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KRISLAI
Prezidentui nepatinka
Ir socialistai
Kam tie jų ginklai?
Jie vis nori muštis 
Dar apie kiaulę be ragą 
Sėkmingas išbandymas

— Rašo A. Bimba —

Amerikos žmonių smarkiai 
augantis reikalavimas 
baigti Vietnamo karą labai 
nepatinka mūsų preziden
tui. Jis pyksta. Jis barasi. 
Kiekvienoje savo kalboje jis 
vis pikčiau smerkia tuos, ku
rie priešingi karui, kurie ko
voja už taiką. Savo vėliau
sioje kalboje (Chicago, geg. 
17 d.) jis nebesirinko žodžių 
pasmerkimui tų, kurie nesutin
ka su jo politika.

Vienoje vietoje jis šaukė: 
“Padėkite į šalį visus vaikiš
kus, dalijančius dalykus!”

Nejaugi karas yra vaikiškas 
dalykas ?

O kas liečia dalykus, kurie 
Amerikos žmones ne vienija, 
o dalija, tai irgi kaltas šis ka
ras. Kaip tik prezidentas su 
savo tokia politika dalija 
Amerikos žmones.
Kitoje vietoje jis sakė: “Aš 

prašau kiekvieną amerikietį 
mūsų šalį statyti pirmon vie
ton.”

Betgi galima sakyti, kad 
kaip tik tie, kurie reikalauja 
baigti karą, kurie kovoja prieš 
karo plėtimą, šią šalį ir stato 
pirmon vieton.

Kam rūpintis tolimo Vietnamo 
džiunglėmis, kuomet tiek daug 
degančių reikalų-reikalėlių čia 
namie ?

Kodėl maitinimas, aprengi-

Tar. Sąjunga siū 
taikos planą Europai

23 milijonai TSRS jaunuolių 
milžiniška darbų jėga

JAV giliau brenda i 
karą P. Vietname

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė atsakė 
Vakarų Vokietijai, k u r i 

| siūlė neva taikos planą Eu
ropai. TSRS vyriausybė sa
ko, kad Vakarų Vokietijos 
planas nėra taikos palaiky
mui, bet imperialistų ir re- 
vanšistų patenkinimui. Vo
kiečiai norėtų, kad jiems 
pasiduotų Rytų Vokietija, 
20,000,000 gyventojų socia
listinė šalis. Jie taipgi kelia 
vokiečiu revanšistų reikala
vimus, kad Lenkija atiduo
tų vokiečiams savo istori
nius Pamario ir Silezijos 
plotus, taipgi dalį Rytų 
Prūsijos

Tarybų Sąjunga patei
kė 8-niu punktų pasiūlymą, 
kuris užtikrintų Europoje 
taiką. Ji siūlo:

(1) Europoje turi pasilik
ti dabartinės valstybių sie
nos, kurios nustatytos po, 
Antrojo pasaulinio karo.

(2) Vakarų Vokietija tu- j Maskva. — Tarybų Są
ri sutikti, kad dabar yra • jungoje ne vien vedama ap- 
dvi atskiros vokiečių vals-, svietą prieš girtuokliavimą, 
tybės—Vakarų Vokietija ir j bet imamasi ir griežto bau-

Tautų, tai Tarybų Sąjunga 
stoja už tai, kad abidvi 
valstybės, tai yra, Vakarų 
Vokietija ir Rytų Vokietija 
būtų priimtos į tą organiza
ciją.

(5) Padaryti sutartį, kad 
pastoti kelią atominių gink
lų besiplėtimui.

(6) Panaikinti karo bazes 
kitose šalyse ir atšaukti iš 
Europos svetimas armijas.

(7) Sudaryti visos Euro
pos saugumo sutartį ir pa
naikinti visas karines są
jungas.

(8) Sušaukti vien Euro
pos valstybių konferenciją, 
kurioje būtų susitarta šių 
planų įvykinimui gyveni
mam

Panašius atsakymus Va
karų Vokietijai davė Lenki
ja, Čekoslovakija ir kitos 
Europos socialistinės vals-

Maskva. — Kremliuje, 
Suvažiavimų palociuje, su
sirinko 4 ,0 0 0 Tarybų 
Sąjungos jaunųjų komunis
tų delegatų, kurie atstovau
ja apie 23,000,000 jaunuo
liu nuo 14 iki 28 metu am
žiaus.

Suvažiavimą sveikino Le
onidas Brežnevas, TSRS 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius. Jis atžy
mėjo tuos milžiniškus dar
bus, kuriuos komjaunuoliai 
atliko Antrojo pasaulinio 
karo metu, ir no 1 
davimui jo paliki
nevas sakė, kad einant prie 
komunistinės santvarkos 20 
milijonų jaunų vaikinų ir 
merginų yra milžiniška jė
ga.

ro likvi- 
ų. Brež-

Brežnevas ragino j a u- 
nuoli u s būti sargyboje 
prieš pasaulinį imperializ
mą, kuris yra pavojingas ir 
žvėriškas. JAV imperialis
tai tą demonstruoja Vietna
me, sakė Brežnevas.

Platu raportą pateikei1 _ v 
Sergėjus Pavlovas, 36 metų mus^ sa i i 1 esnl a «• 
amžiaus, kuris nuo 1959 
metų yra sąjungos genera
linis sekretorius. Jis nužy
mėjo komjaunuolių uždavi
nius. Pavlovas sakė, kad 
tarpe TSRS dalies jaunimo 
yra tokių, kurie linkę prie 
girtuokliavimo ir pasiduo
da buržuazijos melams apie 
“Vakarų laisvę”. Tarybinio 
jaunimo yra pareiga kovoti 
prieš jaunuolių silpnybes.

z_r 11 ■

New Yorkas. — “The 
New York Timeso” kolum- 
nistas James Restonas pla
čiai rašo iš Washingtono 
apie karą Vietname. Jis įro- 
dinė ja, kad prezidentas 
Johnson a s, nepaisydamas 
protestų, giliau įtrauk i a

Rytų Vokietija.
(3) Vakarų Vokietija tu

ri sutikti, kad vakarinis 
Berlynas nėra dalimi jos te
ritorijos, kad jis yra nepri-

mas ir pastogėmis aprūpini-1 R]auSomas mieStas.
(4) Kas dėl Jungtiniųmas savo žmonių neturėtų bū

ti pirmoje vietoje?

Šiomis dienomis Socialistų 
( Antrasis) Internacionalas lai
kė savo kongresą. Matyt, ir j 
ten vyravo didžiausias susirū
pinimas pasauline padėtimi. 
Puiku, kad ir socialistai savo 
kongrese pasisakė už taiką ir 
pareikalavo baigti Vietnamo 
karą. Taipgi jų reikalavimas 
Kinijai sugrąžinti teises Jung
tinėse Tautose yra didelis 
žingsnis geroj on pusėn.

Bus įdomu, ką apie tai pa
giedos mūsų lietuviškieji 
ševikai iš “Naujienų” ir 
leivio.” Ar jie užgirs 
kongreso pasisakymus?

Beveik visose Lotynų Ame
rikos respublikose siautėja 
militarinės klikos. Nepatinka 
militaristams civilinė valdžia, 
susitarę ją nuvertė ir įvedė sa
vo diktatūrą.

Niekas iš niekur nė nesap
nuoja jas užpulti, bet visos jos 
palaiko dideles, gerai ginkluo
tas armijas. O kraštai biedni, 
o jų žmonių skurdas nebeiš- 
matuojamas!

Tos didelės armijos reika
lingos tik vienam tikslui: val
dančiųjų klasių viešpatavimą 
palaikyti. į.

Dominikos Respublikoje bir
želio 1 d. bus renkamas pre
zidentas. Visi sako 
kad jeigu rinkimus 
prof. Juan Bosch, jis 
militaristų nuverstas.

men-
“Ke- 
šiuos

ir žino, 
laimės 

vėl bus

Gegužės 17 d. prezidentas 
Johnsonas lankėsi Chicago j e. 
“Vaduotojai” iš Chicagos Lie
tuvių Tarybos ir Lietuvių Ben
druomenės šaukė savo pasekė
jus prezidentą iškilmingai pa
sitikti.

Su kokiuo tikslu? Ogi, kad 
“paremti jo kietą politiką 
Vietname.” Vadinasi, jie 
džiaugiasi, kad ten karas ple
čiamas.

Deja, negirdėjau, kad nors 
vienas iš to atsišaukimo auto-

(Tąsa 5-tame puslapyje)

dimo priemonių.
Du nepataisomus g i r- 

tuoklius nuteisė prie sun
kiųjų darbų: Viktorą Kule- 
šovą ketveriems metams, o 
Borisą Charitonovą — tre
jiems metams.

Tarybų Sąjunga ruošia 
civilinius apsigynimui

Maskva. — “Izvestijos”, 
Tarybų Sąjungos valdžios 
organas, paskelbė TSRS vy
riausybės ir Komuni s t ų 
Partijos Centralinio Komi
teto patvarkymą, kad Civi
linė Gynybos organ, tuojau 
padidintų ruošima 'civilinių 
žmonių apsigynimui, ir bū
tų daugiau sargyboje prieš 
užsienio imperialistų agen
tų veiklą. Pareiškimas, tar
pe kitko, sako:

“Visi Tarybų Sąjungos 
žmones turi būti pasirengę 
ginti savo tėvynę”.

Tuo pat metu ‘.Tz vesti - 
jos” ir “Pravda” išspausdi
no Komunistų partijos ge
neralinio sekretoriaus Leo
nido Brežnevo kalbą, kurią 
jis sakė Vladivostoke. Tar
pe kitko jis sakė:

Vietname JAV imperia
listai pralenkė visus žiauru
mo ir cinizmo veiksmus... 
Ar mes galime nekreipti dė
mesio j Amerikos imperia
lizmo veikimą, kuris pasta
to į pavojų pasaulinę tai
ką?.. Ar mes galime nors 
minutei pamiršti tą, kad 
Pent a g o n o bombonešiai 
kiekvieną dieną žiauriai 
puola miestus ir kaimus De
mokratinėje Vietnamo Res
publikoje?

Toliau jis sakė, kad Pen
tagonas, plėsdam a s karą 
Vietname, sukels prieš ’ 
Jungtines Valstijas visus ; ____
taikos mylėtojus ir dar dau-1 Vietnamą.

t

giau sujungs socialistines 
šalis.

Brežnevas pakartojo pir- 
mesnius pareiškimus, kad 
Tarybų Sąjunga teiks Šiau
rės Vietnamui pagalbą ap
sigynimui, taipgi teiks pa
galbą ir Šiaurės Korėjai, 
kuriai vis grasina iš Pietų 
Korėjos JAV militarinės jė
gos ir joms paklusnios Pie
tų Korėjos jėgos.

Apie vagis Piety 
Vietname

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valdžia imsis 
žygių suvaldyti vagis ir 
“juodos rinkos” biznierius 
Pietų Vietname. Pasirodo, 
kad ten vagia JAV armijos 
reik m e n i s ir parduoda 
“juodojoje rinkoje”.

Pietų Vietname jau nu
teisė 41 JAV militarį žmo
gų už reikmenų vogimą.

JAV Gynybos departa
mentas tyrinėjo 70 iš Pietų 
Vietnamo grįžusių ameri
kiečių civilinių. Vienas iš jų 
parsivežė $42,000 pinigais, 
dauguma nuo $16,000 iki 
$18,000.

Tokio. — Pennsylvania 
gubernatorius Scranton sa
ke, kad Johnsono ir McNa- 
maros pranešim ai apie 
Vietnamą nupulde jų vardą. 
Scranton vyksta į Pietų

Kosyginas kalbėjo 
už arabų vienybę

Kairas. — Tarybų Sąjun
gos premjeras A. Kosygi
nas kalbėjo Jungtinės Ara- 

ibų Respublikos parlamente. 
Jis ragino J.A.R. baigti ne
sutikimus su Sirija. Taipgi 
ragino, kad^J.A.R.. Sirija, 
Alžyras ir Irakas bendrai 
veiktų, kaip ekonominiai, 
taip ir politiniai.

Kosyginas sakė, kad Va
karų imperialistai turi pik
tų kėslų prieš arabų šalis. 
Ne taikos reikalams Arti
muose Rytuose imperialis
tai turi daug amilitarinių 
jėgų, karo bazių, o JAV 
Viduržemio jūroje laiko sa
vo Šeštąjį karo laivyną ir 
lėktuvnešius su atominėmis 
bombomis.

Rumunija paneigė 
Vakarp paskalus

Bukareštas. — Rumunija 
paneigė Vakaruose, ypatin
gai Jungtinėse Valstijose, 
skleidžiamus paskalus, būk 
ji nori pasitraukti iš Varšu
vos Apsigynimo Sąjungos, 
ir reikalauja TSRS, kad iš
trauktų militarinės jėgas iš 
kitų šalių.

Tarybų Sąjunga turi mi
litarinių jėgų Rytų Vokie
tijoje, Lenkijoje ir Vengri
joje.

Kas dėl to, rumunai sa
ko: “Tai tų šalių reikalas, 
mes nesikišame į kitų šalių 
susitvarkymus”.

PLANAS JAUNUOLIŲ 
DRAFTAVIMUI

Montrealis. — Čionai kal
bėjo JAV Gynybos sekreto
rius R. McNamara. Kadan
gi sekamais metais baigia
si dabartinis JAV jaunuolių 
draftavimo įstatymas, tai 
jis sakė, kad siūlys naują.

McNamara reika 1 a u s, 
kad kiekvienas jaunuolis, 
studentas ar ne, turi po 2 
metus būti militarinėje tar
nyboje.

Tokio. —JAV suteikė Ja
ponijai karo lėktuvų.

Tri • • vv. Sąjunga issaus 
prancūzų satelitą

Viena. — Prancūzijos 
erdvių užkariavimo specia
listai tariasi su Tarybų Są
jungos specialistais, k a d 
pavartotu TSRS raketą iš- 
šovimui Prancūzijos sateli
to. Numatoma, kad susi
tarimas bus pasiektas.

Praeityje Jungtinių Vals
tijų erdvių užkariavimo jė
gos su amerikinėmis rake
tomis yra iššovę Anglijos, 
Kanados ir Italijos satelitų. 
Sakoma, kad JAV dar yra 
susitarę iššauti Vakarų Vo
kietijos ir Janoniios sateli
tus. Buvo sutikę iššauti ir 
Prancūzijos, bet tik oro ty
rimo satelitą.

JAV studentą kova 
prieš karą

Ithaca, N. Y. — Apie 100 
Cornell’io universiteto stu
dentų demonstravo, protes
tuodami prieš karą Vietna
me. Dalis jų buvo užvaldę 
universiteto patalpas.

Madison, Wis. — įvyko 
apie tūkstančio studentų 
demonstracija prieš karą 
Vietname.

Chicago. — Apie 400 stu
dentų iš Chicagos universi
teto protestavo prieš stu
dentu draftavimą j milita- 
rinę tarnybą ir prieš 
Vietname.

karą

PIETU KORĖJA IR 
KARAS VIETNAME

Seulas. — Netrukus Pie
tų Korėjos 50,000 militari
nių vyrų bus Pietų Vietna
me. Numatoma, kad ten 
prieš liaudiečius kariaus ir 
Pietų Korėjos lakūnai

TSRS premjeras Kosygi
nas sakė, kad Pietų Korėja 
kariauja prieš savo norą, 
nes ir ji yra JAV karo jėgų 
okupuota.

Londonas. — Streikuoja 
apie 65,000 laivakrovių ir 
prekybos laivų jūrininkų. 
Vien Londone suparalyža- 
vo 400 laivų.

Restonas sako, kad JAV 
pasižadėjimai, kuriuos davė 
Vietnamo reikalais, tai bu
vo duoti legališkai valdžiai. 
Dabartinė Saigone milita
rist!) ristų grupė nėra nei le- 
gališka, nei valdžia, o tik 
grime militarists

Kolumnistas rašo, kad 
prezidentas Johnsonas jau 
labai daug kartų kreipėsi į 
e-enerolą Ky, taipgi i budis
tų vadus, bet tas nieko ne
gelbėjo. Tarpe Ky ir budis
tų santykiai darosi vis blo
gesni.

Restonas rašo, kad prezi
dentas Johnsonas galėjo pa
reikšti jiems: jeigu jie 
baigs nesutikimu.

ne- 
tai ne

gaus Jungtiniu Valstijų pa
galbos. Bet Johnsonas pasi
rinko kita kelią—dar dau
giau siusti JAV militarinių 
jėgų. Dabar Pietų Vietna
mo valdžia jau mažiau turi 
nuostolių, negu JAV milita
rinės jėgos, nes amerikie
čiai daugiau kariauja prieš 
liaudiečius, negu Pi etų

Vietnamo militarinės jėgos.
Saigonas. — JAV ir Pie

tų Vietnamo bombonešiai 
bombardavo liaudiečius Sai- 
gono apylinkėje.

Budistai reikalauja, kad 
tuojau pasitrauktų Ky, o jo 
vietoje būtų generolas Tran 
Van Donas, kuris vadovavo 
1963 met a i s nuvertimui 
Ngo Dinh Diemo valdžios.

Danangas. — JAV politi
niai vadai bandė sutaikinti 
budistus ir Ky, bet nepavy
ko. Gegužės 20 dieną mieste 
ėjo mūšiai. Kv jėgos varto
jo tankus. J Danango apy
linkę daugiau Ky jėgų at
gabeno lėktuvai ir malūn
sparniai.

Danangas. — Budistų mi
litarinės jėgos nušovė Jung
tinių Valstijų lėktuvą. JAV 
militaristai sako, būk tas 
įvyko per klaidą, nes tokios 
pat rūšies Pietų Vietnamo 
lėktuvai skraidė virš Da
nango.

Budistai traukia daugiau 
jėgų j Danangą. Jų vadai 
daugiau jau nepasitiki Ky 
pažadais, būk jis įvykins 
naujos valdžios rinkimus.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė grasina Kambo
džos valdžiai. Ji sako, būk 
Pietų Vietnamo liaudiečiai 
veikia ir iš Kambodžos teri
torijos.

Apie Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų santykius

New Yorkas.—“The New 
York Tim e s ” įtalpino 
straipsnį savo kolumnisto 
C. Sulzbergerio iš Tokio, 
Japonijos sostinės.

Sulzbergeris aiškina JAV 
ir Japonijos bendradarbia
vimą, jų santykius ir skir
tumus.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo Ramiajame vandeny-

ne ir Azijoje JAV ir Japo
nija buvo didžiausi priešai, 
nes ir vien./, ir kita pusė sie
kė tuos at klotus užim
ti, o y pa tip g

EXTRA!
Saigonas.—Per kelias die

nas Danange ėjo susirėmi
mai tarp sukilusių budistų 
ir Ky jėgų. Susišaudymo 
metu Jungt. Valstijų mari- 
ninkų stovykloje buvo su
žeista apie 20 amerikiečių. 
Vieni sako, kad iš lėktuvo 
buvo numesta bomba, kiti— 
kad pateko mortiros sviedi
nys. JAV jėgų komandie- 
riai grūmojo budistams.

Sakoma, kad budistų jė
gos jau pasidavė Ky jėgoms 
ir Danange mūšiai pasibai
gė.

Saigone kasdien įvyksta 
masinės demonstracijos. De
monstrantai re i k a 1 a u j a : 
“Jankiai, važiuokite namo” 
ir šaukia: “Vietnamas pri
klauso vietnamiečiams!”

Kairas. — TSRS delega
cija, priešakyje su A. Kosy
ginu, jau grįžo j Tarybų Są
jungą. Išleistuvėms buvo 
suruoštas banketas.

Kiniją. 1941 
metais Japbhija iš pasalų 
užpuolė Jungtines Valstijas, 
nes tikėjosi, kad tas jai su
teiks pergalę. 1945 metais ji 
karą pralaimėjo.

Jungtinių Valstijų milita
rinės jėgos okupavo Japoni
ją. Ir dabar ten jos turi 
apie 60,000 militarinių vy
rų, karo bazes, pagal “drau
gišką” sutartį.

Japonija yra monarchija, 
Jungtinės Valstijos — res
publika. Japonijoje gyvena 
20 žmonių tokiame plote, 
kai JAV tik vienas, jung
tinės Valstijos gamtiniai 
turtingos, Janoniiai gamti
nių turtu stoka. Daugumai 
japonų daro “nesmagumą”1, 
kad ten stovi JAV militari
nės jėgos, bet yra ir tokiu, 
kurie patenkinti, nes JAV 
duoda užsakymų Japonijo
je gaminti ginklu, amunici
jos, o kareiviai, lakūnai ir 
jūrininkai ten praleidžia 
daug pinigų.

Japonijos karalius ir tur
čiai stoja už bendradarbia
vimą su JAV. Kitaip nusi
statę darbininkai, žemdir
biai, žvejai ir mokslininkai. 
J i e masiniai protestuoja 
prieš JAV imperialistus, 
reikalauja baigti karą Viet
name.
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“Nervuotos Neles” ir 
ponas prezidentas

PREZIDENTAS JOHNSONAS pavadino visus 
tuos, kurie kritikuoja jo valdžią dėl karo Vietname, ir 
tuos, kurie griežtai priešinasi tam karui, “nervuotomis 
Nelėmis” (Nervous Nellies”).

Prezidentas kalbėjo Demokratų partijos suruoštame 
bankete Chicagoje praėjusį antradienį. Jis kalbėjo pik
tai, aštriai atakuodamas savo oponentus. Jis ryžosi pasi
rodyti didvyriu ir paniekinti tuos, kurie jo politikai Viet
name nepritaria.

“The New York Timeso” korespondento John D. 
Ponfreto žodžiais: Prezidentas besišaipydamas iš “ner- 
vuotų Nelių”, atrodė, siekiesi pastoti kelią administraci
jos politikos Vietname kritikai.

Prezidentui Johnsonui, matyt, atrodo, jog kasdien 
vis daugiau atsiranda kritikų—karo Vietname smerkė- 
jų, ir tai, jo nuomone, gali išeiti blogai.

Istorija parodys, kas šiandien yra didvyris ir kas 
“nervuota Nelė”. Beje, “nervuotosios Nelės” žada dar 
šiemet, lapkričio mėnesio pradžioje, prie balsavimo urnų 
parodyti, kad jos nėra nervuotos, o tik doros—nori baig
ti nereikalingą, pragaištingą karą Pietryčių Azijoje, nes 
jis, be kitko, grūmoja uždegti pasaulį trečiojo pasaulinio 
karo ugnimi.

Dvidešimt trys milijonai!
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Maskvoje vyksta Tary

bų Sąjungos Komunistinio Jaunimo Sąjungos 15-asis su
važiavimas. Amerikinės spaudos korespondentai Mask
voje praneša, kad ši Sąjunga jau turi 23 milijonus narių, 
merginų ir vaikinų tarp 14—28 metų amžiaus.

Tai milžiniška jėga, ir ji jaunų tarybinių piliečių 
auklėjime vaidina labai svarbią rolę.

Komjaunuolių suvažiavimą sveikino TSKP generali
nis sekretorius L. Brežnevas, aštriai kritikuodamas “sve
timą ideologiją”, kurią bando kišti priešas iš užsienio.

Pamišėliai mūsų gatvėse
AMERIKOJE ŠIUO METU yra labai daug pamišė

lių—žmonių, kurie patys nežino, ką padarys už valandos 
kitos. Tokiems elementams, aišku, vieta proto ligoninėse, 
bet JAV nėra užtenkamai tokių ligoninių. Pagaliau, dau
gelyje proto ligoninių būklė tokia prasta, kad ji pacijen- 
tų ne tik nepagydo, bet dar labiau susargdina.

Tūkstančiai nesveikapročių, kaip sakėme, vaikšto 
mūsų miestų gatvėse, ir tu žmogus nežinai, kada ir ką 
tas ar kitas beprotis tau padarys.

Štai, va, Detroite, gegužės 17 d. tūlas Edward Wa- 
niolekas, 40 metų amžiaus, pasiėmęs revolverį nuvyko į 
Socialist Workers (trockistų) “partijos salę, suradęs ten 
tris jaunus vaikinus-studentus, pradėjo šaudyti: vieną 
jų, Leo Bernard, 28 metų amžiaus, užmušė, kitus du— 
Edward Garrett ir Walter Graham—sužeidė. Jis tai, gir
di, daręs dėl to, kad norėjęs išžudyti komunistus, o iš 
tikrųjų, minėtieji studentai priklausė komunistų priešų 
organizacijai.

Prieš kelerius metus tūli mokslininkai apskaičiavo, 
kad JAV yra dešimt milijonų nesveikapročių; vieni jų li
goninėse, kiti laisvi ir vaikščioja miestų gatvėse.

Neramūs laikai, — karas pirmiau Korėjoje, dabar 
Vietname,—susirgdina protiškai daugelį žmonių.

Reikia visa daryti, kad visus sergančiuosius proto 
liga būtų galima patalpinti į ligonines ir pagydyti. Bet 
mūsų valdovai sako: stoka pinigų—pinigai reikalingi 
ginklavimuisi ir karui...

LIETUVOS ARCHITEKTŲ 
VI SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 14-15 dd. Vilniu
je įvyko Tarybų Lietuvos 
Architektų Sąjungos VI su
važiavimas. Ji atidarė bene 
seniausias Lietuvos archi
tektas V. Landsbergis-Žem
kalnis. Vyriausią-ataskaiti- 
nį pranešimą padarė Sąjun
gos valdybos sekretorius J. 
Vaškevičius. O LKP CK 
sekretorius J. Maniušis per
skaitė CK oficialų sveikini
mą. To sveikinimo dalis 
paduodame skaitytojui:

Kuriant materialinę komu
nizmo bazę, vis labiau plečiasi 
statybos užmojai ir spartėja 
tempai, kasdien gerėja tarybi
nės liaudies darbo, buities ir 
poilsio sąlygos, gražėja ir jau
nėja miestai bei kaimai. Tai 
džiugina darbo žmogų, skiepi
ja meilę Komunistų partijai ir 
tarybinei Tėvynei. Į šį kuria
mąjį darbą nemažą indėlį įne
ša ir Tarybų Lietuvos archi
tektūros ir statybos darbuo
tojai. Jūsų darbas susilaukia 
aukšto liaudies įvertinimo ir 
pripažinimo.

Reikia ir toliau gerinti pro
jektavimo ir statybos darinis, 
kelti statybos industrializavi
mą ir kokybę, įsisavinti nau
jas medžiagas ir pažangiau
sius statybos metodus, kurti 
gražius visuomeninių ir pra
moninių pastatų interjerus. 
Statant naujas gyvenvietes, 
kvartalus, būtina prasmingiau 
panaudoti labai įvairų ir tur
tingą krašto gamtovaizdį, 
vietos reljefo ' ypatybes, dau
giau rodyti išradingumo, iš
naudojant galimybes, kurias 
teikia masinis-industrinis sta
tybos būdas. Architektai turi 
dar aktyviau dalyvauti, pro
jektuojant ir statant naująjį 
socialistinį kaimą, gyvenamuo
sius, kultūros, buitinius ir ūki
nius uždavinius, vadovauda- 
šiuolaikinius žemės ūkio ga
mybos ir kaimo buities reika
lavimus.

Reikia tikėtis,, kad Lietuvos 
TSR Architektų sąjunga ir to
liau telks visas architektų kū
rybines jėgas, skiepys atsakin
gumo liaudžiai jausmą, padės 
jiems idėjiškai ir kūrybiškai 
augti.

Direktyvose dėl n a u j o j o 
penkmečio plano didelis dė
mesys skiriamas statybai. Nė
ra abejonės, kad Architektų 
sąjunga, vykdydama šiuos kil
nius uždavinius, vadovauda
masi socialistinio realizmo 
metodu, kūrybiškai spręs vi
sus projektavimo ir statybos 
klausimus ir įneš indėlį į to
lesnį socialistinės architektū
ros vystymą, į jos meninio ly
gio kėlimą.

Architektai Lietuvoje ligi 
šiol suvaidino puikų vaid
menį, atstatydami Lietuvos 
miestus ir miestelius. No
rime, kad kuo greitesniu 
laiku pakiltų statyba ir Lie
tuvos kaime, ir jaučiame, 
kad architektai Lie t u v o s 
liaudies nenuvils.

Reikšmingas dalykas pa

Nemuno lankose vidurvasarį

sireiškia Lietuvos architek
tuose: daug moterų archi
tekčių, ir nemažas jų skai
čius jau pasižymėjo savo 
puikia kūryba.

APIE VAIKŲ VYKIMĄ 
POILSIUI Į LIETUVĄ

“Vilnyje” skaitome:
Lietuvių kultūrinių ryšių su 

tautiečiais užsienyje komite
tas nori šiais metais pakviesti 
Amerikos lietuvių mokyklinio 
amžiaus vaikus bei jaunimą į 
Tarybų Lietuvos valkų ir stu
dentų — jaunimo — vasaros 
poilsio stovyklas.

Poilsiauti galėtų mokyklinio 
amžiaus vaikai iki 15 metų 
ir jaunimas tarp 15-18 metų 
amžiaus.

Kelionę iki Tarybų Sąjungos 
sienos, ten ir atgal, apmoka 
tėvai, o nuo sienos ir visas ki
tas išlaidas (aptarnavimą, 
maistą, kelionę ir t. t.) apmo
ka Komitetas.

Vaikų palydovui tokios pat 
sąlygos.

Poilsiauti galima: birželio, 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais; 
poilsiavimo laikas—30 dienų. 
Pageidaujant, galima ilgiau ar 
trumpiau.

Gali vykti ir nemokantieji 
lietuviškai. Ten jiems bus pa
skirti lietuviški vertėjai.

Vaikams bei palydovui vizas 
parūpins Komitetas.

Vykstą į T. Lietuvą turistai 
irgi gali atsivežti vaikus, ku
rie galės poilsiauti kartu su 
kitais.

Smulkesnės informa c i j o s 
teikiamos “Vilnies” įstaigoje, 
rašant pažymėkite Box 5.

—J. M.
“Vilnies” adresas: 3116 

So,. Halsted St., Chicago, Ill. 
60606.

APIE PRANĄ VIRAKĄ
“Tėvynės Balse” skaito

me apie gyvenusį Ameriko
je Praną Virką:

Eidamas 96 metus, Sere
džiuje mirė kuklus, vienas se
niausių mūsų kultūros darbi
ninkų Pranas Virakas. Gimė 
jis 1871 m. Kauno rajono 
Padubysio kaime, keliaujančio 
siuvėjo šeimoje. Praėjusio 
amžiaus devintajame dešimt
metyje P. Virakas ėmė rinkti 
tautosaką ir siųsti ją į Bitė
nus M. Jankui. Dalis jo už
rašytų pasakų buvo paskelb
ta J. Basanavičiaus išleistose 
“Lietuviškose pasakose įvai 
riose.”

1913-1922 m. m. gyvenda
mas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, bendradarbiavo lie
tuvių spaudoje, parašė scenos 
vaizdelį “Visi geri,” kuris bu
vo pastatytas keliose lietuvių 
kolonijose.

Pokario metais P. ViraRąs 
dirbo Seredžiaus bibliotekoje. 
Išėjęs į pensiją, rašė prisimi
nimus, kuriuos įteikė Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutui.

šiuose 500 puslapių apiman
čiuose atsiminimuose nušvie
čiama XIX a. pabaigos ir XX
a. pradžios Seredžiaus ir jo 
apylinkių gyventojų kultūra ir 
buitis, socialiniai bei tarpusa
vio santykiai, Amerikos lietu
vių gyvenimas. Tai vertingas 
šaltinis etnografams, tautosa
kininkams, istorikams.

GARBĖ, GARBĖ!..
Klerikalų spauda išdidžiai 

rašo, kad Čikagos marijonų 
laikraščio redaktorių L. Ši
mutį Illinois valstijos “Vy
resnieji piliečiai” prisiėmė 
“garbės nariu.”

L. Šimutis yra, kaip ži
nia, ALT “garbės pirminin
kas, v jis visur tik su gar
be ir su garbe! O ką jo 
bendražygis Pijus Grigaitis 
gavo ? Trumpai pasakius: 
špygą. Jis išmestas iš visur,
kaip muselė iŠ zupės. Iš “Liet. Pionierius”

OT, KAIP ATSITINKA!..
Septynioliktajame amžiu

je Lietuvoje gveno M. Sar
bievijus (1595-1640) ir jis 
parašė lotynų kalba eilėraš
čių rinkinį apie Lietuvos 
gamtos grožį. 1958 metais 
Vilniuje buvo išleisti eilė
raščiai knyga — “Miškų 
žaidimai”; lietuvių kalbon 
vertė Alb. Žukauskas.

Dabar L. Gineitis rašo 
savaitrašty “Literatūra ir 
Menas” (š. m. geg. 14 d.) 
apie to veikalo “originalu
mą.’' Iškelia įdomius fak
tus. Prašome paskaityti:

Jau prieš antrąjį pasaulinį 
karą lenkų literatūros moksle 
buvo atkreiptas dėmesys į ga
limus M. Sarbievijaus, kurį 
laiką gyvenusio Romoje, ry
šius su italų poetais amžinin
kais. “Miškų žaidimuose’ įžiū
rėta kai kurių motyvų iš Sa- 
racinelio draminio kūrinio 
“Rudžerio išsivadavimas” ir 
kt. Pažymėtina ir tai, kad 
šio savo eilėraščių ciklo pats 
M. Sarbievijus nespausdino: 
jį, kaip poeto rankraštinį pa
likimą, vienu kartu “iškasė” ir 
paskelbė A. Naruševičius Vil
niuje (1757)) ir Barbu Pary
žiuje (1759).

Prieš kurį laiką anglų sla- 
vistui Dž. Sperou pavyko su
rasti kadaise žinomo, bet vė
liau užmiršto italų poeto M. 
Betinio kūrinį “Liudvikas, ar
ba tragiški miškų žaidimai” 
(1622).

Pasirodo, kad M. Sarbievi
jus iš šio kūrinio pažodžiui nu
rašė apie 420 eilučių, vos ke
liolika eilučių tepridedamas 
savo ir vietomis pakeisdamas 
vardus (Liudvikas — Vladis
lovas) bei vietovių pavadini
mus.

Tai nėra sekimas, įprastas 
tais laikais, plagiatas tikra to 
žodžio prasme. '<Atitinkamas 
mokslinis straipsnis ir abeji 
tekstai paskelbti “Oksfordo 
slavų darbuose” (VIII, 1958).

Beje, M. Sarbievijaus už tai 
negalima kaltinti. Poetui rei
kėjo duoti proginį tekstą prin
co Vladislavo vestuvių dienai, 
ir jis davė, tur būt, nė nema
nydamas spausdinti. Taigi šiuo 
atveju labiau kaltas vėlesnių 
skelbėjų nekritiškumas.

Be abejo, M. Sarbievijaus, 
kaip poeto novatoriaus, bruo
žai susilpnėja. Jis lieka dau
giau tradicinių odžių, skirtų 
įvairiems asmenims ar įvy
kiams, autorius.

Už DRAUGYSTĘ
Mes nešam draugystę 
Kaip spindinčią saulę 
Per žydinčią žemę, 
Per visą pasaulį.

Ir nieks tenebando
Ją pulti ir griauti.
Ne karo mes .trokštam—
Mes trokštam draugauti.

Mes norim dainuoti 
Mažyčiais upeliais, 
Mes norim žydėti 
Draugystės medeliais!

UPELIU PAŠOKĘS
Upeliu pašokęs, 
Akmenis vartau, 
Skambią, skambią dainą 
Aš dainuoju tau.

Tau, šalie brangioji!
Tau, šalie gimta, 
Nerimu liepsnoja 
Nerami karta!

Vėjeliu padvelkęs, 
Virš laukų lekiu, 
Darbo sūkuryje 
Tėviškę regiu.

Tau, šalie žieduota, 
Tau, šalie mana, 
Nešam skaisčią saulę 
Su skambia daina.

Rimantas šližys
Anykščiai,
J. Biliūno vardo vidurine mokykla

i

Gegužės Pirmąją, Raudo- 
n o j o j e Aikštėje, tarp ki
tų Tarybų Sąjungos gyny
bos ginklų buvo vežamos 
milžiniškos raketos. TASS, 
Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra, sakė, kad jų tar
pe buvo po 12 pėdų dia- 
metriškai ir po 125 ilgo.

TASS sakė, kad raketos 
yra skiriamos naikinimui 
priešo atskrendančių rake
tų, kurias galėtų už didelių 
atstu sunaikinti, pirm ne
gu jos pasiektų Tarybų Są
jungą, ir sudavimui priešui 
smūgių namie. Maršalas 
Malinovskis sakė, kad Ta
rybų Sąjungos raketos 
Ameriką pasiektų už 30 mi
nučių po jų paleidimo.

Tarybų Sąjungos vadai 
jau pirmiau kelis kartus sa
kė, kad turi raketas sunai
kinimui atskrendančių prie
šo raketų ir lėktuvų.
Ką sako iš Waghingtono?

Gegužės 10 dieną “Long 
Island Press” dienraštis iš
spausdino iš Washingtono R. 
S. Alleno ir Paul Scotto 
straipsnį: “MIGs Have De
vice That Jams U. S. Mis
sile Radar” (Migai turi 
įrengimus, kuriais slopina 
JAV raketų radarus).

Autoriai sako: “Rusija 
Vietname išbando mirtinus 
įrengimus kovai prieš lėk
tuvus ir raketas.” Jie rašo, 
kad Tarybų Sąjungos paga
minti “MIG-21” lėktuvai 
turi įrengimus, kurių pagal
ba suparalyžiuoja Jungti
nių Valstijų radaro įrengi
mus žemėje ir iš lėktuvų 
šaunamas: raketas.

Autoriai rašo, kad tas 
patirta JAV karo laivyno 
specialistų, nes Vietname iŠ 
38-ių JAV “Sidewinder” ir 
“Sarrow” iššautų raketų 
nuo žemės į “MIG-21” lėk
tuvus tik viena pataikė, o 
kitos buvo nukreiptos į šalį.

Jungtinių Valstijų speci
alistai sako, kad jie nuo 
pirmiau žinojo, jog Tarybų 
Sąjunga yra ką tai pasiga
minus prieš lėktuvus, o da
bar Vietname tas pasitvir
tino. “JAV karo orlaivy- 
no ir laivyno specialistai 
yra labai susirūpinę,” — ra
šo autoriai.

Specialistai daro išvadą, 
kad “MIG-21” turi įrengi
mus sutrukdymui radaro 
veikimo. JAV raketas šau
dyti nuo žemės į lėktuvus 
galima tik mechaniškai pa
gal radaro veikimą.

Jungtinių Valstijų lakū
nai, kurie Vietname buvo 
susitikę su “MIG-21” rū
šies lėktuvais, sako, akd 
“MIG-21” tų įrengimų pa
galba ir nukreipia į šalį iš 
Jungtinių Valstijų lėktuvų 
iššautas raketas.

Dabar lėktuvai nesvie
tiškai greiti. “MIG-21” da
ro apie 1,600 mylių per va
landą, apie tiek pat ir JAV 
lėktuvai, tai lakūnų nei 
akys, nei rankos nesuspėja 
ginklus paleisti v e i k 1 o n. 
Vieni į kitus šaudo automa
tiškai su radaro pagalba. 
Kada “MIG-21” gali nu
kreipti amerikiečių ugnį į 
šalį, o patys šaudyti, tai jie 
turi neginčijamą pirmeny
bę. JAV lakūnai sako, 
kad “laimė t i k tame, jog 
dar tik du kartus buvo su
sitikę su “MIG-21”. lėktu
vais.”

Jungtinių Valstijų milita- 
rinių jėgų centro koman- 
dieriai (Joint Chiefs of 
Staff) mano, kad “MIG-21” 
Vietname yra dar tik keli, 
netoli Hanojaus. Jie rei

kalauja bombarduoti tuos 
aerodromus ir sunaikinti 
liėktuvus. Bęt rimtesni su
pranta, kad jeigu kelis lėk
tuvus ir pavyktų sunaikin
ti, tai tas padėties nepa
keistų.

Tarybų Sąjungos milita- 
riniai specialistai jau daug 
ką pasigamino gynybai ir 
dar pasigamins. Vienok 
Tarybų Sąjunga nuolatos 
yra pasirengus nusigink
lavimui — sunaikinimui vi
sų ginklų, jeigu tik kitos 
valstybės sutiktų. Jeigu 
susitartų nusiginkluoti, tai 
tada nei vienai valstybei ne
būtų reikalo milžiniškas su
mas pinigų išleisti apsi
ginklavimui, eikvoti ener
giją ir gaminti naujus 
ginklus.

Už apsiginklavimo naštą,' 
lenktynes, nuolatinį karo 
pavojų atsakomybė krinta 
ant kapitalistinių valstybių, 
kurios atsisako nusigink
luoti.

_ ____  D. M. š.

Kur link Amerika?
Radio ir TV stotys kiek

vieną rytą pradeda duoti 
žinias su malda. Kalba arba 
skaito ištraukas iš biblijos 
ir iš evangelijų. Savo pote
riuose šaukiasi aukščiausio
jo pagalvos “tiems savo sū
nums, kurie kariauja prie
šus”, suprask, Vietname. 
Ak, kokia ironija! Šventino 
karalių karūnas, jos nurie
dėjo, šventino ir šventina 
ginklus karių, einančių į žu
dynes. Atidaro dangų kare 
žuvusiems. Taip, religija 
daug ką daro, bet nieko ne- 
dai^Mkad-žmogus gyventų 
laimingai šioje žemėje.

Kiekvieną ankstų rytą 
atidaryk radio at TV, tai 
vis girdėsi, kiek JAV lakū
nai numetė bombų ant 
Šiaurės ir Pietų Vietnamo, 
kiek užmušė Vietkongo ka
rių ir dar kiek užmuš..., nes 
jau giriasi apsupą kaimą, 
kuriame randasi liaudiečių.

Geg. 12 d. CBS linijoje 
buvo padarytas atsišauki
mas, prašant pagalbos silp
napročiams. Sakė: “Ameri
koje yra 19,000,000 silpna
pročių ir visiškų bepročių. 
Jiems reikalinga pagalba, 
kad sud a r y t ų galimybę 
jiems gyventi.

Galime reikšti jiems mū
sų simpatiją, bet nejaugi vi
suomenė dėl to kalta? Pa
keiskit gyvenimo sąlygas ir 
beprotystė sumažės. Ne
siųskite jaunų ž m onių į 
žmogžudingus karus, bus 
mažiau bepročių. Skirkite 
bilijonus donerių ne karo 
reikalams, bet priežiūrai ir 
išlaikymui silpnųjų, ir jie 
pažins sielos šilumą.

Mūsų senatoriai ir kon- 
gresmanai, net ir valdi
ninkai kiekvienas g a una 
ne šimtus, bet tūkst. laiškų 
kiekvieną dieną. Sako, jie 
yra grasinantys “iš kai
rės ir iš dešinės”—daugiau
siai Vietnamo klausime. Se
natorius Gale McGee (dem. 
iš Wyo.) paduoda keleto to
kių laiškų ištraukų. Jos 
tikrai žiaurios, nekultūrin
gos, žeminančios ne tik jų 
siuntėjus, bet ir patį žmo
gų. Esu tikras, kad nei vie
nas susipratęs žmogus, o 
dar labiau kairiųjų pažiūrų 
individualas, tokių laiškų 
nesiuntinėja. Bet sen. Gale 
McGee to ir nebando pri
mesti kairiesiems.

Dzūkelis
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Profesorius teisina 
hitlerininkus

Kalifornijos universiteto 
profesorius Merki parašė 
360 puslapių knygą “Ger
many — Yesterday and To
morrow”, kurioje ban d o 
gudriai teisinti hitlerinin
kus, kurie šiuo metu Vaka
rų Vokietijoje užima svar
bias vietas, taipgi lošia 
svarbią rolę militarinėje 
NATO vadovybėje.

Merki teigia, kad Vakarų 
Vokietijoje gyvuojanti tik
ra demokratija ir daranti 
daug pažangos, o apie Vo
kiečių Demokrat. Respub
lika (Rytų Vokietiją) vos 
galėjo vieną puslapį išste
nėti, ir tame puslapyje pilna 
neteisingų teigimų. Vokie
čių Demokratinė Respubli
ka esanti tik Tar. Sąjungos 
propagandos centras.

Teisindamas Hitlerio 
nerolus Hans Speideli 
Adolfą Heusingerį, būk
Hitlerio armijoje nežymias 
roles turėie, tuo pačiu me
tu prof. Merki “suranda”, 
kad Vokiečių Demokratinė
je Respublikoj net 17 Hitle
rio generolu vadovauja ar
mijai. Tai visai neteisingas 
teigimas.

Kai Vokiečiu Demokrati
nėje Respublikoje buvo or
ganizuojama 1956 m. armi
ja. tai keletas senų genero
lų buvo pasamdyti. Bet tie 
generolai, paimti Tarvbu 
Saiungoie nelaisvėn, sukūrė 
Laisvos Vokietijos naciona
lini komitetą, kuris griež
tai kovojo prieš hitlerinin
kus. Tie Generolai tarnavo 
armijoje tik iki 1959 metu, 
kuomet buvo iškelta nauja 
armijos vadovybė, kurioje 
dabar yra astuoni genero- 
1 a i, gave pažymėjimus 
Tamtautinėie brigadoje Is
panijoje bekovojant prieš 
fašizmą.

Gaila, kad toks profeso
rius, kuriam rūpi teisinti 
reakciją ir fašizmą, moko 
Kaliforni jos universitete 
nelaimingus studentus. Stu
dentai kasdien mokomi isto
rijos, kuri nieko bendro ne
turi su realybe. Nenuosta
bu, kad daugelis studentų 
sukyla prieš tokius profeso
rius ir jų mokslinėse įstai
gose palaikytojus.

šeši bilijonai pelno 
iš užsienio

Jungtinių Valstijų banki
ninkai ir kiti investoriai už
sienyje gali pasidžiaugti di
džiuliais pelnais. 1965 me
tais iš užsienio jie gavo 
daugiau kaip 6 bilijonus do
lerių gryno pelno. Ir tas 
peln a s gerokai pralenkė 
1964 metų iš užsienio gautą 
pelną.

Amerikiečių investmentai 
Vakarų Europoje pakilo 15 
procentų. Neprasčiau j i e 
prisisėmę pinigų m a išus 
Afrikoje, Azijoje ir Lotynų 
Amerikoje. Tai buvo rekor
diniai pelnų metai. Tų šalių 
liaudis buvo dar sykį api
plėšta, nuskurdinta.

“New York Times” ko
respondentas Europoje 
Frankel pastebi, kad visur 
galima girdėti nusiskundi
mų, ypač valstybių sostinė
se, kaip “turtingieji vis 
daugiau, turtėja, kuomet 
beturčiai eina skurdyn”. Ar 
ilgai pusiau turtingas ir pu
siau nuskurdęs pasaulis gy
vuos?

Šimtmečiais imperialistai 
iš atsilikusiu šalių grobė, 
kiek tik galėio. Todėl tos 
šalys ir po šiai dienai pra
moniniai ir kultūriniai nie
kaip negali pakilti.

į

Kas kita su socialistinė
mis šalimis, išsilaisvinusio
mis iš imperialistinių plėši
kų ir savųjų išnaudotojų. 
Jos parodė visiems gražų 
pavyzdį, kaip galima trum
pu laiku atsilikusius kraš
tus pakelti pramoniniai ir 
kultūriniai. Socialistinių ša
lių parama ir kai kuriose 
atsilikusiose šalyse įžymiai 
jaučiama.

Milijonierių skaičius 
smarkiai auga

Internal Revenue Servi
ce, kuri kolektuoja iš mūsų 
įvairius valdiškus taksus, 
skelbia, kad 1963 metais bu
vo 371 milijonierius Jungti
nėse Valstijose, turintis mi
lijoną ar daugiau turto.

1962 metais mes turėjo
me tik 355 milijonierius. 
Per vienus metus milijonie
rių skaičius paaugo gerokai. 
1964 ir 1965 metai buvo vai- 
sing i a u s i milijonieriams 
augti. Tai dabar turime 
daugiau kaip 100,000 milijo
nierių.

Bet tuo pačiu metu turi
me apie 35 milijonus skur
džiai gyvenančių amerikie
čių. O paskelbtas skurdui 
karas neturi jokios apčiuo
piamos paramos iš milijo
nierių pusės.

18 milijonų mete rūkyti
Per pastaruosius 28 mė

nesius 18 milijonų ameri
kiečių metė rūkyti cigare
tes, bet tuo pačiu metu kas
dien prisideda maždaug po 
4.500 jaunuolių, kurie grie
biasi cigaretes rūkvti.

Tokią informaciją patei
kė bu v u s i s generalinis 
Jungtinių Valstijų gydyto
jas Luther L . Terry.

Dr. Terrv nurodo, kad ci
garečių rūkymas yra “vie
nas svarbiausių sveikatos 
problemų, stovinčių prieš 
Amerikos žmones”. Jis pri
sidėjo prie sudarymo gar
siojo raporto, kuris neabe- 
ioiamai įrodė, kad cigarečių 
rūkymas yra žalingas žmo
nių sveikatai.

Dabar dr. Terry labai su
sirūpinęs jaunimu, kuriam 
rūkvmas gali daug žalos 
nadaryti.

KELIO PRADŽIA
Čia kelio pradžia, kur klevai
Skamba savo šakom ir lapais. Kur žydi 
Ramybe ir jaukumu kvapios bulvės 

melsvai .. .
Ne rūkas — tai gervės miega.
Ne vėjas — tai žemė alsuoja.
Aš nepamiršiu nieko ...
Pasklidęs toli vasarojus
Tamsiom vilnim priartėja. ..
Kieno čia šešėliai klajoja?..
Galulaukėj šūkauja briedžiai. ..
Mėnulis obuoliu supasi.. .
Klevai karštą kaktą paliečia. ..
Vis tiek man, prie kokio medžio žaibas 

mane pakirs. ..
Čia kelio pradžia. Ir niekas,
Niekas manęs nuo žemės tos 

Neatskirs.
J. Degutytė

ATEINA GEGUŽIS
čiulbėki pavasario dainą, 
Skardenki linksmai, vieversy! 
Ateina Gegužis, ateina — 
Pasveikinti jį bėgkim visi! 
Jam šypsos žibuoklės palankoj, 
Jam kelia beržai kepures...

• Jis neša saulutę ant rankų 
Per žydras padangių marias. 
Jis budina žemę iš miego — 
Kasas jai kedena pietys. 
Pūškuoja upokšniai — jie bėga 
Gegužio gražaus pasitikt. 
Dainuoja laukeliai, šilainės. 
Daina ta skardi ir šviesi... 
Ateina Gegužis, ateina — 
Pasveikint jį bėkim visi!

J. Najulis

Sėdėdamas ant vakari
nio Atlanto kranto stebiu jo 
audringas putojančias si
dabruotas sketeras ir toli
mą, mėlyuojančiose miglo
se skęstantį horizontą. Min
timis ieškau kur tai ten to
li rytuose to taško, kur, už 
tūkstančių mylių, yra toji 
šalele, Lietuva vadinama, 
kur aš gimiau, kur pirmus 
saulutės spindulius išvydau, 
kur augau ir kūdikystės 
sapnelius sapnavau.

Supdamasis vygėje ir vė
liau, šliaužiodamas kaip va
balėlis asloje, stebėdavau 
rytmečiais savo mamytę 
skubotai besitri ū s i a n č i ą 
prie pečiaus ir gaminančią 
lietuviškus pusryčius. Pro 
mažytį, rytų pusės, šiauda- 
stogės bakūžės langutį te
kančios saulutės spindulė
liai glamonėjo bakūžės vidų, 
ir spindulių sraute mėgin
davau skaičiuoti tūkstan
čius dulkelių ir kaip me
teorus prazvimbiančias mu
ses.

Nors pačiame savo gyve
nimo pražydėjime apleidau 
savo mylimąją, vargais kan
kinamą tėvynę, bet, būda-1 
mas svetur, vis sapnuoda
vau apie jos takus-takelius, būti lietuvis, kuris
upes ir upelius, beržynų go-, šiandien nesidžiaugtų mūsų 
jelius, girias ir kaip oke-• sostinės Vilniaus didingais 
ano bangos siūbuojančius rūmais—senais ir naujais?
žalius beribius laukus, bran
dinančius lietuviams duone
lę kasdieninę.

Ne tik aš, bet didžiuma 
mūs, išvažiuodami į platųjį 
pasaulį sau laimės ieškoti, 
niūniavome visiems žinomą 
dainele: “Sudiev, Lietuva, 
man linksma buvo gyventi 
tavo šalelėj”... Palikome 
mes savo šalelę, palikome 
mes ten savo mylimus tė
vukus, broliukus ir seseles, 
mylimąsias mergeles ir ber
nelius. Susiradome sau sve
timoje padangėje pastoges 
ir po daugelio metelių, ga
lingu audrų draskomas pa
saulis privertė mus suleisti 
šaknis į nauja žemelę ir pa
milti naujus žmones, naują 
gyvenimą.

Vienok mūsų širdys, mū
sų sielos neatsipalaidavo nuo 
Lietuvos, nuo savo gimtojo 
krašto!

Mums skaudu, kas skaudu 
Lietuvai, ir mes džiaugia
mės Lietuvos džiaugsmais. 
Graži mūs toji tėvynėlė. 
Nepasižymi ji aukštais kal
nais, vandenpuolių kriok
liais, vulkanais bei drako
niškais žėrimis, vienok, Ne
munas — tėvas visų Lietu
vos upių ir upelių, tykiai 
banguodamas, jungiasi p e r 
Kuršių marias su mylimąja 
Baltijos jūra, plaudamas į 
ją Lietuvos vargus ir aša
ras ir amžinai guosdamas 
lietuvio širdį turėti viltį į 
šviesesnę ir laimingą ateitį.

Ar gali būti lietuvis, ku
ris nesigėrėtų šimtais Lie
tuvos mėlynakių ežerų, 
ošiančiomis giriomis su jų 
riešutynais ir baravyky- 
nais, su jos kalneliais, dau
bomis ir lygumomis, pa
dengtomis puošnia želmeni- 
ja?

Ar gali būti lietuvis, ku
ris šiandien nesidžiaugtų, 
matydamas Lietuvą stovin
čią savo tvirtomis kojomis 
Klaipėdoje ant marių kran
to ir žvelgiančią per šias 
Lietuvos atvertas duris į 
jūrą, į platų pasaulį?

Žvelgiant akyračiu iš at
statyto Gedimino pilies 
bokšto, matyti žavinga pa
norama. Matai, gyvą alsuo
janti miestą. Matai jo is
torišką senovę. Matai jo 
istoriškas skriaudas ir kan
čias—svetimas ir savas. Ma
tai jį iš merdėjimo ir pelenų 
atgimusį ir visu jaunatviš
ku pajėgumu pražystantį 
ryškiomis lietuviškos kultū
rinės veiklos. spalvomis.

Teatrai, koncertinės sa
lės, universiteto katedros, 
sportiniai stadionai ir kit
kas. Visur girdi jauąją kar
ta masiškai dain u o j a n t: 
“Skamba, skamba mūs 
daina, laisvės džiaugsmo 
kunina, tau, šalele mūs gim
toji, tau dainuojame links
mai!..” Jaunoji Lietuvos 
karta, pokarinė karta—Lie
tuvos viltis ir pažiba — po
ilsio valandomis, su meilės

Devynios mylios į mano motulę, 
Devynios mylios į gimtąją šalį. 
Grįšime gervių trikampiais pulkais, 
Grįšim prie slenksčio šiltais pelenais, 
Kur bus prastovėta kalne duobelė, 
Kur bus prarymota uosio tvorelė, 
Grįšim nuo jūrių pieno puta, 
Grįšim nuo marių kraujo puta, 
Devynios mylios į mano motulę, 
Devynios mylios į gimtąją šalį. 
Tris mylias jūrių marių 
Antele perplauksiu, 
Tris mylias girių žaliųjų 
Gegute perlėksiu, 
Tris mylias lygių laukelių 
Pėsčia pareisiu, 
žingsniai sužeis žaliais ąžuolais, 
žingsniai pražys baltais dobilais.

J. Degutyte

EIKIT Į ŠALĮ!
Eikit į šalį visi tamsuoliai— 
šešėliai tamsios praeities! 
štai jau atėjo dirbti pionieriai— 
žiedai šviesesnės ateities.

Jie dirba, stato naują pasaulį 
Ant marksistinių pamatų;
Talkon jie kviečia sesę bei brolį, 

Kad dirbt šį darbą padėtų.
Jie nori, kad turtas šio pasaulio 
Lygiai priklausytų žmonėms, 
Kad 
Kad

nebūt niekad žmogaus bedalio, 
lygios teisės būt visiems.

Taigi—į šalį, tamsos apuokai, 
Seno režimo padarai!
Nauja gadynė švinta gerokai, , 
Tai nekliudykit daugiau jai.

Jonas Juška

| kupinomis širdimis, meilės 
tėvynei, meilės žmonijai, 
meilės savo mylimiesiems ir 
mylimosioms praleidžia 
laiką garb anuotų gojelių 
paunksmėse, geriant žydin
čių gėlių ir besiklausant 
paukštelių čiulbesio.. Jau
noji karta, besiirkluojanti 
sraunių bei ramių lietuviš
kų upių paviršiais besižėg- 
liuojanti veidrodiniais pa
viršiais žavingų, slėpininkų 
Trakų ežerų ir šimtų kitų, 
išbarstytų po visą plačiąją 
Lietuvą arba paviršiumi 
naujųjų Kauno marių, ra
miai svajoja apie meilę, 
apie širdies gelmes, niū
niuojant sau prie gitarų 
akompanimento jausmingas 
balades—balades apie mei
lę, apie šviesų laimingą ry
toju, apie taikų brolišką pa
saulį, gyvenimo ir kūrybos 
romantiką, be savimeilės ir 
skriaudų.

Ar gali būti žmogus, save 
lietuviu besivadinąs, kuris 
šiandien nesidžiaugtų de
šimtimis moksliniu institu
tų, šimtais pradinių ir vi
duriniu mokyklų, puošian
čių Lietuvos paviršių, ku
riose semiasi žinias, mokslą 
ne išimtinai ponu vaikai, 
bet visos plačios Lietuvos 
vaikai, Lietuvos žiedai?

Kai Vilnius yra Lietuvos 
širdis, visa Lietuva yra tas 
žavingas sodas, kuriame au
ga ir bręsta naujas lietuvis, 
kuriantis Naują Lietuvą.

Mums, išsibarsčiu s i e m s 
po platųjį pasaulį Lietuvos 
sūnums ir dukroms, jei mū
sų širdyse dar yra užsili
kusi kibirkštėlė meilės Lie
tuvai ir jos jaunajai dirvy- 
riškai kartai, yra šventa 
pareiga jai padėti ir talki
ninkauti kas kuo tik beiš-

S. Zavis
Florida

Sėkmingai pradėjo 
pusmetį

Lietuvos pramonės įmo
nės, kaip pranešė Centrinė 
satistikos valdyba prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos, pirma laiko įvykdė ben
drosios produkcijos ir dau
gumos svarb i a u s i ų rūšių 
dirbinių gamybos šių metų 
pirmojo ketvirčio planą. 
Bendrosios produkcijos* ga
mybos užduotis įvykdyta 
106 Procentais. Palyginti su 
tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu pramonės gamy
ba padidėjo 14 procentų.

Daugiau, negu 1965 metų 
ketvirtyje, pagaminta: elek
tros energijos — 161 milijo
nu kilovatvalandžių, mine
ralinių trąšų — 79 tūkstan
čiais tonų. Žemės ūkio ma
šinų pagaminta už 568 tūks
tančius rublių daugiau, ne
gu pernai per tą pat laiko
tarpi., Metalo piovimo stak
lių išleista 1,138 daugiau, 
surenkamųjų gelžb e t o n i o 
konstrukcijų bei detalių — 
42 tūkstančiais kubinių met
rų daugiau. Padidėjo baldų, 
visų rūšių audinių, trikota
žo dirbinių, magnetofonų, 
elektrinių ^dulkių siurblių 
gamyba. Daugiau, negu 
pernai per tą pat laiką, pa
gaminta: mėsos—11.6 tūks
tančio tonų, sviesto — 1.1 
tūkstančio tonų, žuvies su
gauta 7.9 tūkstančio tonų 
daugiau.

Darbo našumo kėlimo Pla
na pramonė įvykdė 101.4%. 
Palvginti su atitinkamu 
praėjusių metų ketvirčiu 
darbo našumas išaugo 3.8%.

Statistikos specialistų pa
skaičiavimais, gegužės 6 d. 
Lietuvoje gimė trimilijoni- 
nis jos gyventojas. Gyven
tojai pats didžiausias vals
tybės turtas. Visa tai, kas 
sukuriama žemėje, yra žmo
gaus rankų darbo, proto ir 
kūrybos rezultatas. Todėl 
kuo daugiau rankų, kuo 
daugiau mąstančių asmeny
bių, tuo turtingesnė šalis. 
Neatsitiktinai mes visi do
mimės gyventojų skaičiaus 
didėjimu, jų dinamika, už- 
imtinumu ir judėjimu. Mes 
visi sekame gyventojų skai
čiaus augimą Lietuvoje. 
Mūsų pasitenkinimui reikia 
pasakyti, kad gyventojų 
skaičius Lietuvoje auga ga
na sparčiai.

Štai 1939 m. dabartinėse 
Lietuvos ribose gyveno 2 
milijonai 880 tūkstančių gy
ventojų. Po dvidešimties 
metų, t. y. 1959 metų, gy
ventoju surašymo duomeni
mis. Lietuvos gyventojų 
skaičius dar nebuvo pasie
kęs prieškarinio lygio. Tuo 
metu mūsų gimtinėje gyve
no 2 milijonai 711 tūkstan
čiu žmonių. Gyventoju skai
čius smarkiai sumažėjo to
dėl. kad karo metais hitle
riniai okupantai nužudė 
daugiau kaip nusę milijono 
žmonių, dalis žuvo įvairiuo
se frontuose, pokario me
tais. Nemaža dalis žmonių, 
suklaidintų priešiškos pro
pagandos, išsiblaškė po 
įvairias pasaulio šalis.

Taigi dabar Lietuva gy
ventojų skaičiumi ne tik pa
sivijo prieškarini lygį, bet 
ir ji pralenkė. Per pasta
ruosius metus gyventojų 
skaičius Lietuvoje kiekvie
na diena didėjo vidutiniškai 
šimtu žmonių. Dabar vidu
tiniškai kas 10 minučių 
gimsta žmogus, o miršta — 
kas 25 minutės... Įdomu
mo dėlei pasakysime, kad 
didžiausias gimimų' skai
čius vra Š i 1 al.ė s. Šilutės, 
Klaipėdos, Kelmes ir Trakų 
rajonuose. Tūkstančiui gy
ventojų kasmet tenka 11-12 
žmonių natūralaus prieaug
lio. Šiam procesui didelės 
i takos turėjo nuoolat gerė- 
iančios gyvenimo salvgos, 
gerai organizuota sveikatos 
ansauga. Jeigu 1950 metais 
tūkstančiui gyventoju teko 
12 mirusių, tai pernai — 8. 
Kūdikių mirtingumas iki 
vienerių metų sumažėjo 
penkis kartus. Statistika 
rodo, kad moterys gvvena 
ilgiąu, negu vyrai. Pavyz
džiui. 1959 metu duomeni
mis iš 451 gyventojo, turin
čio šimtą ir daugiau metų, 
tik 82 buvo vyrai. Dau
giausia ilgaamžių žmonių 
vra Rytu Lietuvoje — Ig
nalinos, Rokiškio ir Biržų 
ra jonuose. Vidutinis gyven
tojų amžius Lietuvoje da
bar yra žymiai pailgėjęs. 
Pavyzdžiui, jeigu 1959 me
tais vidutinis žmogaus am
žius siekė 68 metus, tai da
bar jis sudaro 71 metus.

Augant gyventojų skai
čiui didėja ir iii kilnojima- 
sis, migracija. Ypač tai jau
čiama šiuo metu, kai spar- 
či ai ugdoma pramonė: mies
tai pareikalauja vis daugiau 
darbo jėgos, o kaimai vis 
daugiau gauna šiolaikinių 
įrengimų, specialistų, na
šesnis tamna žemdirbių dar
bas. todėl čia daugiau lais
vesniu rankų. Daugiausia 
žmonių migravo į penkis 
didižuosius miestu—Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Šiaulius 
ir Panevėžį. Pavyzd ž i u i, 
praėjusiais metais mechani
nis gyventojų priaugimas

Vilniuje siekė 8 tūkstančius 
400 žmonių. Padidėjo žmo
nių persikėlimas į Kapsuką, 
Jonavą, išlutę, Kėdainius ir 
kitus miestus. Miestai pa
grindiniai auga Lietuvos 
gyventojų sąskaita. Kaip 
pavyzdį galime pateikti Vil
nių. čia iš minėto 8.4 tūks
tančio mechaninio gyvento
jų prieauglio, beveik 7 tūks
tančiai atvyko iš kitų Lietu
vos miestų ir rajonų. Į Lie
tuvą iš kitų Tarybų Sąjun
gos respublikų atvyksta tik 
specialistai, be kurių nega
lima išsiversti kuriant nau
jas pramonės šakas. At
vykstančių speci a 1 i s t ų iš 
kitų tarybinių respublikų 
skaičius, palyginus su natū
raliu gyventojų prieaugliu 
ir mechaniniu judėjimu 
krašto ribose, yra labai ma
žas.

Žinodami dabartį, galime 
pasvarstyti apie ateitį. Per 
pastaruosius du dešimtme
čius Lietuvoje suklestėjo 
pramonė, išaugo tokie nau
ji miestai, kaip Naujoji Ak
menė, Elektrėnai, augo ir 
plėtėsi Kėdainiai, Telšiai, 
Kapsukas, Tauragė. Naujos 
gamyklos pareikalavo daug 
darbo jėgos, todėl jau praė
jusiais metais miestuose 
gyveno 44 procentai visų 
Lietuvos gyventoiu, o prieš 
karą ir ketvirtadalio nebu
vo. Ateityje miestu gyven
tojų skaičius dar labiau di
dės. Už penkerių metų 
miestuose gyvens maždaug 
54 procentai visų Lietuvos 
gyventojų. Kai kurie mies
tai taps stambiais pramonės 
ir kultūros centrais, ku
riuose gyvens po 50-60 tūks
tančiu gyventojų. Pagal 
naująjį penkmečio planą ar
timiausioje ateityje numa
toma sparčiai ugdyti tokius 
miestus, kaip Alvtus, Kap
sukas, Plungė. Utena. Jur
barkas. Taigi netolimoje 
ateitvje vietoje dabartinių 
penkių stambiu Lietuvos 
miestu bus dešimt. Toliau 
sparčiau negu daugelis ra
joniniu miestų auga Jona
va, Ukmergė. Rokiškis, 
Švenčionėliai. Tauagė. Kr- 
tinga. Mažeikiai ir Kkdai- 
niai. iVlnius ir aKunas jau 
pasiekė ekonomiškiausiai 
tvarkomo miesto ribą, tad 
čia bus apribojama naujų 
gamyklų statyba.

B. Balčiūnas

LĖLIŲ TEATRAS— 
NAUJAKURYS

Kaunas. — Lėlių teat
ras gavo naujas patalpas 
Laisvės alėjoje. Jose yra 
300 vietų žiūrovų salė, erd
vios fojė, kambariai akto
riams, parodoms. Scena 
mechanizuota. Dabar ga
lima bus rodyti sudėtingus 
ir įdomius spektaklius ne 
tik vaikams, bet ir suaugu
siems.

Gegužės Pirmosios šven
čių išvakarėse naujose pa
talpose įvyko premjera — 
teatro kolektyvas pastatė 
jugoslavų rašytojo F. Mie- 
čikovskio pasaką “žvaigž
dutė ir plėšikas.” Kitas 
spektaklis — suaugusiems. 
Tai K. Čapeko pjesė “Auk
siniame rojuje.”

DŽIAUGIASI RUMUNŲ 
ELGESIU

New Yorkas. — Komer
cinė spauda džiaugiasi, kad 
Rumunijos vadai kelia rei
kalavimų dėl Varšuvos Ap
sigynimo Sąjungos militari- 
nių jėgų išlaikymo iškaščių. -
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Apie grįžusį į Ukrainą K. S. 
Džiugalą—ką tai parodo?

“provodnikais”), jis gerai 
matė, kas darosi organiza
cijos viršūnėje, kam tarnau
ja grupė žmonių, kurie sa
ve vadina “politiniais kovo
tojais” ir visur skelbia savo 
meilę Ukrainai, ukrainie
čių tautai.

“Gerai žinodamas padėtį, 
—pasakė K. S. Džiugala,— 
aš galiu pareikšti, kad uk
rainiečių nacionalistų orga
nizacijos užsienio dalių va
dovai—Lenkavskis, Stecka, 
Kašuba, Vaskovičius ir ki
ti—savo tamsiuose darbuo
se niekad nesivadovavo mei
lės ukrainiečių tautai jaus
mu, apie kurį jie nuolat 
tvirtina, bet rūpinasi tik tuo, 
kad už pinigus, surinktus iš 
jų pačių suklaidintų ukrai
niečių emigrantų, kurtų sa
vo asmeninę gerovę. Dėl tų 
pačių tikslų jie iš visų jė
gų tarnauja užsienio žval
gyboms, kurios pasiruošu
sios apmokėti jų paslagas.”

Nuo 1956 m. K. S. Džiu
gala tarnavo “ryšių su kraš
tu referentūroje,” kur buvo 
tiesioginis jos šefų nutari
mų vykdytojas. Ši “refe- 
rentūra” rūpinosi agentų 
parinkimu ir jų siuntimu j 
Tarybų Sąjungą šnipinėji- 
mo-ardomajai veiklai. Šiai 
“referentūrai” tiesiogiai va
dovauja ir praktiškai pade
da Vakarų Vokietijos žval
gyba. Visi šios “referentū- 
ros” veikėjai, siekiant pa
slėpti jų tikrąjį darbą, tu
ri oficialias pareigas “Uk
rainiečių nacionalistų orga
nizacijos užsienio dalyse”; 
vienas — vadinasi finansų 
referentu, kitas — redakci
jos darbuotoju, trečias—bu
halteriu ir t. t.

K. S. Džiugala netarpiš- 
kai dalyvavo paruošiant ke
lias iš ukrainiečių sudary
tas šnipų grupes, kurios 
buvo pasiųstos, per sieną į 
Lenkiją, o po to — į Tary
bų. Sąjungą. Tos grupės bu
vo ruošiamos Italijoje, Aus
trijoje ir Vakarų Vokieti
joje. K. S. Džiugala smul
kiai papasakojo konferenci
jos dalyviams apie tuos, ku
rie ruošė šnipus, apie jų 
ruošimo ir pasiuntimo vie
tas, būdus, tikslus. Jis nu
rodė, kad visą šį darbą ap
mokėdavo užsieno žvalgyba. 
Drauge jis pabrėžė, kad na
cionalistiniams veikėjams 
vis sunkiau darosi paslėpti 
savo ryšius su užsienio žval
gybomis, kad vis daugiau 
užsienyje gyvenančių Ukrai
niečių atsisako bendrauti su 
nacionalistinėmis organiza
cijomis.

Todėl tie veikėjai privers
ti griebtis visokiausio pro
pagandinio melo. K. S. Džiu
gala suprato, kad “referen- 
tūra” neturi nieko bendro 
su tais patriotiniais šūkiais, 
kuriuos skelbia nacionalistų 
vadeivos, o jos veikla nu
kreipta prieš ukrainiečių 
liaudies interesus.

Įsitikinęs amorealįa, anti- 
patriotine nacionalis t i n i ų 
vadeivų veikla, K. S. Džiu
gala tvirtai pasiryžo su
grįžti į tėvynę.

A. žukaitis
(Iš “Tėvynes Balso’’)

Įvairiais keliais ir dėl 
įvairių priežasčių atsidūrė 
svetur ir -tapo reakcinių, 
antikomunistinių organiza
cijų nariais daugelio tautų 
nacionalistiniai veikėjai, ku
rie anksčiau gyveno socia
listiniuose kraštuose. Ta
čiau kokios tautybės jie be
būtų, jų likime ir veikloje 
yra daug kas bendro — jie 
tarnauja užsieniečiams ir, 
savo tikslų vedini, kovoja 
prieš socializmą. Todėl, kai 
kas nors atsitinka vienoje 
kurioje nacion a 1 i s t i n ė j e 
grupėje, įvykis paliečia daug 
platesnius sluoksnius, sudo
mina ir kitų tautų žmones.

Toks naujausias įvykis, 
sujaudinęs Vakaruose susi
spietusią reakcinę emigra
ciją, buvo stambaus ukrai
niečių antikomunistinių or
ganizacijų veikėjo Kazimi- 
ro-Stepano Džiugalos sugrį
žimas į Tarybų Ukrainą. 
Šio žmogaus likimas pamo
kantis ne vien ukrainiečių, 
bet ir kitoms reakcinėms 
emigracijoms, todėl, atrodo, 
verta apie jį papasakoti ir 
mūsų skaitytojams.

K. S. Džiugala, gimęs 
1908 m. Lvovo srityje, iki 
karo dirbo mokytoju. Ka
ro metais jis tarnavo na
cistų sukurtoje ukrainiečių 
SS divizijoje “Galičina,” su 
kuria bėgo į Vakarus, pali
kęs žmoną ir tris vaikus. 
Apsigyvenęs Vakarų Vo
kietijoje, jis įsijungė į uk
rainiečių emigracinę anti
tarybinę organizaciją — 
OUN, iškildamas į žinomus 
tos organizacijos veikėjus.

Jis buvo slaptos “ryšių su 
kraštu rėferentūros,” sąly
giškai vadinamos K-3, sudė
tyje, drauge ilgą laiką ei
damas “Ukrainiečių nacio
nalistų organizacijos užsie
nio dalių” vadovo S. Len- 
kavskio asmens sargybinio 
pareigas. Jis taip pat dirbo 
buhalteriu organizacijos va
dovybėje, esančioje Vakarų 
Vokietijoje, Miunchene.

Ir štai šis žmogus grįžo 
į Tarybų Ukrainą

Ką jis pats sako?
Apie savo sugrįžimo mo

tyvus jis papasakojo. Ukrai
nos Kultūrinių ryšių su už
sienio tautiečiais komiteto 
surengtoje spaudos konfe
rencijoje Kijeve. Komiteto 
pirmininkas, J. Smoličius, 
atidarydamas spaudos kon
ferenciją ir pristatydamas 
žurnalistams K. S. Džiuga
lą, drauge papasakojo apie 
didelę paniką, kurią K. S. 
Džiugalos žingsnis sukėlė 
tarp nacionalistinės emigra
cijos ir ją palaikančių užsie
nio žvalgybinių organizaci
jų- ‘1 į

Plačioje kalboje K. S. 
Džiugala papasakojo ne tik 
apie savo grįžimo motyvus, 
bet ir atskleidė parsidavė- 
lišką reakcinių emigrantų 
veiklą, tarnaujant užsienio 
žvalgyboms.

“Aš daug mačiau ir daug 
išmokau, — pareiškė K. S. 
Džiugala. — Aš nemaža ga
lėčiau papasakoti apie tai, 
bet man tam reikėtų ne va
landų, o savaičių. Todėl aš 
noriu jums papasakoti tik 
apie tai, kas mane ypač jau
dino, vertė susimąstyti ir 
kas pagaliau atvedė mane į 
tėvynę.” 

. v
Nuolat bendraudamas su 

nacionalistinės organizaci
jos “veiksniais” (krainiečiai 
savo "veiksnius” vadina

Belgradas. — Diplomatai 
mano, kad Vakaruose pra- 
siihanymas^ būk yra tarpe 
TSRŠ^r kitų socialistinių 
šalių nesutikimų, neturi jo
kio pamato.

Vargonininko išdaiga nepadėjo
—A nė velnio, bobut ma

no, — pasakė Kulių bažny
čios vargonininkas, kai su
žinojo, jog Plungėn į ateis
tinį pirmadienį ruošiasi va
žiuoti pagyvenusių žmonių 
Šakių kolektyvas.

Ir vargonininkas, daug 
nesukęs galvos, nusprendė 
kurį laiką pabūti savo am
žino priešo — velnio — ro- 
Įėję...

Neskubėkit su išvadomis: 
vargonininkas bažnyčios 
akimis nepadarė mirtinos 
nuodėmės. Juk nuo seno 
dievo tarnai skelbia, kad 
tikslas pateisina priemo
nes ...

O uždavinys nelengvas — 
paveikti šokėjus, kad šie 
neišvyktų į to nelemto pir
madienio vakarą.

“Bet kuo juos sugundy
ti?” — mąsto vargoninin
kas.

Tada jis prisimena vel
nio lašelius. Ir štai jis sė
di prie aplaistyto alumi 
stalo su šokių ratelio akom
paniatorium. Muzik antas 
jau kelinta valanda bando 
vargonininkui išreikšti kaž
kokią gilią mintį, bet nebe
pajėgia apversti liežuvio...

Vargonininkas - velnias 
žvilgteri į laikrodį: žmogus 
iki vakaro neišsipagirios 
ir “dėl techninių kliūčių” 
vakaras neįvyks...

O štai kaip visa tai pra
sidėjo. Rajone susiorgani
zavo ateistų taryba. Ir ėmė 
ruošti pirmadieniais ateis
tinius vakarus’. Šiė vakarai 
tapo tradiciniais.

Vėliau buvo įsitikinta, 
kad tikslingiau įtraukti į šį 
darbą visas miesto įstaigas 
ir įmones. Kiekviena įstai
ga organizavo po vieną at
eistinį pirmadienį. Bene 
labiausiai pavyko jį paruoš
ti miškų ūkiui.

Tiesa, iš pradžių šios 
įstaigos vadovai tik ranko
mis skėsčiojo: “Yra pas 
mus netikinčių, yra vienas 
kitas tikintis, bet išprusu
sių ateistų su žvake ieško
damas nerasi.”

Partijos rajono komiteto 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas Kunickas 
įrodinėjo, kad paprastas ir 
nuoširdus žodis kartais 
daugiau paveikia už “sau
są” paskaitą.

Vakaro pasisekimas įrodė, 
kad tai tiesa.

Apie biblijos “linksmy
bes,” jos gausius prieštara
vimus papasakojo girinin
kas Lipinskas.

Montfealis. — Streikuoja 
apie 4,500 laivakrovių.

Vilnius. Gedemino pilis Elektrėnai—energijos miestas

Įdomiai kalbėjo gamtos 
apsa u g o s inspektorius S. 
šlušnys. Nuo pat vaikys
tės jis troško žinių, veržėsi 
į mokslą, bet buržuazinėje 
Lietuvoje tai buvo ne kiek
vienam įkandama. Tik apsi
gyvenęs kapucinų globoja
mame bendrabutyje, vaiki
nas galėjo lankyti mokyklą.

- Po kelerių metų “bro
liukai” pasiūlė jaunuoliui 
papildyti jų gerokai prare
tėjusias eiles. Tačiau šluš
nys matė, kad “broliukai” 
ne per daug atsilieka nuo 
liūdnai pagarsėjusių Ne- 
krasovo “Brolių-plėšikų,” o 
kai kurie net pralenkia 
juos.

Pastarieji, tarp kitko, ne
sugalvojo tokių triukų, kaip 
Plungės “broliukai.” Vie
nas, pavyzdžiui, prijaukino 
kelis žvirblius, o kai šie nu
tūpdavo jam ant galvos, 
pak eidavo liūdnas akis į 
dangų: “nevertas aš, vieš
patie, kad tu ant mano gal
vos demonst r u o t u m ste
buklus.”

Taigi šlušnys, matyda
mas šias “linksmybes,” ne
sunkiai nutraukia ryšius su 
“broliukais.” Bet ne su 
dievu. Su juo gamtos ap
saugos inspektoriui ne kar
tą teko mintyse susigrum
ti, perskaityti ne vieną kny
gą, kol buvo nutrauktas ir 
šis ryšys.

Linksmai apie nelinksmus 
dalykus pasakoja eigulys 
Liudas Pakalniškis. “Nuo 
skrandžio prie viešpats” — 
tokia buvo strategija šei
mininkės, kuriai jis parda
vinėjo savo vasaras. Įžen
gei parėjęs į trobą, nepasa7 
kei “Garbė Jė^ui Kristui”- 
pauostyk garuojančių ant 
stalo didžkukulių kvapo ir 
apsisukęs dūlink atgal.

O štai girininko pavaduo
tojas Lipskis jau vaikystėje 
buvo susidūręs su “sijonuo
tu velniu” — Alsėdžių kle
bono šeimininke. Atsiskai- 
tydama už piemenavimą, 
šeimininkė išsitraukė iš si
jono sudūlėjusių lapelių 
krūvą, kur buvo smulkiai 
parašyta: kiek kartų ave
lės buvo priėdusios, kiek 
vilkas nunešė į krūmus ir 
t. t. Vaikinukas vietoj at
lyginimo vos pats į skoli
ninkus nepateko.

Nelinksma dievo tarnams 
pirmadieniais Plungėje.

J. Švėgžda

Plačiai skleidžiasi lietuvių 
literatūra

Dvidešimt a štuntuosius 
metus gyvuoja žinomas lite
ratūrinis žurnalas “Druž- 
ba narodov”. Įkurtas Mak
simo Gorkio iniciatyva, jis 
išvarė didelį darbo barą, su
pažindindamas visos šalies 
skaitytojus su geriausiais 
įvairių tarybinių tautų ra
šytojų kūriniais.

Pastaruoju metu žymiai 
išaugus visų broliškų tautų 
literatūroms, žurnalo kolek
tyvas ėmė ieškoti kelių, 
kaip jį padaryti įdomesniu, 
svaresniu, pateikiant skai
tytojams pačius brandžiau
sius mūsų daugianacionali
nės literatūros kūrinius. 
Siekiant išgirsti rašytojų 
mintis apie tolesnį žurnalo 
kelią, susipažinti su busi
maisiais autoriais, leidyklų 
darbuotojais, s k aitytojais 
žurnalo “Družba narodov” 
vyriausi a s i s redaktorius 
Sergejus Baruzdinas aplan
kė visą eilę tarybinių res
publikų. Po Kijevo, Minsko, 
Baku, Tbilisio, Jerevano, 
Kišiniovo, Rygos, šiomis 
dienomis jis atvyko į Vil
nių. c

—Žurnalo “Družba naro
dov” skaitytojai su Lietuva 
pažįstami jau seniai, —pa
sakė S. Baruzdinas, kalbė
damasis su spaudos atsto
vais. —Mes galime didžiuo
tis, kad mūsų žurnalas su
pažindino rusų skaitytoją 
su J. Marcinkevičiaus poe
ma “Kraujas ir pelenai”, jo 

j puslapiuose buvo išspaus
dintas I. Mero romanas 
“Lygiosios trunka akimir
ką”, J. Mikelinsko, J. Pet
kevičiaus, M. Sluckio apsa
kymai, A. Baltakio, V. Pal
činskaitės, V. Šimkaus eilė
raščiai, nauji S a lomėjos 
Nėries, Juliaus Janonio 
vertimai, A. Venclovos, D. 
Judelevičiaus, V. Kubiliaus 
straipsniai.

Svečias atverčia tik ką iš 
spaudos išėjusį žurnalo ket
virtąjį numerį, kurio viršelį 
puošia dailininko A. Tara- 
bildos lino raižinys “Dar
bas”. Jo puslapiuose — E. 
Mieželaičio straipsnis apie 
žymų totorių tautos sūnų, 
poetą, didvyrį Musą Dža- 
lilį, A. Baltakio mintys apie 
mūsų literatūrą po Lietu
vos rašytojų suvažiavimo, 
V. Petkevičiaus straipsnis, 
liečiantis mokslo, ž e m ės 
ūkio, ekonomikos proble
mas, kurios dabar, po 
TSKP XXIII suvažiavimo 
ypač jaudina visus.

—Glaudži a i bendradar
biauti su lietuvių rašytojais

tikimės ir toliau, — kalba S. 
Baruzdinas. Viešnagė Vil
niuje, pokalbiai Rašytojų 
sąjungoje, “Vagos” leidyk
loje, laikraščių ir žurnalų 
redakcijose sukėlė daug 
minčių apie mūsų žurnalų 
tolimesnį darbą, papildė jo 
“redakcinį portfelį”. Galvo
jame pateikti visasąjungi
niam skaitytojui naują A. 
Bieliausko “Kauno roma
ną”, naujus E. Mieželaičio, 
A. Baltakio, J. Marcinkevi
čiaus, A. Mąldonio, A. Ber
noto eilėraščius.

“Družba narodov” kaip 

Viktoras Valaitis
(50-ąsias gimimo metines pažymint)

“Aukštas, liesokas, bet 
plačių keturkampių pečių, 
standžiai aptemptų karišku 
švarku, pailgio liesoko vei
do, į šoną pakreipta karei
viška pilote, jis ryškiai išsi
skyrė iš kitų žaliame lomos 
ir užgęstančios saulės spin
dulių fone. Jis kalbėjo ne
daug, bet kietai, suspausto
mis frazėmis, kalbėjo gana 
gryna suvalkietiška tarme... 
Valaitis kalbėjo santūriai, 
įsigalvodamas į kiekvieną 
žodį. Man jis pasirodė gi
liai nugrimzdęs į savo min
čių pasaulį.” Taip E. Mie
želaitis yra apibūdinęs Vik
torą Valaitį, kurį jis kar
tą sutikęs karo laukuose 
Lietuviškojo junginio 
karių tarpe sunkių kau
tynių Oriolo fronte me
tu. Čia V. Valaitis narsiai 
mušė priešą ne tik kario 
ginklu, bet ir poeto plunks
na.

Gimęs 1916 m. balandžio [ 
15 d. Laukiniškės kaime 
(buv. Šakių apskrityje) 
vargingo valstiečio šeimoje, 
Viktoras iš pat mažens pa
tyrė daug vargo. 1934 m. 
jis įsijungė į revoliuenį ju
dėjimą, įstojo į pogrindinę 
Lietuvos komjaunimo orga
nizaciją, o 1939 m. buvo pri
imtas į Komunistų Partiją. 
Už dalyvavimą revoliucinia
me judėjime V. Valaitis bu
vo fašistinės valdžios perse
kiojamas.

Pirmaisiais tarybinės san
tvarkos metais jis stojo į 
naujojo gyvenimo statybą, 
dirbdamas Šakių miesto, o 
vėliau Šakių apskrities vyk
domojo komiteto pirminin
ku.

Prasidėjus Didžiajam Tė
vynės karui, V. Valaitis 
evakuavosi į Tarybų Sąjun
gos gilumą. Susiorganizavus 
Tarybinės Armijos Lietuviš
kajam junginiui, poetas sto
jo į jį. Lietuviškajame jun
ginyje V. Valaitis pasirodė 
ne tik kaip, narsus kovoto
jas ir daug žadantis poetas, 
bet ir kaip pavyzdingas ka
rių auklėtojas — partorgas. 
Jis kėlė savo kovos draugų 
politinį ir idėjinį lygį, stip
rino jų kovos dvasią, ugdė 
pasiryžimą kovoti, tikėjimą 
pergale. Pats V. Valaitis 
tos pergalės nebesulaukė. 
Jis krito garbinga kario 
mirtimi Baltarusios laukuo
se, netoli Vitebsko, pasku
tinėmis 1943 metų dienomis.

Savo poetinį kelią V. Va
laitis pradėjo dar buržuazi
nės santvarkos metais, ta
čiau kokių nors reikšminges
nių kūrinių tada dar nesu
kūrė. Žymiai sėkmingiau jis 
ėmė reikštis poezijoje tary
binio gyvenimo sąlygomis, 
ypač Didžiojo Tėvynės karo 
metu. Nemažas pluoštas jo 
eilėraščių karine tematika

priedą prie žurnalo leidžia 
visų respublikų autorių 
knygas. Pastaruoju metu 
pradėta leisti serija knygų, 
pavadinta “50 metų tarybi
niam romanui”. Šioje seri
joje išėjo J. Baltušio knyga 
“Parduotos vasaros”, šiais 
metais pasirodys J. Marcin
kevičiaus apysaka “Pušis, 
kuri juokėsi” ir M. Sluckio 
romanas “Laiptai į dangų”.

Mums labai džiugu, pasa
kė baigdamas S. Baruzdi
nas, kad Lietuvoje turime 
daug gerų draugų. Tikimės, 
jog pasistengę padaryti sa
vo žurnalą įdomesniu, drau
gų ir skaitytojų susilauksi
me dar daugiau.

L. E.
Vilnius

(“Priešakinėj,” ‘‘Atakon 
žengiu,” “Žygyje,” “Pir
myn,” “Jau pergalė arti,” 
“Mes grįžtam,” ir kt.) bu
vo išspausdinti periodikoje 
ir tuo metu paasiro d ž i u - 
siuose jaunųjų poetų kolek
tyviniuose rinkiniuose “Ko
vos lauke.” Vėliau, 1953 me
tais buvo išleista ir atski
ra V. Valaičio poezijos kny
gutė, pavadinta “Žygyje.”

Būdingiausi V. Valaičio 
poezijos motyvai — meilė 
savo gimtajam kraštui ir 
socialistinei tėvynei, neapy
kanta hitleriniams grobi
kams ir pasiryžimas ginti 
savo šalį, tikėjimas galutine 
tarybinės liaudies pergale. 
Ši poezija buvo kuriama 
fronte, daugiausia sunkių 
kovų sąlygomis. Poeto drau
gai ne kartą yra matę jį su
silenkusį apkasuose, prisi
dengusį nuo kulkų be ske
veldrų, rašantį savo eilė
raščius. Taip gimę V. Va
laičio kūriniai formos at
žvilgiu negalėjo būti reikia
mai išbaigti, nušlifuoti, ta
čiau juose reiškiamos min
tys kariams buvo labai arti
mos ir savos, jų nuoširdu
mas ir paprastumas pasiek
davo poeto kovos draugų 
širdis ir jaudino juos. V. 
Valaitis, pats patyręs visus 
karių gyvenimo vargus ir 
džiaugsmus, sugebėdavo su
rasti tokį žodį, kuris, anot 
jo, liptų kariui prie širdies, 
kaip raištis linmpa prie 
žaizdos.

Negailestinga priešo kul
ka anksti pakirto šį taurų 
tarybinį patriotą ir nuošir
dų poetą, nespėjusį subran
dinti poetinio talento. Tar
si nujausdamas savo žuvi
mą, V. Valaitis eilėraštyje 
“Draugams” kreipiasi į ko
vos bendražygius tokiais* 
jaudinančiais posmais:

Draugai, kovoj jei žūsiu, 
Ir žemė galvą man priglaus— 
Dėl to jūs širdys teneliūsta 
Ir skausmo tenejaus.

Kai žemėn jau laisvon jūs grįšit 
Ir džiaugsmo himną pušys gaus,— 
Kad aš mylėjau ją, sakykit, 
Ir kad kovoj dėl jos žuvau.
Karštai mylėjęs savo gim

tąją šalį ir už jos laisvę net 
gyvybę atidavęs, V. Valai
tis ir per neilgą savo amžių 
sugebėjo palikti neišdylan
čius pėdsakus gyvenime.

K. Doveika

ATITAISYMAS KLAIDOS
Mano straipsny — JAV 

balsuotojų demonstrac i j a 
Washingtone, t i 1 pusiame 
“Laisvėje” gegužės 20 d., 
įvyko klaida, kurią būtinai 
reikia atitaisyti.

Aš rašiau, kad mitinge 
kalbėjęs Irving Howe yra 
žurnalo “Dissent” redakto
rius, o buvo atspausdinta, 
būk jis esąs kažkokio “Li
terary Digest” redaktorius.

Ieva Mizariene
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KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

rių būtų pasisiūlęs prezidentui 
tuojau vykti į Vietnamą ir ten 
už tą “kietą politiką” savo 
galvą paguldyti. Tegu mūsų 
jauni vyrai ten galvas guldo, 
o jie, raketieriai iš Tarybos ir 
Bendruomenės, tik čia 
goję sėdėdmai nori vis 
ir muštis!

Chica- 
muštis

rei kaKlerikalų “Draugas 
lauja, kad Tarybų Sąjunga 

' būtų išmesta iš Tarpparlamen
tinės Sąjungos.

Taip, žinoma, ir atsitiktų, 
jeigu mūsų klerikalai tą są
jungą “runytų.” Jų nelaimė, 
o Tarybų Sąjungos laimė, kad 
jie tik gali vaidinti kiaulės 
be ragų vaidmenį. Todėl nie
kas su jais nesiskaito.

Lietuvos “Mokslei v y j e ” 
(1966 m., nr. 4) skaitau apie 
įdomų išbandymą Kaišiadorių 
rajono Kruonio vidurinėje mo
kykloje su “padykusiais” vai
kais. Ką su jais daryti? Kaip 
juos sutvarkyti?

Kilo mintis, jog būtų ge
rai, kad vaikų tėvai (pasi
keisdami) dalyvautų klasėse 
ir stebėtų savo vaikus. Rezul
tatai puikūs. Prašau:

“Klasės vadovės lūkesčiai 
pasiteisino. Dabar tėvai mie
lai užeina Į mokyklą. Ir de
vintokai jau suprato, kaip sun
ku, kai tavo gėdą pergyvena 
mama ir tėtis... Taip bendromis 
jėgomis sprendžiamas pats 
svarbiausias uždavinys — ge
rai mokytis.”

Skamba ir atrodo labai ge
rai. Kas nors šį būdą “vai
kams suvaldyti” turėtų pa
siūlyti ir mūsų Amerikos mo
kykloms.

Hartford, Conn.
Apie parengimą.

Gegužės 15 d. įvyko Lais
vės choro koncertas ir pie- 
t ū s . Svečių turėjo
me iš arti ir toli. Laisvės 
choras atidarė koncertinę 
programą gražiai sudainuo
damas tris liaudies dainas.

Paskiau buvo pakviestas 
Aido choras iš Worcesterio. 
Choras labai gražiai daina
vo. Visiems patiko. Didelis 
ačiū choro nariams ir mo
kytojui.

Gaspadinės patiekė įvai
raus, skanaus maisto ir vi
siems pakankamai. Vyriau
sia gaspadinė buvo L. Že
maitienė. Tai sunkus jų bu
vo darbas. Reikėjo numaty
ti kokiam skaičiui žmonių 
pagaminti maisto, nes bi
lietų iš anksto nedaug kas 
nusipirko.

Mrs. Klišienė iš Weling- 
fordo dovanojo sūrį ir py
ragą, M. Kliaugienė — dvi 
kvortas raugintų kopūstų. 
Didelis joms ačiū.

Gegužės 17 d. staigiai su
sirgo S. Barzdelis, choro 
narys, dar jaunas vyras. Jis 
yra Hartfordo ligoninėje, 
bet lankyti leidžia tik šei
mos narius.

Lukštienė buvo susirgus, 
bet jos sveikata jau eina 
geryn. M. Raulinaitienė, L. 
M. Klubo narė, yra Hart
fordo ligoninėje sveikatos 
taisymui.

Sergantiems linkiu grei
tai pasveikti.

PRESBYTERIJONŲ 
SUVAŽIAVIMAS

f ' Bostonas. — Čionai įvyko 
178-tas presbyterijonų baž- 

/ J^yčios pasekėju suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 800 at- 

L stovų, daugumoje pastorių.
Suvažiavime kalbėjo ir 

katalikų kardinolas Cushin- 
i į. gas. Jis pasisakė už krikš

čionių religijų vienybę.

Waterbury’ Conn.
Parengimas

Sekmadienį, gegužės 29 
d., 103 Green St. svetainėje, 
įvyks labai svarbus paren
gimas. Tai bus minėjimas 
Juniaus Janonio 70 metų 
gimtadienio. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Gerai žinomas veikėjas 
R. Mizara, “Laisvės” re
daktorius, skaitys paskaitą 
apie Janonį ir jo darbus.

Ruošia LLD kuopa. Visus 
vietinius ir iš apylinkės 
kviečia dalyvauti. Įžanga 
veltui. Turėsime ir užkan- 
gžių.

Noriu priminti LLD na
riams, kad kai kurie dar 
yra nepasimokėję duokles 
už 1966 metus. Taipgi yr a 
neatsiėmusių knygų. Daly
vaukite, pasimokėkite ir at- 
siimkite knygas. Žinote, kad 
kuopos susirinkimai t i k 
kartą į tris mėnesius įvyks
ta, o pinigai reikalingi pa
siųsti į centrą.

Kovo mėnesi turėjome 
rengimą minėjimui Tarp
tautinės moters dienos. Tu
rėjome dvi viešnias iš Nfew 
Yorko, tai Nastę Buknienę 
ir Ievą Mizarienę. Buknienė 
trumpai pakalbėjo, ir labai 
jausmingai padeklamavo.

Ieva Mizarienė plačiai 
kalbėjo apie moterų rolę 
praeityje ir dabar kovoje 
už žmonių geresni gyveni
mą ir taiką. Abiejų kalbos 
labai patiko. Tikrai galime 
pasidžiaugti, kad mes turi
me tokių gabių veikėjų.

Kad parengimas būtų pel
ningas, tai mūsų draugės 
prisidėjo su aukomis. M. 
Svinkūnienė d e monstravo 
maisto ir gėrimo pagamini-

Susirgo
Susirgo “Laisvės” skaity

tojas Vincas Stulgaitis ir 
Gegužės 16 d. mirė Juozas pasidavė į Brocktono ligo-- 

Gustaitis. Liūdinčios liko jo sveikatos patikrinimui, 
žmona Augusta (Juodsnu- Daktarai surado ..
kiūtė), duktė Virginia Zell, reikalinga operacija ant

New Haven, Conn
Mirė J. Gustaitis

o Lietuvoje sesuo, kurią 
rengėsi aplankyti birželio 
mėnesį? Gaila gero draugo.

Palaidotas Worcestery- 
je. Lai jam būna amžina ra
mybė, o jo artimiems reiš
kiame užuojautą.

Gegužės 15 d. iš New Ha- 
veno grupė draugų dalyva
vo Hartforde Laisvės cho
ro parengime. Visi paten
kinti Laisvės ir Aido chorų 
gražiomis dainomis ir pa
rengimu.

Parengime ilgokai pasi
kalbėjau su Aido choro na
riais Juozu ir Domicėle Lu
kais, o ypatingai su chorve
džiu Dirvelių. Pasirodo, kad 
choriečiai pilni energijos 
veikimui.

LLD kuopos nariai gavo 
Ievos Mizarienės parašytą 
knygą uJaudinantys susiti- 
tikimai”. Kurie jau skaitė, 
giria, kad knyga labai įdo
mi, lengvai ir gražiai para
šyta. Patariu d.d. skaityti, 

tikrai būsite pasitenkinę.
J. Kunca

o

Stoughton, Mass.
Mirė J. Kazulis

Gegužės 13 dieną, Mor
ton ligoninėje, mirė Juozas 
Kazulis, “Laisvės” skaity
tojas. Liūdintys liko žmona 
Anna Kazulienė, trys sū 
nūs, dvi dukros, 10 anūkų 
ir 6 proanūkiai, taipgi gi
minių ir draugų. Palaidotas

mą iš daržovių ir tą dova- • Haven Green kapinėse.
• — • j 1 • T7 T Tjo rengėjų stalui.. K. Yen- 
kelunienė dovanojo kepsnį, 
M. Ulozienė — sausainiukų, 
M. Raškauskienė — agur
kų. Ačiū draugėms už dova
nas, o publikai už atsilanky
mą.

Waterburio LLD 28 kuo
pos piknikas įvyks sekma
dienį, birželio 26 d., T. Mor
ris šodelyje, O a k villėje. 
Rengia bendrai, su Oakvil- 
lės LDS 31 kuopa.

Spaudos paramai pikni
kas įvyks rugpiūčio pabai
goje.

Reiš k i a m e užuojautą 
daktarui Stanislovaičiui ir 
jo šeimai nuliūdimo valan
doje. Mirė daktaro sūnus 
Dr. Eugenius Staneslow. 
jaunas žmogus. Supranta
me, kad mirtis yra natūra
lus žmonių gyvenime įvy
kis, bet kada jaunas mirš
ta, sunkiau liūdesį pergy
venti.

Klementina Yenkeluniene
___________ j

Waterbury, Conn.
Prašomi nepamiršti

Waterburio ir apylinkės 
lietuviai prašomi nepamirš
ti, kad sekamą sekmadie
ni, gegužės 29 d., 2 vai. po
piet, svetainėje po num. 103 
Green St., Waterbury j e, 
įvyks svarbus mitingas-pra- 
kalbos. Bus pagerbtas įžy
musis lietuvių poetas — ko
votojas už mūsų tautos lais
vę — Julius Janonis, nuo 
kurio gimimo dienos šiemet 
sukako 70 metų.

Kalbą sakys R. Miara, iš 
Niujorko. Bus deklamacijų 
ir kitų “pamarginimų.”

Rengėjai

llllIIIIIH III

, kad jam

plaučių.
Operaciją padarė gegužės 

18 d. Sakoma, kad gerai pa
vyko. Bet ligoninėje turės 
išbūti apie tris savaites. Li
goninėje jo adresas: Brock
ton Hospital, William Stul
gaitis, Ward D, Room 222, 
680 Center St., Brockton, 
Mass.

Sergančiam linkiu grei
tai pasveikti.

George Shimaitis

Japonų užpuolimas 
Pearly įlankoje

Tikėdamasi greitos hitle-

re jo smogti netikėtą smūgį 
JAV Ramiojo vandenyno 
laivynui ir įsitvirtinti Pietų 
jūrų rajone.

Gruodžio 7 d. auštant ja
ponų laivų junginys pasiekė 
punktą, nutolusį 200 mylių 
nuo Oahu salos, kurios 
Pearl Harbor užuteky buvo 
amerikiečių karinė jūrų ba
zė. Pearl Harbore tada sto
vėjo 8 JAV linijiniai laivai, 
9 kreiseriai, 20 eskadrinių 
minininkų, 5 povandeniniai 
laivai ir 49 kitokie koviniai 
bei pagalbiniai laivai.

6 vai. Havajų laiku avia
cinės smogiamosios grupės 
pirmoji banga, 353 lėktu
vai, pakilo nuo japonų lėk
tuvnešių į orą. Pasiekę Oa
hu, lėktuvai staiga užklupo 
amerikiečių laivyną ir per 
keletą minučių išvedė iš ri
kiuotės daugumą JAV Ra
miojo vandenyno laivų. Ke
letas amerikiečių lėktuvų,

rinės Vokietijos pergalės, | pakilusių į orą, greitai bu- 
Japonija 1941 m. karsthgis- vo numušti, ir japonai pra-
kai spartino paskutinius 
pasiruošimus karui su JAV 
ir Anglija. Japonai manė, 
kad, jiems užgrobus ameri
kiečių ir anglų valdas Piet
ryčių Azijoje ir Ramiajame 
vandenyne, JAV ir Angli
ja atsisakys kariauti taip 
toli nuo metropolijų ir nusi
leis agresoriams.

Lapkričio 26 d. 6 vai. 00 
min. japonų karo laivų jun
ginys išplaukė iš bazės Hi- 
tokapu įlankoje (prie Itu- 
rupo salos Kurilų salyne) 
Havajų salų link. Junginį 
sudarė smogiamoji grupė— 
6 lėktuvnešiai ir prieangos 
grupė—2 greitaeigiai lini
jiniai laivai, 2 sunkieji 
kreiseriai, 1 lengvasis krei
seris ir 9 eskadriniai mini
ninkai. Junginį rėmė po
vandeniniai laivai ir tanke- 
riai. Japonai tokiu būdu no-

dėjo atakuoti amerikiečių 
aerodromus. Su antra lėk
tuvų banga (170 lėktuvų)) 
japonai palaužė amerikie
čių pasipriešinimą. Taip Ja
ponija pradėjo karą prieš 
JAV, jo nepaskelbusi.

JAV laivynas patyrė di
delius karinės technikos 
nuostolius. Iš 8 linijinių lai
vų 4 buvo nuskandinti, 4 il
gam laikui apgadinti. Iš vi
so Pearl Harbore nuskendo 
arba buvo sužalota 18 dide
lių laivų ir daug mažesnių. 
Aerodromuose ir ore japo
nai sunaikino ir apgadino 
219 amerikiečių lėktuvų. 
Japonai neteko 29 lėktuvų 
ir 5 mažų povandeninių lai
vų.

SVEIKINAME

Ksaverą Karosienę
\ 

(San Leandro, Calif.)

Jos 65-ojo. gimtadienio ir 50 metų visuomeninės 
veiklos sukakties proga ir linkime jai dar daug 

metų ir stiprios sveikatos.

Anna Daukienė ir šeima

g?

Detroit, Mich.'

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Mūsų KuopU ir Draugysčių 
Mėnesiniai Susirinkimai

Šv. Roko Pašalpinės Draugystės 
susirinkimas įvyks trečiadienį, Bir
želio-June 1, 7 vai. vakare, Piliečių 
Klube, 128 Ames St.

LDS 67 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, Birželio-June 2, 7 vai. 
vakare.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir
madienį, Birželio-June 6, 7. v. vak.

Lietuvių Tautiško Namo Draugo
vės susirinkimas įvyks antradienį, 
Birželio-June 7, 7 vai. vakare.

Pastarieji trys susirinkimai atsi
bus Lietuvių Tautiškame Name, mo
kyklos kambriuose, 8 Vine St.

Prašau LLD 6 kp. narius įsitė- 
myti, kad minėtame susirinkime tu
rėsime išrinkti komitetą “Laisvės” 
piknikui suorganizuoti Liepos - July 
3 ir 4 Ramova Parke Laikas bėga 
greitai, turime prisiruošti iš anksto, 
kad turėtume sėkmingą pikniką.

George Shimaitis (41-42)

Baltimorės ir Apylinkės Visuomenės Dėmesiui

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia A. L. D. L. D. 25 Kuopa

Sekmadienį, Birželio 19, 1966
Pradžia 11 vai. ryto. — Muzika nuo 3 iki 7:30 vai. vak.

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

Turėsime skanių valgių ir gėrimų. Piknikas įvyks visiems žinomoj vie
toj, pakanki svečiams priimti. Kviečiame visus dalyvauti.

KELRODIS: Iš Philadelphijos miesto ir apylinkes — imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės. Privažiavę Ha vert St, sukite į kairę ir važiuokite iki Lombard St. Lombard St. su
kite į kairę ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. čia sukitės į kairę, ir pusant
ros mylios pavažiavus, kairiame šone bus pikniko vieta. ,■

Iš Baltimorgs miesto važiuojant imkite autobusą No. 20, Baltimore St. Tik tą, kur pažymėta 
“Dundalk”. Busas priveža prie pat pikniko vietos.

Iš Washington, D. C.: Baltimore-Washington Parkway. Atvažiavus netoli Baltimorės miesto 
tėmykite iškabą “Harbor Tunnel.’’ Išvažiavę i kitą pusę tunelio pirmas išsisukimas bus Hola
bird Avė. Važiuokite tąja gatve, rasite pikniką.
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PHILADELPHIA, PA. & VICINITY ____„ ...m

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)

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

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

Call GR 6-6837 (39-41)

MACHNISTS. Our expansion re
quires additional men. Good 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)

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 STĖEL CO., *
6501 State Rd., Phila., Pa., 19135

(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
Set 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

(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-RAY1 TECHNICIANS

LP NURESES
(Graduates of Approved Schools) 

Contact Personnel Office
WILLIAMSPORT HOSPITAL 

Williamsport, Pa.
(40-49)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo* tai 
hofrs stanibAsna anka paremk

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. 

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 shopr—x 
MA 7-3673. (39-Ą)_J)

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

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

6618 Gov. Printz Blvd. 
Wilmington, Del.

(37-41)

WOOD WORKER. Cabinet Room 
experience desirable. Steady employ
ment, paid benefits. Write or call: 
JOHN M. ROHRBAUGH CO, 237 
N. Church Lane, Red LiomPa.

Ph. 717-244-2895. / ($9-43)

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, I

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$

TEXTILE WINDERS

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

(37-43)

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO I NesfrSIuokito mi pik- 
niky rengimu savo organism- 
ci jų fiaydai, ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.
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Biržiečių laiškas Amerikos lietuviams
Brangūs tautiečiai, 

? pažangieji Amerikos
lietuviai!

* Kaip Jums žinoma, š. m. 
balandžio 5 d. sukako 70 
metų, kai gimė pirmasis lie
tuvių proletarinis poetas, 

t revoliucijos dainius ir tri
būnas Julius Janonis. Ypač 
brangus jo vardas mums, 

' biržiečiams. Netoli Biržų 
(Beržinių kaime) poetas gi
mė, Biržuose eilę metų gy
veno, mokėsi, parašė savo 
pirmuosius eilėraščius. Nuo 
čia prasidėjo jo kelias j pro
letarinės poezijos platumas.

Plačiai paminėjo visa mū
sų šalis, visos broliškos ta
rybinės respublikos mūsų 
įžymiojo žemiečio gimtadie
nio jubiliejų. Ypač didelės 
iškilmės įvyko vietose, ku
rios tampriai siejasi su po
eto gyvenimu, darbu ir kū- 

Iryba. Tai Biržuose, Šiau
liuose, Vilniuje, Voroneže, 
Maskvoje ir Leningrade.

Balandžio 5 d. iš pat ryto 
biržiečiai lengvosiomis ma
šinomis ir autobusais važia
vo į poeto gimtinę — Ber
žinių kaimą, kur ant nedi
delės kalvelės, buvusios Ja
nonių šiaudinės bakūžės 
vietoje pastatytas poetui 
skulptoriaus K. Bagdono 
paminklinis akmuo. Čia įvy- 

. ko mitingas, kurio metu 
kalbėjo J. Janonio vardo 

1 kolūkio pirmininkas P. Bė- 
liakas, Lietuvos komjauni
mo Centro Komiteto sekre
torė Daukaitė ir kt. Biržų 
J. Janonio vardo vidurinės 
mokyklos - internato moks
leiviai deklamavo nemirš- 

I-tanČias poeto, -eiles. Po to 
visi grįžome į Biržus, į nau
jai poeto vardu pavadintą 
ir sutvarkytą aikštę, kur 
šios datos atminimo ženk- 
lan pasodinome buinų ąžuo
lą.

Iš čia visi patraukėme 
prie pašto pastato, kur 1909- 
1913 metais Julius Janonis 
mokėsi keturklasėje mokyk
loje. Čia buvo iškilmingai 
atidarytas poeto memoria
linis muziejus. O vakare I 
vidurinės mokvklos aktų 
salėje įvyko didžiulis iškil
mingas minėjimas.

Jame dalyvavo ir keletas 
dar gyvų esančių J. Janonio 
draugų, kaip R. Morkūnie
nė, K. Burbulis, daug įžy
mių svečių iš Vilniaus: 
Valstybinio spaudos komi
teto pirmininkas F. Bie
liauskas, Lietuvos Komunis
tų partijos Centro Komite- 

. to atstovas L. šepetys, kom
pozitoriai J. Karosas, J. Ju
zeliūnas, P. Tarno liūnas, 
Operos ir baleto teatro so
listai J. Ja siūnaitė ir R. Ma- 
rijošius, skulptorius K. Bag
donas, poetai Eug. Matuze- 
vičius, A. Drilinga ir kiti.

Iškilmingo vakaro metu 
buvo pasiūlyta parašyti 
Jums laišką ir šio, be abejo, 
ir Jums brangaus jubiliejaus 
atminimo vardan pasiųsti 
kuklų suvenyrą — biržiečių 
moterų išausta tautinę 
juostą. Visa salė karštais 
plojimais parėmė šią mintį. 
Juk J. Janonio atminimas 
brangus ne tik mums, jo 
žemiečiams. bet ir visai pa
žangiajai išeivijai, kuri ko
voja už taiką, tautų drau
gyste, už gyvenimą be iš- 

' % naudojimo.
Išskirtini ryšiai sieja poe

tą su Jumis, pažangiaisiais 
Amerikos lietuviais. Čia, 
kairiosios krypties laikraš
čiuose jau nuo 1916 m./ buvo 
spausdinami Vaidilos Ainio 
eilėraščiai, kurie įkvėpė ne

nuleisti galvos išeivijos pro
letariatą, kavos plantacijų 
(Pietų Amerikoje), fabrikų, 
skerdyklų darbininkus. Iš J. 
Janonio poezijos kovingu
mo mokėsi Jūsų proletari
niai poetai. Čia, Čikagoje, 
1924 m. “Vilnies” laikraštis 
pirmasis išleido J. Janonio 
“Jaunų dienų raštus.” Čia 
ir dabar vakaruose skamba 
jo posmais sukurtos dainos 
ir dabar poeto eilės Jus 
įkvepia nelengvame kovos 
kelyje. Mes žinome, kad ir 
pas Jus, pažangiojoje išei
vijoje, buvo plačiai ir gra
žiai paminėtas mūsų įžy
miojo žemiečio jubiliejus. 
Už tai mes esame Jums gi
liai dėkingi.

Mūsų, biržiečių, delegaci
jos dalyvavo minėjimuose 
Šiauliuose, Vilniuje, Voro
neže, Maskvoje. Ypač gausi 
delegacija buvo išvy
koje į Leningradą (važiavo 

i apie 60 žmonių, daugiausia 
poeto gimtinės vietų —da
bar J. Janonio vardo kolū
kio — kolūkiečių). Ir visur 
mūsiškiai buvo broliškai su
tikti, iš visur jie parsivežė 
nepamirštamus įspūdž i u s. 
Ypač mus sujaudino ir su
kėlė pasididžiavimą tas fak
tas, kad mūsų žemietį visur 
plačiai žino, gerbia ir aukš
tai vertina.

Apie pusę šimtmečio pra
ėjo, kai Julius Janonis ra
šė savo posmus. Jie ir šian
dien tokie pat poetiški, už
degantys ir kovingi, kaip ir 
prieš penkiasdešimt metų. 
Juos vienodai supranta, jais 
žavisi ir neįkain u o j a m a i 
vertina fabriko darbinin
kas,, universiteto profeso
rius, kolūkinio kaimo vals
tietis, moksleivis ar litera
tūros kritikas. Reta, pavy
dėtina poeto dalia. Ir pati 
kilniausią dalia. Ji pasiek
ta ne vien milžiniško talen
to dėka. Tą nusetabų ta
lentą gaivino labai žmogiš
ka širdis, mylinti žmogų, 
grožį, taurumą ir neapken
čianti smurto, priespaudos 
ir niekšybės, širdis, supran
tama visam pasauliui, visai 
žmonijai ir kartu labai lie
tuviška širdis.

Poetas žuvo, sulaukęs vos 
21-rių metų. O šiandien apie 
jį kuriamos pjesės ir kino 
filmai, jo vardu pavadina
mos mokyklos ir fabrikai, 
kolūkiai ir laivai, gatvės ir 
aikštės. J. Janonio poezija, 
lyg tas mitologinis iš pele
nų atgimęs paukštis Fenik
sas, tarybinės santvarkos 
metais atsinaujinusi, prade
da dar platesnį savo kelią. 
Ji išversta daugiau kaip į 
dešimtį Tarybų Sąjungos 
tautų kalbų, o neseniai mus 
pasiekė žinios, kad ji ver
čiama j vokiečių ir kitas 
kalbas, kad leidžiama Veng
rijoje, Lenkijoje. Čekoslova
kijoje ir kitur. Mūsų žemie
čio poezija tampa vis bran
gesniu viso pasaulio darbo 
žmonių turtu.

Karšta meile ir pagarba 
apgaubtas poeto atminimas 
Biržuose. Čia J. Janonio 
vardu pavadinta gatvė, kol
ūkis, mokykla - internatas, 
aikštė, kurioje bus pastaty
tas įžymiajam dainiui pa
minklas. Pernai vasarą po
eto gimtinėje — J. Janonio 
vardo kolūkyje — buvo ati
dengtas paminklinis akmuo, 
įrengtas muziejinis kamba
rys. Kaip jau minėjome, ju
biliejaus dieną Biržuose ati
darytas žypiiai platesnės 
apimties poeto memoriali
nis muziejus. Miesto ir kai
mu kultūros įstaigose, mo
kyklose vyko jubiliejiniai 

vakarai, J. Janonio poezijos 
skaitovų konkursai.

O, jeigu dainius bent va
landėlei galėtų prisikelti ir 
pereiti gimtojo miesto gat
vėmis. Jis išvystų, kaip 
skaisčiai aušta jo išprana
šautas Naujas Rytas, kaip 
gyvybingai įsikūnija tikro
vėje jo, kovotojo, idealai. 
Vietoj purvinų, klampių, 
mediniais šaligatviais gat
velių jis pamatytų asfaltuo
tas gatves, vietoj sukrypu
sių medinių grybo apgrauž
tų trobelių — daugiaaukš
čius m o d e r n i u s su vi
sais buitiniais patogumais 
namus, kuriuose gyvena pa
prasti darbo žmonės. Tai 
ne senieji išsekinti dirbtu
vių darbininkai, ne užguiti 
dvaro kumečiai, kuriuos 
taip ryškiai ir įkvėptai sa
vo poezijoje įprasmino po
etas. Tai nauji žmonės, sa
vo gyvenimo šeimininkai, 
gyvenantys pasiturimą, 
kultūringą ir prasmingą gy
venimą.

Brangūs Tėvynainiai, jei
gu kam kada bus galimybė 
atvykti į Tarybų Lietuvą, 
neužmirškite' Biržų. Mes 
pasitiksime Jus išskėstomis 
rankomis ir atvira, biržie- 
tiška širdimi, kaip tikrus 
brolius ir seseris.

Geriausios kloties Jūsų 
kovoje, darbuose ir asmeni
niame gyvenime! Testiprėja 
ir tegilėja Jūsų ryšiai su 
Tėvyne. Ir tos kilnios, ne
mirštančios, idėjos, už ku
rias savo jėgas, jauną gyve
nimą ir nuostabų talentą 
atidavė mūsų žemietis Ju
lius Janonis, tebūna vienu 
iš mūsų draugystės jausmus 
skatinančių akstinų.

J. Janonio gimimo 
70-mečiui paminėti 
LTSR Biržų rajono 

Organizacinė 
komisija

Vietnamo budistas 
Amerikoje

Į Jungtines Valstijas at
vyko Pietų Vietnamo budis
tų lyderis Thich Nhat Hanh, 
vilkįs budistų dvasininko su
taną. Jis čia buvo pakvies
tas kai kurių amerikinių re
liginių ir akademinių gru
pių-

—Mes nbrime tuojau su
laikyti karą Vietname, — 
sakė Thich Nhat Hanh.

Pasakojo, kad visa Viet
namo liaudis labai trokšta 
taikos, nekenčia viso to, kas 
dedasi Vietname — žmonių 
kraujo praliejimo. Svečias, 
matyt, bus labai atsargus, 
per daug neprasitars prieš 
karo baisenybes, kadangi 
jis yra toje šalyje, kurios 
ginklai ir žmonės Vietname 
vyrauja.

Šiuo metu Pietų Vietna
me verda mūšiai ne tik tarp 
liaudiečių ir amerikiečių, o 
ir tarp budistų ir militari- 
nės valdžios šalininkų. Mū
šiuose veikia amerikiniai 
tankai ir lėktuvai, šautuvai 
ir durtuvai. Ns.

GRAŽUS BUVO 
AIDIEčlŲ SPEKTAKLIS

Aido choro spektaklis — 
muzikinio veikalo “Vestu
vės” pastatymas ir koncer
tas — įvykęs praėjusį sek
madienį Schwaben salėje, 
buvo geras, gražus. Apie jį 
smulkiai parašys A. Gilma- 
nas kitame “Laisvės” nume
ryje.

Mieste pasidairius
Gerai veikia Piliečių Ko

mitetas Miestą Švariu Išlai
kyti. Mobilizuojami savano
riai apžiūrėti visus miesto 
užkampius ir raginti žmo
nes pašalinti šiukšlynus.

Visiems reikia su šiomis 
pastangomis kooperuoti. 
Miesto gatvėse yra pastaty
tos dėžės šiukšlėms sumes
ti. Negražu, gėda cigarečių 
galus ir popiergalius numes
ti gatvėje, kai taip lengva 
prieiti prie dėžės ir įmesti.

Mrs. Lindsay, miesto ma
joro žmona, turi gerą pata
rimą įvairioms miesto įstai
goms padabinti, pagražinti. 
Ji siūlo įstaigų sienas pa
puošti vaikų tapybos pa
rinktais darbeliais. Tai bū
tų geras paakstinimas jau
niems dailininkams ir mūsų 
įstaigos pasidarytų jaukes
nės.

Parkų komisionierius Ho
ving atmetė pasiūlymą New 
Yorko didžiajame Central 
Parke įrengti teatrą. Tokį 
sumanymą buvo davęs ar
chitektas Daniel Chait. To
kiam teatrui jau buvo su
keltas visas milijonas dole
riu.

Komisionierių tenka pabir
ti už neleidimą parką subiz- 
nieriauti. Tegu jis visados 
būna žmonėms pavaikštinė
ti ir pailsėti.

Po ilgu derybų naujoji 
World - Journal - Tribune 
kompanija iau susitarė su 
dviemis uniiomis dėl išlei
dimo laikraščių. Bet dar 
tenka susitarti su kitomis 
aštuoniomis unijomis.

Susitarimas nasiektas su 
International Typoo-ranhic- 
al Union ir Paner Handlers 
and Sheet Straighteners 
Union. Sunkiausia būsią su
sitarti su Newsnaner Guild, 
tai vra. redakciniais darbi
ninkais bei reporteriais.

Taigi, miesto ligoninių 
slaugiu streiko išvengta. 
Joms algos gerokai pakel
tos ir jos nutarė darbo ne- 
bemesti. Jeigu jos būtu su- 
streikavusios, visos (21) 
miesto ligoninės būtų atsi- 
dūrusios kebliausioje padė
tyje.

Birželio 12 d. Americon 
Ballett Theater artistai, 
anie 50 ju. lėktuvu išskris į 
Maskva. Pirmas jų nasio- 
dvmas Maskvoie bus birže
lio 15 d. Paskui lankvsis- 
o-astroliuos ir kituose Tary
bų Sąjungos miestuose..

Rep.

SMARKIAI PALIJO
New Yorkas. — Šio mies

to ir apylinkės gyventojai 
jau per daugelį metų netu
rėjo tokio lietaus, kaip ge
gužės 19 dieną. Per kelias 
valandas iškrito beveik du 
coliai vandens. Žemesnės 
vietos buvo vandens apsem
tos.

New Yorko prėsko van
dens rezervuarai dabar turi 
virš 82 procentus jų įtal
pos. 1965 metais tuo pat 
metu turėjo tiktai 56%.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas paskyrė 
E. M. Lockę ambasadoriu
mi į Pakistaną.

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

Providence, R. L — Su
laukęs 98 metų amžiaus mi
rė buvęs šios valstijos se
natorius T. F. Green.

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

- ___________ I

Susitiksime su 
Adv. S. Masytė

Kaip matome reklamoje, 
šį šeštadienį Schwaben salė
je turėsime progą išgirsti 
pranešimą gyvu žodžiu ir 
pamatyti naują filmą apie 
Lietuvą, kurį pademonst
ruos detroitietė advokatė 
Stefanija Masytė, praėju
sių metų vasarą važinėjusi 
Lietuvoje ir pati savo ka
mera jį susukusi.

Gėrėjosi šiuo filmu flori- 
diečiai, o dabar tenka pro- 

:ga ir mums juo pasigėrėti.
Įsitėmykime ir pasižymė

kime: šį šeštadienį, gegužės 
28 d. 7 vai. vakare, Schwa- 
ben salėje, 474 Knickerbock
er Ave., Brooklyne,

Ne vien įdomu bus pama
tyti naują filmą, bet svarbu 
ir verta mums arčiau susi
pažinti su pačia filmo de
monstruotoją.

Ji gimė, augo ir mokslą 
baigė Amerikoje. Nuo pat 
kūdikystės ji su tėvais buvo 
ir tebėra lietuvių pažan
giečių eilėse. Kai Detroite 
gyvavo jaunų lietuvaičių 
dainos grupė, Masytė buvo 
veikli jos narė. Ta grupė, 
atmenate, “nusinešė” “Lais
vės” koncertą Atlantic Avė. 
salėje, Richmond Hillyje, ta 
pati .grupė šauniai pasiro
dė meno festivalvie Schwa
ben salėje, Brooklgyne.

Prieš kiek metų Detroite 
veikė lietuviu pažangiečių 
radijo pusvalandis. • Vado
vavo jam Masytė. O kai 
ta radijo pusvalandį teko 
likviduoti. Masytė pasirū
pino, kad likusiuoju iždu 
būtų paremta pažangioji 
spauda.

Programa, Masytė sako, 
su jos pačios kalba apie fil
mą — taigi apie Lietuvą — 
užims apie 2 valandas.

Su ja. atvyks ir jos tėvas, 
plačiai spaudoje žinomas 
kaip Mikas Detroitietis.

Suartėkime, susipažinki
me su jais! V.

Jakarta. — Indonezijos 
militaristai atstatė nuo ar
mijos komandavimo du Su
kamo šalininkus generolus 
L Adiję ia Sourdo Supeiną.

Gibraltaras. — Anglija ir 
Ispanija vis dar nesusikal
ba Gibraltaro reikalais.

Amerikietės Lietuvaitės 
FILMAS APIE LIETUVA

Rodys Advokatė Stefanija Masytė 
Atvykusi iš Detroit, Mich.

Pamatykite šį įspūdingą filmą; žinokite, kaip 
atrodo Tarybų Lietuva

Įvyks šeštadienį

Gegužės 28 Dieną
Pradžia 7-tą vai. vakaro

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Ave.

Brooklyn, N. Y.

Įėjimui auka - $1 asmeniui

Egzilai užsimovė kaukę
Bėgliai iš Lietuvos po 

karo atvykę į Ameriką bu
vo vadinami “dipukais.” Da
bar jų žymus šulas Br. Rai
la, kalbėdamas Chicagoje, 
perkrikštyjo juos kitu var
du: “Mes esame egzilai — 
ne herojai: herojai pasilie
ka namuose ir miršta!”

“Egzilas’' lietuvių kalbos 
prasme gali būti: bėglys, 
bailys, arba teisingiausiai— 
nenaudėlis, kuris tautai ir 
valstybei nėra naudingas 
jokiame kūrybiniame darbe, 
vien tik siekiantis sau as
meninės naudos. , Tad Lie
tuvoje likę lietuviai yra he
rojai, o bėgliai, išsiblaškę 
kitose valstybėse, — agzilai. 
Ne visi, nes yra klerikalų 
brizgilų nepakama n u o t ų , 
nesidavusių uždaryti kleri
kalų avinyčioje.

Amerikoje ir kitose vals
tybėse yra nuo seniai įsi
gyvenęs paprotys rinkti at
silankančių žymių asmenų, 
kaip svečių, parašus: vals
tybių, žymių par e i g ū n ų, 
mokslininkų, m e n i n i n kų, 
pramonininkų ir kitų. Pra
šantis pasirašyti nesivaržo
mai pasirašo, nes iki šiol 
dar nėra buvę, kad svečio 
duotas parašas į albumą 
būtų siekiamas naudoti ku
riam kitam tikslui, kas ap- 
gavingai galėtų pasirašiu
siam sudaryti kokių nema
lonumų.

Lietuvos prezidentui J. 
Paleckiui su kitais parla
mentarais nuvykus į Aust
raliją, 16 metų mergaitė 
Reizgytė paprašė jį pasira
šyti jos atsilankomų žymių 
svečių parašų albume. Pa
leckis, reikšdamas lietuviš
ką draugingumą prašomam 
tikslui, pasirašė. Po to, 
parašą gavusi mergaitė ir 
kiti egzilai' kūdikiško 
džiaugsmo vedami, paskel
bė, būk Paleckio parašas 
bus ne svečių pasirašymo 
albume, bet parašu po peti
cija, kuri bus naudojama 
egzilų politikos siekiui.

Toks nepilnametės mer
gaitės apgaulingas elgesys, 
jos pačios sumanytas ar 
kieno patartas, nesuteikia 
jai garbės ir nesudaro bent 
kokios moralinės ar materi
alinės skriaudos pasirašiu
siam, bet jų parašų renka

mai peticijai užmauna me- t 
lagingą kaukę, rodančią, * 
kad esantys žymių asmenų 
parašai gali būti ne prita- 9 
riant reikalui pasirašyti, 
bet apgaulingai gauti.

Žmonijos gyvenimo eigos 
istorijoje dar nėra pažymė
ta, kad bent kuri tauta me
lagystėmis ir apgavystėmis 
būtų įgijusi sau garbę ir 
sukūrusi laimingą ateitį/ 
Tokiu elgesiu egzilai susi
lauks jų pačių elgesiu už
trauktą pasmerkimą! ’

Pasipiktinęs Lietuvis

Atvyko iš Lietuvos
Prieš apie savaitę į Niu

jorką lėktuvu atskrido iš 
Lietuvos Regina Ceilienė su 
dukra Ramute. Atvyko pas 
savo vyrą Juozą Ceilių, ir 
dabar gyvena Woodhaveno f 
rajone.

Regina Ceilienė gyveno < 
su savo motina" Kazlų Rū- J 
doje, Kapsuko rajone, o 
dukrelė—Vilniuje. Ramutė, 
mat, baigusi specialią mo
kyklą, dirbo virėja “Palan
gos” restorane, kur nema
ža JAV lietuviu turistu val
gydavo.

Parašykite jiems '
Š. m. gegužės 3 dienos 

“Laisvėje,” kaip jau skaity
tojai žino, tilpo Vilniaus lai
dų užsieniui vyriausio re- f 
daktoriaus St. Vilko laiš
kas. Jame jis prašė JAV 
lietuvių, kurie klauso Vil
niaus radijo laidų, parašyti 
jiems, ką mano apie radijo 
programas. Kas gero, pa
girkite, j kas kritikuo tino, 
pakritikuokite, bet rašykite.

O kurie nenorite laiškus / 
siųsti į Vilnių, parašykite 
savo nuomonę “Laisvei” — 
mes ją paskelbsime. k

Vilniečiai, transliuodami 
užsienio lietuviams per ra
diją žinias ir menines pro- k 
gramas, atlieka didžiulį kul
tūrinį darbą, tad mes ture- 
tume atsiliepti į jų užklau
simą, padėti jiems. R. M.

Port Arthur, Texas.—Per 
parą čia prilijo virš 12 colių.

“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.

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.
Ramo va 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 i




