ale to 
set up. Fringe benefits. Salary ac
cording to exp. Small metal shop. 
MA 7-3673. (39-42)

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)

Help Wanted Female

WAITRESS
Full and part time. 

Experience not necessary.
Apply:

FRED'S DINER
1401 Ridge Pk.
Conshohocken

(40-46)

HOUSEKEEPER. Middle aged. 
To live in. Private room with bath. 
3 children (2 of school age). A 
wonderful Christian house for a 
conscientious ond deserving woman. 
MO. 4-0557 Sat. or Sun. evening 
between 7 and 9.

(40-41)

EXP. HAIR CLOTH WEAVER.
Steady work. Good working condi
tions. Apply —

Box D-14, Jefferson Bldg.,
Phila., Pa. (39-44)

WAITRESSES WANTED. Day 
shift or evening until 8. Paid vaca
tion. Good working conditions.

PEOPLES’ RESTAURANT, 144 
West Main St., New Holland.

717-354-2276. (39-41)

(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 Bethlehefn, Pa., between 9 AM. 
and 5 PM. 1-8Š8-Š575.

. i (37-43)
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Sekmadienį, gegužes 22 d., Niujorko ir apylinkes lietuviai kvie
čiami dalyvauti Aido Choro spektaklyje, Schwaben Hall, Brukline, 

Pamatykite muzikinį veikalą “Vestuves.”

Prisimenant Pov. Rainį Laiškas iš Vilniaus
Pirmasis pasaulinis karas 

Europoje. Tvanas kraujo 
liejosi. Grūmėsi dvi galin
gos armijos — kaizerinė ir 
earistinė. Mūsų mieloji tė
vynė skendėjo .liepsnoje.

Tame liepsnų sūkuryje ir 
tiršto raudono kraujo ver
pete negalėjo būti ramybės, 
jos ir nebuvo. Sąmoningo
je darbininkų klasės vado
vybėje ėjo smarki ir aštri 
ideologinė kova. Antrasis 
Socialistų Internacion alas 
per eilę metų šaukė visų 
šalių darbininkus į vienybę 
ir brolybę prieš kapitaliz
mą. Gi kapitalistų sureng
tame dėl grobio ir pelnų 
kare tie neva darbininkų 
vadovai pradėjo šaukti dar
bininkus eiti ir kariauti, 
skersti vieni kitus; šaukė 
darbininkus pamiršti klasių 
kovas. Taip tuomet buvo 
Europoje.

Amerikoje buvo ne kitaip. 
Čia irgi dalis socialistų ir 
unijistu vadų šaukė “ginti 
tėvynę,” pasigauti kaizerį 
už ilgų ūsų, o carą už barz
dos. namie skubėti dirbti 
kariškus reikmenis. Strei
kuoti nebuvo valia. Gi ka
pitalistai tik skaičiavo, tik 
krovė sau pelnus, šimtai 
nauių milijonierių pradėjo 
dygti kaip grybai.

Iki tol, galima sakyti, 
viešpatavusi šventa ramybė 
socialistų ir uunijistų greto
se staiga griežtai pasikeitė, 
prasidėjo darbininkuose aš
tri idėjinė kova, privedųsi 
socialistus ir profesines dar
bininkų organizacijas prie 
susiskaldymo. Subyrėjo So- 
cilistu Internacionalas, jo 
vietoje tapo suorganizuotas 
Komunistu Internacionalas. 
O ideologinė kova ne su- 
sušvelnėjo, ne apsistojo, o 
atpenč, ta kova paaštrėjo, ji 
tęsiasi ir šiandien.

Atvyksta iš Europos So
cialistu Internacionalo pil
domojo komiteto narys, va
das Abramovičius. Jam bu
vo garsintas - ruoštas suti
kimo mitingas Niujorke, 
Bronkse.

Pasitariau su Povilu Rai
niu (gyvenome sykiu viena
me apartmente). Buvo gra
ži saulėta diena, nuvykome 
i rengto mitine-o vietą. Po
licijos daug. Negaišuoiant 
iėiome i sale, o tiesiai iš 
šaligatvio kokiu 6-7 pėdų 
nločio įėjimas, laiptai anie 
8 pėdu aukščio vedė aukš
tyn. policistai išsir i k i a v e 
abiem laintu šonais, kaip į 
ataka narengti. ,

Nesidairant j juos, pro 
plačias atviras duris -tiesiai 
į svetainę mauname. O ten 
abiemis pusėm šonais poli
cistai su lazdomis išsirikia
vę. Keli — trys ar. keturi — 
socialistai ir prie jų keli 
biurokratai iš rengėjų (kaip 
buliai įsiganę), kiekiveną 
įeinanti apžvelgė nuo gal
vos iki kojų. Kai kuriuos 
įeinančius, pagal ponų biu
rokratų nurodymą, policis
tai išpravodijo pro duris 
laukan.

Mudu su Povilu praleido. 
Susėdom. Galėjo būLi publi
kos apie 250.

Neilgai prisiėjo laukti. 
Pirmininkas, atidarydamas 
mitinga, paaiškino, kas do 
paukštis tas Abramovičius, 
jis nemokąs anglų kalbos, 
kalbės žydiškai, tai ir pri
statė svetį. O jo misija bu

vo niekinti komunistus-bol- 
ševikus ir Sovietus. Kai tik 
Abramovičius pradėjo savo 
tiradą, tuojau klausovuose 
prasidėjo ujimas — ū-ū-ū ir 
nuaidėjo per visą svetainę. 
Sujudo “tvarkdariai.’' Pagal 
biurokratų nurodymus, po- 
licistai stveria už kalnie- 
riaus ir veda link durų ir 
laiptais žemyn paleidžia, o 
o ten stovintieji palei sie
nas policistai viens nuo kito 
išpravo d i j a neištikimąjį į 
šaligatvį.

Atėjo eilė ir Rainiui, ku
rį policistas, daug stambes
nis už Povilą, lyg varnėnas 
žvirbli akvmirkoj išstūmė. 
Kai tik Abramovičius pra
deda kalbėti, tuojau ir uji
mas prasideda. Atėjo ei
lė ir man. Kai -tik policistas 
mane už kalnieriaus ir pri
vedęs prie durų laiptais pa
stūmėjo, puoliau glėbin sto
vėjusiam prie sienos policis- 
tui, pastarąsis net susvyra
vo, o aš pastūmėtas žemyn, 
^traksėdamas per tris ketu
rias pakopas, pasukau į' ki
tą laiptu pusę ir vėl atsi- 
mušiau j prie sienos stovin
tį policistą. kuris pastūmėjo 
nuo savęs. Ir jau čia ant ša
ligatvio jau koks tuzinas iš 
svetainės išmestųjų klaus- 
sėsi Komunistų Partijos 
sekcijos organizatoriaus 
Siskino kalbos. Jo paakis ir 
veidas pamėlynavęs nuo po- 
licisto smūgio.

. Su Povilu Rainiu ir krū
voje gyvenome, ir glaudžiai 
draugąvomę. ir veiklo je da
lyvavome. Ląike palmeriš- 
ku ant darbininku nuolimų- 
“raidu” irgi svkiu buvome 
viename mitinge, iš kurio 
iis a-rižo namo pas savo 
Adele gi jo draugas'atsidū
rė saloie. kuria šniokšda
mos skalavo Atlanto vande
nyj o vilnys.

Povilas buvo geras drau- 
n-as. automobilių dažytojas. 
Gaila jo.

Hartietis

Serga J. Bekampis ir 
B. Ramanauskiene

Gavau laišką nuo jaunys
tės laikų gero mano bičiulio 
J. A. Bekampio. J. A. Be
kampis nusiskundžia, kad jį 
artraičio liga sunkiai kan
kina. Dešinės rankos pirštai 
taip liko bejėgiai, kad nega
li išlaikyti plunksnos kote
lio. Bet energijos dar turi ir 
ketina atvažiuoti į Aido 
choro parengimą gegužės 
22 d.

Linkiu draugui J. Be- 
kampiui greitai pasveikti.

C. N.
Nuo Redakcijos. “Lais

vės” Redakcija irgi gavo 
nuo J. Bekampio laišką, ku
riame jis skundžiasi labai 
pablogėjusia sveikata.

Taipgi jis pranešė, kad B. 
Ramanauskienė, iš Sellers
ville, Pa., susirgo ir pasida
vė į ligoninę.

“Laisvės” personalas lin
ki abiem sergantiems grei
tai ir pilnai pasveikti.

Washingtonas. — JAV 
Preky bos departamentas 
sako? kad per metus auto
mobilių nelaim ė s padaro 
apie 30 bilijonų dolerių 
nuostolių.

Mūsų veiklieji draugai 
Nelė ir Povilas Ventai ga
vo sekamą įdomų ir gražų 
laišką iš Lietuvos nuo stu
dentės Birutės Bulotaitės:

Vilnius 
balandžio 23 d.

Mieli draugai,
Šįkart vėl rašau aš, Biru

tė.
Mes visi sveiki ir gyvi, 

kiekvienas darbuojamės sa
vo srityje. Dabar jau visa 
mūsų šeima dirba: mat aš 
atlieku pusės metų prakti
ką Chemijos Institute, esu 
vyresnioji laborantė. O 
Saulius taip pat ėmė dirbti 
Meteorologijos Institute ir 
dažnai vyksta į komandi
ruotes. Jis važinėjo prie 
Nemuno, kai Nemunas išsi
liejo, buvo Rusnėj, o nese
niai grįžo iš Maskvos, šiais 
metais aš taip pat jau su
spėjau porą kartų išvažiuot 
už Lietuvos ribų. Per stu
dentų žiemos atostogas, va
sario mėn. buvom su drau
ge aplankyti jos giminių 
Tuonsė mieste, kuris yra 
Juodosios jūros pakrantėje. 
Žinot, tada Vilniuje buvo 
labai šalta, o ten jau žydėjo 
mimozos, taip pat pirmos 
kalnų pavasario- gėlės. 
Taip kad gerai pailsėjom, 
buvo smagu. Na, o porą 
savaičių atgal buvau su mū
sų fakulteto studentų gru
pe Tartu mieste (vienas iš 
seniausių Estijos TSR mie
stų. Tartu Universitetas 
tik pora dešimčių metų yra 
jaunesnis už Vilniaus, ku
risi 1 a i k o m a s seniausiu 
TSRS universitetu). Tartu 
chemikai pakvietė mus į sa
vo studentiška Chemiko 
dienos paminėjimą, kuris 
praėjo labai linksmai ir 
mums labai patiko.

Lygiai po savaitės šven
tėm tą pačią šventę pas 
mus, Vilniaus Universitete. 
Žinoma, turėjom ir svečių: 
buvo atvažiavę studentų iš 
Rygos, Tartu, Maskvos, Le
ningrado, Kazanės, Kijevo, 
Kišiniovo ir net iš Novosi
birsko. Visi jie — mūsų ko
legos, chemikai. Gal todėl 
taip greit susidraugavom, 
net gaila buvo skirtis. Na, 
bet tai nieko, užtat turim 
nauja gerą tradiciją, nes 
nuo šių metų Chemiko die
na bus minima kasmet. Ir 
aš manau, kad sekančiais 
metais svečių ir linksmybių 
bus dar daugiau.

Taip studentiškai praeina 
mano laisvalaikis, bet yra 
žinoma ir kasdieniniai rū
pesčiai, darbas laboratori
joje. Bet juk kiekvienas 
žmogus turi savo darbą ir 
pareigas. O mano darbas 
man labai patinka. Sekan
tys metai jau bus pasku
tiniai Universitete, nes 1967 
m. pavasarį baigsiu jį., Na, 
o kol kas prieš akis — eili
nė pavasario egzaminų se
sija.

Vilniuje jau pavasaris. 
Sprogsta pumpurai, baigia 
nužydėt žibutės. Žmonės 
vėl lengvai apsirėdę, kai 
kurie jau be apsiaustų. Tur 
būt ir artėjančios šventės 
bus šiltos. Dauguma stu
dentų važiuoja šventėms 
namo, tik mudviem su Sau
lium to nereikia daryt. Šį
met ši šventė mūsų šeimai 
dviguba: mūsų Tėveliai jau

25 pavasarį sutinka drau
ge. Lygiai prieš 25 metus, 
gegužės 2 d. Jadvyga ir 
Andrius Bulotai susitvėrė 
šeimą, kurioje dabar yra 4 
pilnateisiai nariai (ir visi 
suaugę! — nors Mamytė su 
Tėveliu to dar nepripažįs
ta). žodžiu, švęsim ne tik 
Gegužės 1-ą, bet ir Sidabri
nes Vestuves!

Tuo norėčiau baigt savo 
trumpą (o gal jau ilgą?) 
“raportą” iš Vilniaus, An
takalnio g-vės 55/2, bt. 40.

Parašykit, kaip gyvuoja 
Jūsų “mažieji”, kurie ma
ne, tur būt, praaugo...

Nuoširdžiai Jūsų
Birutė

Aido Choro Veikla
Aidiečiai stropiai mokosi

Kaip matote iš tilpusių 
aprašymų apie ateinantį Ai
do Choro koncertą, progra
ma bus įvairi ir nenuobodi. 
Bus kas pasižiūrėti ir pa
klausyti.

Pirmoje programos daly
je bus suvaidinta trumpa 
operetė “Vestuvės,'’ kurios 
vaidintojų sąstatas labai 
stiprus, sudarytas iš ge
riausių scenos mėgėjų ir 
solistų.

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

Aido Choro mokytoja de
da visas pastangas, kad ge
riau sumokius ne tik opere
tę, bet ir dainas antroje 
programos dalyje, kur iš
stos visas choras ir solistai.

Bus ir svečias artistas, 
ukrainietis, Peter Volota- 
reff. Jis skambins balalai
ka, apart to, gros ir smui
ką — pasirenkant rusiškų- 
ukrainiškų melodijų.

Tad prašome atsilankyti į 
mūsų rengiamą koncertą, 
kuris įvyks gegužės 22 d., 
sekmadienį, Schwaben Hall, 
Brooklyne. Bilietas iš anks
to perkant tik $1.75, prie 
kasos—$2. Bilietų galite 
gauti “Laisvės” raštinėje ir 
pas aidiečius. Aidas laukia 
visų atsilankant. H. F.

Svečiai į Aido koncertą
Gavau du svarbius laiš

kus: vieną nuo. George Shi- 
maičio, iš Brockton, Mass., 
antrą nuo Vlado Dubendrio- 
Vėšio iš Floridos. Be kitų 
svarbių dalykų, jie rašo, kad 
atvyksta į Aido Choro kon
certą. Iš Bostono atvyksta 
A. Kandraška ir dr. J. Rep
šys, iš Montello — A. Skir- 
montas ir George Shimai- 
tis. V. Dubendris rašo, kad 
jis vyksta į Lietuvą ir tąja 
proga bus koncerte. Su Du- 
bendriu atvyks ir J. ir A. 
Staneliai iš Short Hills, N.
J. I P. B.

Aido choro vadovės 
laiškas

Vilniuje einantyje savait
raštyje “Literatūra ir Me
nas (geg. 14 d.) skaitome:

LTSR Kompozitorių są
jungoje valdybos virminin- 
ko komp. E. Balsio vardu 
gautas laiškas iš Amerikos 
—Niujorko. Jį atsiuntė 
pažangiųjų lietuvių “Aido” 
choro vadovė Mildred Sten
sler. Ją mes prisimename, 
kaip didelę mūsų dainos 
propaguotoją ir mylėtoją, 
ne sykį apsilankiusią tėvų 
žemėje, Jubiliejinėje dainų 
šventėje dirigavusią dau
giatūkstantiniam š v e ntės 
chorui.

Aidieč i a i, vadovaujami 
savo energingos chorvedės 
prie" kuri laiką gražiai pa
sirodė /urrik^ Svetiv^i- 
mių gynimo komiteto su
rengtame mitinge-koncerte. 
Šis tarptautinis pasirody
mas įvvko vienoje didžiau
siu Niujorko saliu Town 
Hall.

“Mūsų tikslas, —rašo M. 
Stensler,—buvo supažindin
ti gausią ir įvairią publiką 
su šiuolaikiniu tarybinių 
kompozitorių kūryba. Dai
navome populiarias ir sma
gias B. Dvariono.bei K. Ka- 
vecko dainas “Ant Nemuno 
kranto” ir “Vilniuj žydi lie
pos”. Atlikome ir rusu kom
pozitorių kūrinius: D. Šos- 
takovičiaus “Suvienytos na
cijos”, A. Ostrovskio “Te vi
sad šviečia saulė” angliškai, 
o po to ir lietuviškai. Turiu 
pasakvti. kad mūsiškę kon
certo dalį labai šiltai sutiko 
ir publika, ir spauda. Tai 
didelė garbė mūsų Tarybų 
šalies kompozitoriams ir 
ir nuoširdus ačiū jiems už 
tai.

Meno veikloj nėra pabai
gos, vis laukia kiti pasiro
dom ai. Aidiečiai dainavo 
Tarptautinės Moters dienos 
nap'erbimui, J. Janonio su- 
kaktuviu mitinge. Pavasa
riniam koncertui paruošė
me vieno veiksmo lengvą, 
liaudiška operetę “Vestu
vės” (muzika A. Pociaus). 
Darbo — i valias, bet toks 
darbas, jeigu ii myli, yra 
mielas: kad tik galėtume 
matyti. kaip auga mūsų me
ninės jėgos (kaip kasmet 
Lietuvoj)”.

Šv. Antanas nepadėjo
Kauno geležinkelio stoty

je sutikau senuką K. Pa- 
laitį. Jis laukė traukinio į 
Šiaulius. Turėdami gerą 
valandą laiko, pradėjome 
kalbėti įvairiais klausimais. 
Senukas man papasakojo, 
kaip jis nutraukė ryšius su 
religija.

Tai buvo prieš šešerius 
metus. Pradėjo šlubuoti re
gėjimas. Būdamas religin
gas, jis nesikreipė į gydy
tojus. o vienoje Kauno baž
nyčioje prie švento Anta
no altoriaus užpirko mišias. 
Padėtis su akimis ne gerėjo, 
o atvirkščiai — dar pablo
gėję.

Tada jis nuvyko į Šiluvos 
atlaidus. Ten pakartotinai 
užpirko mišias, o dievo mo
tinos Marijos garbei paau
kojo 250 rublių (senais pi
nigais). Bet regėjimas pa
laipsniui silpnėjo. Pagaliau 
viena akimi apako. Tada 
K. Palaitis buvo paguldytas 
i Kauno klinikų akių sky
rių. čia gydytojai padarė 
katarakto operaciją ir grą
žino regėjimą.

Po operacijos jis pradėjo 
abejoti'stebuklais. O po ku
rio laiko visai nutraukė ry
šius su religija.

V. Lauraitis

Buvo labai puikus 
veikalas!

Gegužės 8 d., 9 vai., Niu
jorko laiku, CBS televizi
jos kanalais per visą šalį 
transliavo Arthuro Millerio 
dramą “Death of a Sales
man.” Vyriausieji aktoriai 
buvo tie patys, kurie prieš 
apie desėtką metų vaidino 
Niujorko teatre.

Bet šiuo tarpu ši drama 
buvo suvaidinta kažkaip 
dramatiškiau, kažkaip iškil
mingiau. Tuos, kurie stebė
jo, drama nepaprastai su
jaudino, ir jie niekad jos 
nepamirš.

Sakoma, “Death of a 
Salesman” dramą stebėjo 
apie 15-16 milijonų žmonių.

Ns.

Iš laiškų
“Laisvės” redakcijai 

Mieli draugai!
Pažangaus Argentinos lie

tuvių laikraščio “Vaga” 
(kuriam šių metų gegužės 
11 d. sukanka 5-eri gyva
vimo metai) darbuotojų bei 
skaitytojų vardu gegužės 1- 
osios proga siunčiu Jums, 
malonūs draugai, nuošir
džius sveikinimus ir linkėji
mus. Linkiu asmeniškos lai
mės, sveikatos bei sėkmės 
Jūsų kilniame darbe,—skie
pijant pažangias idėjas JAV 
tautiečių tarpe, ir ryžtingai 
kovojant prieš žiaurios pra
eities liekanas, įvairaus plau
ko “vaduotojus.” Kai ku
rių jų vardus ne tiktai Lie
tuvos liaudis, bet ir akme
nys keikia. • .

Tegyvuoja ilgiausius me
tus pažangūs JAV lietuviai 
ir laikraštis “Laisvė”!

Su pagarba
Stasys žalkauskas 

Argentina-1966-IV-25

Daug Gerb. “Laisve”!
Prisiunčiu ištrau k ą iš 

laiško, parašyto man š. m. 
balandžio 17 d. iš Kapsuko.

Kostas Kriščiukaitis (pe
dagogas) rašo: “Laisvę” 
gaunu. Labai įdomus laik
raštis. Aš ji duodu pasiskai
tyti ir kitiems. Vyresnioji 
karta randa ten parašyta 
net apie pažįstamus, kurie 
po karo buvo dingę iš Lie
tuvos, o kiti parašė “Lais
vei” laiškus ir padavė pa
ieškojimus savo giminių, 
žodžiu “Laisvė” mums pa
tinka.”

Br. Simonavičius 
Providence, R. I.

Ne, ne reumatizmas
Lenkijos jūrų medicinos 

instituto moksliniai darbuo
tojai padarė išvadą, kad 
reumatizmo negalima laiky
ti profesine jūreivių liga. 
Profesinė jūreivių liga — 
tai... apsirijimas. Beveik 
trijų ketvirtadalių koman
dos narių svoris vidutiniš
kai 8 kilogramais didesnis 
už normalų.

Taip pat pastebėta, kad 
jų kraujyje yra labai didelis 
procentas cholesterino. Nu
tukimo hierarchija: virėjai, 
locmanai, dailidės, kapito
nai. Liesiausi — jūrinin
kai, praktikantai ir stiuar
dai. Amžius didesnės įtakos 
pilnumui neturi, viską le
mia metai, praleisti jūroje. 
Jūreivių polinkį tukti visų 
pirmą galima paaiškinti di
deliu maisto kaloringumu. 
Jų maiste yra daug gyvu
linių riebalų, o laive judėti 
galimybės ribotos. K. T. i •

Slogų rūšys
Kaip bebūtų keista, ta

čiau šiuolaikinei medicinai 
vienas kiečiausių riešutų— 
sloga. Išgydyti šį susirgi
mą ne taip jau lengva. Mat, 
žinomos dešimtys, jeigu ne 
šimtai slogos rūšių. Įžymus 
vaikų ligų specialistas pro
fesorius Vincentas Mampa- 
rianas sudarė slogą suke
liančių virusų, su kuriais 
jam teko susidurti per pa
staruosius trejus metus, są
rašą.

Tokių virusų buvo 53. Vi
si jie labai panašūs. Jie 
priklauso prie vadinamųjų 
rinovirusų, yra paprastos 
ribonukicino rūgštiesyspira
lės, visi neturi baltymų, vi
si bijo rūgšties, yra mažes
ni negu trisdešimties mili- 
mikronų — žodžiu, nustaty
ti, kokie būtent virusai su
kėlė slogą, nelengva.

Tuo pat metu kova su 
kiekvienu iš šių virusų rei
kalauja įvairių būdų, įvai
rių medikamentų. O išori
niai slogos simptomai yra 
vienodi. Atsižvelkite ir i 
tai, kad 53 virusai — tik 
vieno gydytojo “laimikis” 
per palyginti trumpą laiką, 
o. kiek jų yra iš viso šešiuo
se žemynuose?

Štai kodėl taip sunku iš
gydyti “paprastą” slogą.

K. T.

Aplink Mėnulį r
1966 metų gegužės 3 d. t 

sukako mėnuo nuo to laiko, *
kai TSRS dirbtinė stotis 
“Luna-10” buvo išvesta į or
bitą aplink Mėnulį ir tapo 
pirmuoju pasaulyje dirbti
niu Mėnulio palydovu.

Per šį laiką stotis 144 
kartus apsisuko aplink Mė
nulį ir nuskriejo daugiau 
kaip 3.5 milijono kilometrų. 
Su stotimi įvyko 130 radijo 
ryšių seansai, kurių metu 
daug kartų matuota trajek
torija ir gauta svarbios te- 

j lemetrinės info r m a c i j o s V 
į apie palydovo sistemų dar
bą. Iš palydovo priimta 
daug mokslinės informaci
jos. |

Gegužės 3 d. Mėnulio pa
lydovo orbitos parametrai » 
buvo tokie: 4

minimalus nuotolis nuo 
Mėnulio paviršiaus (perise- 
nyje) — 360.7 kilometro;

maksimalus nuotolis nuo 
Mėnulio paviršiaus (apsele- 
nyje)—1007.5 kilometro;

palydovo apsisukimo ap
link Mėnuli periodas — 2 
valandos 56 minutės 16 se
kundžių ;

palydovo orbitos inklina
cija i Mėnulio pusiaujo (į 
plokštumą—72 laipsniai 00 
min. 38 sekundės. 
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Mėnulio palydovo apara- 4 
tūra ir sistemos dirba nor
maliai, nukrypimų nuo nu
matytų režimų nepastebė
ta.

Išanalizavus informaciją, 
gauta iš mokslinių prietaisų 
palydove,, buvo padarytos 
pirmosios preliminarinės iš
vados apie Mėnulio pavir- f 
šiauš uolienų sudėtį, radi- A
acinę anlinką ir magneti
nius reiškinius erdvėje ap
link Mėnulį, o tain pat apie 
meteorinės medžiagos ir 
plazmos tankį netoli Mėnu
lio. f

Tolesni moksliniai tyrinė
jimai dirbtiniu Mėnulio pa- 
lydovu vyks sutinkamai su 
programa. T. c

Washingtonas. — Sako- ® ■ 
ma, kad JAV stoka slaugių.

Londonas. — Anglijoje 
pabrango maisto produktai.




