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KRISLAI
šventes
Respublikonų norai 
Ką darys demokratai? 
Suvažiuos komunistai

— Rašo R. Mizara —
Pirmadienį, gegužės 30 d., 

JAV tautinė šventė, įnirusiems 
pagerbti diena. Vadinasi, bus 
trijų dienų šventinis savaitga
lis.

Visokie “žinovai” pranašau
ja, kad begerbdami mirusiuo
sius, jų skaičių smarkiai padi
dinsime, jei tik nebūsime at
sargūs keliaudami ar pajū
riuose laiką leisdami.

Didžiausias pavojus: viso
kios avarijos keliuose. Reikia 
kaip galint atsargiau vairuoti 
automobilius.

Na, o mirusiuosius geriausiai 
pagerbsime, jei pastiprinsime 
reikalavimą, kad būtų baigtas 
karas Vietname.

Beje, antradienio “Laisvė” 
neišeis dėl to, kad pirmadienį 
bus šventa.

Mūsų kolektyvas jau nebe
jaunas amžiumi, jis taip pat 
nori poilsio, kaip ir kitų dar
boviečių darbininkai bei tar
nautojai. Skaitytojai turėtų 
žinoti, kad “Laisvės” saustu- 
vininkai spausdina ir žurnalą 
“Šviesą” ir LDS organą “Tie
są.”

Gubernatorius Rockefelleris 
viešai pareiškė, kad jis niekad 
daugiau nebandysiąs kandida
tuoti JAV prezidento vietai, 
bet jis norįs šiemet kandida
tuoti dar vienam terminui gu
bernatoriaus vietai; rinkimai 
bus šiemet.

O ką Demokratų partijos ly
deriai išstatys kandidatu Niu
jorko valstijos gubernatoriaus 
vietai? Šiuos žodžius rašant, 
tikrų žinių dar nėra, o spė
jimų — daug ir visokių. Kan
didato parinkimas daug pri
klausys nuo senatoriaus Ro
berto Kenedžio žodžio. Jis 
čia dabar lyderis.

Rockefelleris, beje, respub
likonams siūlo, kad jie 1968 
metais savo partijos kandida
tais į JAV prezidento ir vice
prezidento vietas statytų Mi- 
chigano valstijos gubernatorių 
George Romney ir niujorkiškį 
senatorių Jacob Javits.

Respublikonai galvoja, kad 
1968 metais prezidentas John- 
sonas dėl savo politikos Piet
ryčių Azijoje—dėl karo Viet
name — bus labai žemai nu
puolęs balsuotojų akyse, todėl 
jiems, respublikonams, gali 
būti proga pralysti į Baltuo
sius rūmus.

Bet respublikonai pamiršta, 
kad 1968imetais Demokratų 
partija savo kandidatu prezi
dento vietai gali pastatyti se
natorių R. Kennedį. Tiesa, pre
zidentiniai rinkimai dar toli ir 
per tą laiką visko gali atsi
tikti.

Automobilių pramonės dar
bininkų unijos suvažiavime jos 
prezidentas Walter Ęeuther 
viešai pasisakė prieš kūrimą 
trečiosios politinės partijos 
mūsų šalyje. Jis galvoja, kad 
organizuotiems darbininkams 
Demokratų partijos pilnai už
tenką. Panašiai mislija ir kal
ba ir George Meany. Skirtu
mo tarp jų, kaip matome, tuo 
atžvilgiu nėra.

Na, o po ilgų kovų už teisę 
viešai veikti, JAV Komunistų 
partija rut&lasi savo suvažia
vimui—birželio 22-26 dd. Jo
sios pastangos bus nukreiptos 
už apvienijimą kairiųjų “ske
veldrų” į viertą kūną.

Per apie penkiolika metų ši 
partija ryžtingai kovojo pir
miau prieš makartizmą, vė
liau — prieš makaranizmą, ir

Unijos susirūpino 
karu Vietname

Long Beach, Calif. —čio
nai Įvyko United Automobi
le Workers unijos 20-tasis 
suvažiavimas, kuriame da- 
vavo daugiau kaip 2,400 
delegatų, atstavavo apie 
milijoną narių.

Konferencija priėmė re
zoliuciją, kurioje pareiškia, 
kad labai susirūpino karu 
Vietname. Sako, kad trokš
ta, idant prezidentas John- 
sonas surastų kelią nuo 
mūšių prie taikos konferen
cijos stalo. Taipgi rezoliuci
joje pasisako už tai, kad 
JAV vyriausvbė būtų atsar
gi su karo plėtimu, nes tas 
gali privesti prie labai dide
lio karo.

Atlantic City, N. J. — 
Čionai įvyko rūbsiuvių 
Amalgamated Clothing

Workers unijos konvenci
ja, kurioje delegatai atsto
vavo 400,000 narių.

Unijos prezidentas Jacob 
S. Potofsky kritikavo JAV 
valdininkus, kurie stengiasi 
nutildyti Jungtinių Valstijų 
žmonių protesto balsus 
prieš karą Vietname. Po
tofsky sakė, kad kritika, tai 
demokratijos laisvė, kad tie, 
kurie kritikuoja, nenustoja 
būti Amerikos patriotais. 
Konferencija reik alauja 
JAV keisti politiką linkui 
Kinijos.

Gi gegužės 24 dieną .siu
vėju konvencijoje kalbėjo 
U. Thantas, Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius, 
reikalaudamas baigti Viet
name karą, kuris gali pa
virsti į pasaulinį karą.

Labai didelės yra 
J. Valstijų skolos

Washingtonas. — U. S. 
Commer c e departamentas 
paskelbė, kad su pabaiga 

1965 metų Jungtinių Valsti-** 
jų valdžios, korporacijų ir 
privatinių žmonių skolos 
buvo vienas trilijohas ir 300 
bilijonų dol. Jei tą sumą pa
dalinti lygiai ant kiekvieno 
gyventojo, tai išeina po 
$6,500 kiekvienam žmogui.

JAV vyria u s y b ė turi 
$269,800,000,000 sko 1 ų, • o 
valstijos ir miestai dar $92,- 
300.000,000.

korporacijų, fabrikantų, 
kurie yra pasiskolinę biznio 
vedimui, skolos yra $445,- 
600,000,000.

Apie tiek pat skolų turi 
ir privatiniai žmonės. Pri
vatinių žmonių morgičiai, 
skolos ant namų, yra $202,- 
200,000,000,• o skalos už au
tomobilius, televizorius ir 
kitokius dalykus $89,900,- 
000,000.

Nors Jungtinių Valstijų 
gyventojai turi daugiau 
skolų, negu kur kitur pa
saulyje žmonės, bet jie gy- 

( vena “prabangiai”. Mat, 
Amerikoje jau yra pripras
ta “nesirūpinti skolomis”.

daug laimėjo! žinoma, reikė
jo nemaža paaukoti ir pasiau
koti.

Į suvažiavimą buvo kvies
tas ir pasiryžo atvykti Didžio
sios Britanijos Komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
John Gallan, bet JAV atsisa
kė vizuoti jam pasą!

Na, o “Workeris” praneša, 
kad birželio 17 d. Čikagoje 
prasidės DuBois klubų atstovų 
suvažiavimas, ir jis būsiąs Či
kagos Koliseume.

DuBois klubai — ameriki
nio jaunimo klubai. Jiems 
priklauso daug universitetų 
studentų, priklauso ir daug 
darbininkų bei tarnautojų.

Jaunimo suvažiavimas bus 
tokio šūkio ženkle: Baigti 
karą Vietname, pradėti karą 
prieš skurdą namieje!

Įdomiais laikais gyvename, 
draugai skaitytojai!.. 

i Vieno automobilio dar neiš- 
I mokėjo skolų, tuojau jį 
J maino, paima ant skolų 
naują ir “nesirūpina”.

f

Bankai siūlydami pasko
las tiesiog sako: “Kam 
jums rūpintis, paveskite pi
nigų rūpesčius mums”. Su
prantama, žmogus prisisko
linęs moka aukštus nuošim
čius bankui, arba kitokiai 
pinigų skolinimo įstaigai.

Lenkija išvarė 
tris JAV atašes

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė įsakė, kad trys 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos atašės, karininkai V. B. 
Althoff, B. L. Parr ir Ed. 
Wootten tuojau išvažiuotų.

Du iš jų Lenkijos policija 
buvo areštavus. Sakoma, 
kad pas Althoffą, Grudzia- 
žo mieste, surado daug šni- 
pavimo dokumentų.

Washingtonos. — JAV 
vyriausybė išvaro Lenkijos 
ambasados atašę Stefaną 
Starzewskj, ir dar išvarys 
du sekretorius.

MIRĖ VYSKUPAS 
PETRAS MAŽELIS

Prieš leidžiant laikraštį į 
presą, gavome .Vilniaus 
“Tiesą,” kuri praneša, kad š. 
m. gegužes 21 d. Telšiuose 
po sunkios ir ilgos ligos mi
rė Telšių vyskupas Petras 
Maželis.

P. Maželis gimė 1894 m. 
Rokiškio rajono Mažeikiškio 
vienkiemyje. Vyskupu ve
lionis buvo įšventintas 1955 
metais.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga suteikė Š i aurės 
Vietnamui m ilžiniškų 
“M‘i-6” malūnsparnių, kurie 
gali vežti po 120 žmonių, ar
ba 42 tonas krovinio. Jie 
skrenda po 160 mylių per 
valandą.

Antradieni “Laisvė” 
neišeis

Kadangi pirmadienį bus 
Memorial Day, šventė, tai 
ir mūsų leidykla nedirbs, 
todėl ir antradienio “Lais
vės” neišleisime. Kitas laik
raščio numeris—43-čiasis— 
išeis penktadienį, birželio 
3 d.

Danangas . —Pietų Viet
namo diktatoriaus Ky jė
gos, vartodamos tankus ir 
lėktuvus, privertė budistus 
pasiduoti. Kiek žuvo žmo
nių, tai dar nežinia. Danan- 
go mieste. JAV marininkai 
okupavo svarbius centrus.

Prie Danąngo yra apie 
30,000 JAV marininkų. Sa
koma, kad sviedinys patai
kė Į jų bazę. Amerikiečių 
komanda kaltino budistus 
ir grasino juos pulti.

Saigonas. —JAV jėgų ko
manda sako, kad malūn
sparniai ir kavalerijos divi
zijos kareiviai ^užmušė 228 
liaudiečius.

Saigono mieste ivyko eilė 
desmonstracijų. Demon- 
strantai sudegino du JAV 
militarinius sunkvežimius 
ir reikalavo: “Jankiai, va
žiuokite namo...”, “Vietna
mas priklauso Vietnamie
čiams”.

Ky atsisako tartis su bu
distų vadais, nes jis turi pa
kankamai tankų, karo lėk
tuvų, malūnsparnių ir kito
kių ginklų, kuriuos gauna 
iš Jungtinių Valstijų.

Jungtinių Valsti j ų ko- 
mandieriai įsakė, kad visi 
JAV militariniai ir civili
niai žmonės no 8:30 valan
dos vakaro iki 6 ryto nepa-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Cape Kennedy, Fla. — 

Jungtinių Valstijų erdvių 
užkariavimo vadai nepaiso, 
kad supleškėjo “Atlas-Age- 
na” raketa, kurios pagami
nimui buvo išleista $15,000,- 
000. Bet jie susirūpino, kad 
tas trukdo planą Mėnuliui 
pasiekti.

Havana. —Kubos valdžia 
susekė ir suėmė A. M. Ba- 
tancourtą, kuris balandžio 
26 d. ore bandė užgrobti 
lėktuvą.

Maskva. — TSRS atsisa
kė įsileisti į savo prieplau
kas JAV jūrų “tyrinėjimo” 
“Silas Bent” laivą, nes jis 
yra karo laivyno laivas.

Bloomington, III. — Su
laukęs 59 metų amžiaus mi
rė apvsakų rašytojas Ha
rold Sinclair.

Maskva. — Gegužės' 24 
dieną Taškente vėl įvyko 
žemės drebėjimas, tai jau 
trečias per mėnesį laiko.

Šiaurės Vietnamas 
kaltina Kiniją

Londonas. — Diplomati
niai šaltiniai čia sako, kad 
tarp Šiaurinio Vietnamo ir 
Kinijos pasireiškia nesuti
kimai.

Hanojus išmetinėja Kini
jai už kliudymą Tarybų Są
jungai sausžemiu pristatyti 
Šiauriniam Vietnamui karo 
reikmenų,
...............i ,..— .  ...    ,, ■ , . ■ .. .---- 

Apie liaudiečių ir budistų 
kovas Pietų Vietname

sirodytų gatvėse, nes buvo 
užpuolimų ant amerikiečių.

Dinhba upėje, 20 mylių į 
pietvakarius nuo Saigono, 
liaudiečiai iš didelių kulko
svaidžių apšaudė Jungtinių 
Valstijų karo laivelį, šeši 
JAV jūrininkai buvo sužeis
ti.

Washingtonas. — Iš ligo
ninės išėjo sen. Dirksenas. 
Jis sutinka, kad vis daugiau 
Jungtinių Valstijų žmonių 
nusistatę prieš karą Viet
name, bet nesupranta, ką 
tas reiškia.

Saigonas. — Tūkstančiai 
vietnamie č i ų demonstra
vo, reikalaudami, kad ame
rikiečiai važiuotų namo. 
Vieną vietnamieti nušovė 
JAV kareivis, kitus Pietų 
Vietnamo kareiviai ir pali- 
cija puolė ir išvaikė.

Atlantic City, N. J. —
Amalgamated C 1 othing 

Workers unijos konvenci
joje kalbėio Jungtinių Tau
tu generalinis sekretorius 
U Thantas. Jis sakė, kad 
karas Vietname grasina 
virsti pasauliniu karu. Rei
kalavo tartis, kad konferen
cijoje dalyvautų Kinija ir 
Pietų Vietnamo Išsilaisvini
mo Liaudies Frontas. Jis 
sakė, kad karo vedimas yra 
nepateisinamas.

Atlantic City, N. J. — 
Amalgamated Clothing 
Workers unijos prezidentas ■ 
Jacob S. Potofsky kritikavo 
tuos, kurie bando sulaikyti 
kritiką Jungtinių Valstijų 
karo politikos Vietname.

Jis sakė: “Kritikoje nie
ko nėra nepatriotinio, tai 
žodžio laisvė”.

Washingtonas. — JAV 
atominės jėgos specialistai 
mano, kad už metų Kinija 
jau pasigamins vandenilio 
(“hydrogeno”) bombą.

Austin, Texas. — Sulau
kęs 72 metų amžiaus mirė 
Dan Moody, buvęs. Texas 
Valstijos gubernatorius.

Havana. — Kuba kaltina, 
kad JAV jėgos iš Guanta
namo karo laivyno bazės 
nušovė Kubos pasienio sar-

Maskva. —- TSRS erdvių 
užkariavimo jėgos iššovė 
119-tą “kosmoso”

Kareivis sako: “Aš nega- 
satelitą. liu užmušti žmogų”.

JAV studentai prieš 
Johnsono politiką

Atlanta. — The Student 
Nonviolent Coordinate n g 
Committee pareiškė, kad 
jis nedalyvaus Baltajame 
Name konferencijoje, kuri 
įvyks birželio 1-2 d., civili
niu teisiu reikalais.

Komitetas pareiškime sa
ko, kad prezidentas nėra 
rimtai susidomėjęs negrų 
konstitucinėm i s teisėmis. 
Jis sako, kad JAV federali
nė vyriausybė nieko nevei
kia prieš negrų mušimą, 
žudymą, grudimą į kalėji
mus ir puolimą veikėjų už 
civilines laisves.

Toliau komitetas sako, 
kad konferencija yra šau
kiama pakėlimui amerikie
čių garbės, o prezidentas 
nupuldė tą garbę įsivelda- 
mas į karą Vietname, Do-

Trys pareiškimai 
apie karą Vietname

rikiecių šeimai. Ar jus nori-New Yorkas. — Sekma
dienį, gegužės 22 d. “The 
New York Times” išspaus
dino du pareiškimus. Vie
nas komiteto: Nationąl 
Conference for New Poli
tics. Po pareiškimu pasira
šo apie šimtas profesorių, 
mokslo dėstytojų, politinių 
veikėjų, kunigų ir rašytojų.

Jie sako: “Karas Vietna
me grasina kiekvienai ame-

TSRS kolūkiečiai 
gaus algas

Maskva. — Pereitais me
tais Tarybų Sąjungos vy
riausybė patvarkė, kad ko
lūkiečiai gautų iš valdžios 
senatvės pensijas, kaip 
gauna jas darbininkai.

Dabar su liepos 1 diena 
apie 18,000,000 kolūkiečių 
gaus mėnesines algas, kaip 
jas gauna tarybinių žemės 
ūkių darbininkai.

Tas daroma, kad jauni
mas nesiveržtų į miestus. 
Sakoma, kad žemės ūkių 
dirbančiųjų algos bus pri
artintos prie vidutinių dar
bininkų algų.

NUŠAUTAS RAKETŲ 
SPECIALISTAS

Columbus, Ohio. — Kam
baryje rado nušautą raketų 
specialistą profesorių Lore- 
ną Bollingerą, 40 metų am
žiaus.

Policija sako, kad jo gal
va peršauta iš užpakalio ir 
dar kitos dvi kulkos patai
kyta į nugarą.

TEIS KARO PRIEŠĄ
New Orleans. — JAV mi- 

litaristai ruošiasi teisti ei
linį kareivį Adoma Weberį, 
kuris atsisakė Vietname 
kariauti.

minikos respublikoje, Kon
go je ir kitose pasaulio daly
se. Tarpe kitko komitetas 
sako:

Mes negalime būti dalimi 
tos Jungtinių Vaistijų poli
tikos, kuri pulido Amerikos 
vardą... Mūsų organizacija 
yra prieš karą Vietname. 
Mes negalime sueiti su tais, 
kurie vykina karo politiką 
Vietname, svarstyti apie 
žmonių teises, kuomet neg
ru ir vietnamiečiu teisės 
skandalingai yra paneigia
mos...

Komitetą sudaro 29 as
menys, kurie į konferenci
ją užkvietė 2,400 įžymių 
asmenų, kaip sako komiteto 
pirmininkas John Lewis. 
Konferencija įvyks birželio 
1—2 dienomis.

te, kad jūsų sūnus eitų į 
karą, ar mokyklą? Ar nori
te, kad jūsų taksų doleriai 
hutų vartojami naikinimui 
skurdo ir prastų namų, ar 
naikinimui Vietname na
mų?”

Autoriai kviečia visus 
amerikiečius veikti sustab
dymui karo Vietname. Jie 
ragina ateinantį rudenį bal
suoti tik už tuos kandida
tus, kurie stoja už taiką.

Antras pareiškimas buvo 
komitetų: Ad. Hoc Univer
sities Committee for the 
Statement On Vietnam, ir 
Committee of the Profes
sions.

Šie komitetai reikalauja: 
Tuojau sulaikyti Šiaurės ir 
Pietų Vietnamo bombarda
vimą ir karo veiksmus. 
Šaukti taikos padarymui 
konferenciją, kurioje daly
vautų ir Pietų Vietnamo 
Liaudies Išsilaisvinimo 
Frontas. Nekenkti vietna
miečių nacionaliam apsi
sprendimui.

Pirmadienį, gegužės 23 
d., “The New York Times” 
užėmė ištisus du puslapius 
japonų rašytojo Morihiro 
Madsuda pareiškimas, už 
kurio italpinimą jis sumo
kėjo $11,184.

Japonų rašytojas dėsto 
savotiškas idėjas, bet ir jis 
stoja už tai, kad Vietname 
karas būtu baigtas. Jis 
taipgi pripažįsta, kad Kini
ja labai toli pirmyn nužen
gė komunistams vadovau
jant, lyginant ją su senąją 
vargų ir skurdo Kinija.

Iš AUTOMOBILISTŲ 
SUVAŽIAVIMO

Long Beach, Calif. —Čio
nai įvyko United Automobi
le Workers unijos suvažia
vimas. Dalyvavo daugiau 
kaip 2,500 delegatų.

Kai kurie delegatai pa
reiškė, kad karas Vietname 
gali pavirsti pasauliniu ka
ru.
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Kas ką rašo ir sako
ATŽYMĖJO SAVO 
SUKAKTĮ

Lietuvos spaudoje skaito
me:

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos centriniuose rūmuose 
įvyko išplėstinis Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto 
mokslinės tarybos posėdis, 
skirtas šio instituto 25-mečiui 
pažymėti. Atidarydamas po
sėdį, instituto direktorius aka
demikas K. Korsakas pasvei
kino visą instituto kolektyvą 
šio jubiliejaus proga.

Pranešimą apie instituto at
liktą darbą per dvidešimt pen
kerius metus padarė direkto- ras (už g, m. balandžio, ge-
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Guyana
KAI ŠIUOS ŽODŽIUS skaitytojai skaitys, Pietų 

Amerikoje jau bus paskelbta nauja nepriklausoma Vals
tybė, kuri vadinsis Guyana (Gujana). Ligi šiol ši šalis 
buvo britų kolonija ir vadinosi Britų Guiana.

Šalis užima apie 83,000 ketvirtainių mylių ir turi 
apie 650,000 gyventojų, daugiausiai indusų ir negrų kil
mės. Nustatyta, kad oficialiai Guyanos nepriklausomybė 
bus paskelbta gegužės 26 d.

Šalies žmonės gyvena vargingai, nors Guyana—tur
tinga gamtiniais turtais: turi aukso, deimantų, manga- 
neso ir kt. svarbių metalų kasyklas, bet jos priklauso už
sienio kapitalui.

Šalies sostinė—Georgetown miestas. Jau seniai gu- 
janiečiai reikalavo tautinės nepriklausomybės, bet kolo
nistai britai atsisakė ją duoti. Ypatingai britams nepati
ko, kai trimis atvejais Guyanos valdžią sudarė Liaudies 
Progresyvė partija, su d-ru Cheddi Jaganu priešakyje. 
Tris kartus ši valdžia buvo baisiai puolama ir pašalinta.

Dabar valdžios priešakyje stovi Forbes Burnham, va
dinamos “Liaudies Tautinės partijos” vadovas. Kadangi 
jis pataikauja kolonistams, tai britai ir skubi paskelbti 
Guyano nepriklausomybę, kad Burnhamas galėtų dikta- 
toriauti.

Buvęs premjeras Cheddi Jagan sako: Guyana bus pa
skelbta nepriklausoma valstybe; britai iš jos pasitrauks, 
bet jų vietą užims jankiai. Šalies didžiausi gamtiniai tur
tai yra užsieniečių kapitalistų rankose. Guyana dabar 
patirs naujo kolonializmo jungą.

riaus pavaduotojas moksli 
niam darbui A. Jonynas.

Respublikos Mokslų akade
mijos prezidiumo vardu insti
tutą pasveikino vyriausiasis 
mokslinis sekretorius akademi
kas K. Meškauskas. Jis taip 
pat grupei instituto darbuoto
jų įteikė Mokslų akademijos 
prezidiumo garbės raštus.

Vieni seniausių instituto dar
buotojų — žodynų sektoriaus 
vadovas J. Kruopas ir šio sek
retoriaus vyr. mokslinė ben
dradarbė A. Kučinskaitė, iki- 
tarybinės literatūros sekto
riaus vadovas K. Doveika pa
pasakojo apie pirmąsias šio 
lituanistikos židinio gyvavimo 
dienas.

Instituto kolektyvą pasvei
kino Baltarusijos TSR Mokslų 
akademijos J. Kupalos vardo 
literatūros instituto vyr. moks
linis bendradarbis K. Chrom- 
čenka, taip pat akademikas J. 
Žiugžda, Vilniaus universiteto, 
leidyklų atstovai. Buvo per
skaityti instituto 25-mečio 
proga gauti sveikinimo laiškai 
ir telegramos.

Kardinolas Spellmanas
ŠĮ MĖNESĮ kardinolas Francis Spellmanas minėjo 

savo amžiaus 75-rių metų sukaktį ir 50 metų, kai jis bu
vo “įšventintas į kunigus.”

Spellmanas kardinolauja Niujorke. Ir jis yra vienas 
“dešiniojo sparno” kardinolų. Spellmanas—didelis politi
kierius ir JAV kariuomenės kapelionas ar kąs ten toks. 
Jis globoja ir laimina JAV ginkluotąsias jėgas. Tai sa
vos rūšies karo ministras ir valstybės sekretorius, sudė
jus kartu.

Kaip dvasininkas, Spellmanas nepasižymėjo niekuo, 
kas jį skirtų nuo kitų dvasininkų. Bet jis yra negarbin
gai pasižymėjęs organizuotų darbininkų atžvilgiu. Atsi
mename, kadaise sustreikavo Niujorko valstijos katali
kiškų kapinių duobkasiai. Jie reikalavo pakelti jiems al
gas. O t.v. katalikiškos kapinės Niujorke priklauso kata
likų vyskupijai—iš to ji daro milžinišką biznį.

Na, ir kas gi tuomet, laike duobkasių streiko, atsiti
ko? Kardinolas Spellmanas jį laužė, pats paėmęs į rankas 
lopetą, pradėjęs kasti duobes...

Del budistų sukilimo
PASIRODO, KAD PIETŲ Vietnamo budistai, išsto

ję su ganklu rankose Danango mieste, kovoję prieš mili- 
taristų valdžią, kovos nelaimėjo. Iš tikrųjų, jie pasidavė 
Ky valdžiai, ir tai laikinai ją sutvirtins. Žinoma, neilgam.

Budistų dvasininkų išstojimas prieš Ky, valdžią tik 
parodė, kokios sunkios problemos tebestovi prieš jų 
akis. Jie bijosi atvirai stoti su liaudiečiais, ir nenori rem
ti militaristų valdžios, kurią sudarė karininkai, kurią 
laimina JAV. Budistai nori demokratijos, bet nežino, 
kaip ją pasiekti ?

Atrodo, kad vienintelis kelias laisvei ir demokratijai 
pasiekti yra tas, kurį rodo Vietkongas—Liaudies Išsi
laisvinimo Frontas. Ir jei budistai iš tikrųjų norės dar
buotis savo ir visos šalies laisvei, jie turės stoti kartu su 
liaudiečiais ir kovoti iki pilnos pergalės.

Dvasininkai— bus jie tokio ar kitokio kulto—švakūs 
kovotojai. Žinoma, yra išimtys. Lietuviams gerai žino
mos: pav. 1863 metų sukilimo Lietuvoje vadovas kun. 
A. Mackevičius buvo kitokis. Bet tokių — labai maža.

Indijoje ramybes vis nėra
Iš INDIJOS GAUNAME žinių, kad ten valdiniuose 

rateliuose ramybės nėra ir gana! Kaip žinia, Indijos 
premjerė yra ponia Indira Gandhi, buvusio premjero 
Nehru dukra. Ji yra Indijos Kongreso (tuo vardu vadi- 
nasi.partija) viena vadovių..

Kai jos tėvas buvo gyvas, jis Indirą mokė būti valsty
bininke, vadove. Ir ji tuomet atrodydavo už savo tėvą 
politikoje kairesne. Dabar, kai Indira Gandhi tapo prem
jere, prieš ją prasidėjo kilti protestai iš pačių Kongreso 
partijos vadovų pusės. Sako, ji nesilaikanti savo tėvo po
litikos. Tokie priekaištai moteriškę labai pykdo, ir ji pa
reiškė jiems: jei manote, kad aš savo tėvo politinio kurso 
gyveniman nevykdau, tai išmeskite mane iš premjerės 
vietos.

Indijoje milijonai žmonių gyvena pusbadyje. Neturi 
duonos, neturi maisto. O spekuliantai, visokie gengste- 
riai, tunka, daro didžiulius pelnus iš liaudies skurdo.

KRITIKA
Lietuvos spaudoje telpa 

daug kritiškų pastabų dėl 
tokių ar kitokių trūkumų, 
kąi kurių, apsileidimo, dėl 
nenoro greičiau kelti gyve
nimo lygį. Štai, įdomus 
straipsnelis telpa Vilniaus 
“Tiesoje” (š. m. geg. 20 d. 
laidoje). Rašo D. Buivydie
nė iš Plungės miesto:

Kas suteikė daugiausia 
džiaugsmo ?

’ Kas gali suskaičiuoti visas 
džiaugsmo valandas. Jų paty
rė kiekvienas žmogus. Tačiau 
noriu papasakoti apie labiau
siai įstrigusias mano atminty
je džiaugsmo valandas.

Nuo mažų dienų man teko 
užsidirbti duoną. Dr būdama 
8 metų, vasarą jau ganiau 
ūkininkams bandą, o turėda
ma 14 metų., pradėjau dirbti 
fabrike. 1956 m. man buvo 
patikėtas gana svarbus darbo 
baras —“Sąjunginės spaudos” 
rajono organizatoriaus parei
gos, o 1963 m., susikūrus ra
jone “Sąj u n g i n ė s spaudos 
agentūrai, — viršininko par
eigos. Greit švęsiu šio darbo 
10 metų sukaktį. Visus šiuos 
metus siekiau, kad į kiekvie
no mūsų rajono gyventojo na
mus, į kiekvieną šeimą ateitų 
laikraščiai, žurnalai. Teko 
pakelti daug sunkumų ir ne
sėkmių, daug nemiegotų nak
tų, tačiau tikslas pasiektas. 
Jau eilė metų, kai mūsų ra
jonas pirmauja respublikoje.

1965 metai, jubiliejiniai mū
sų respublikai metai, man bu
vo džiaugsmingiausi. Tais me
tais aš svečiavausi Vengrijos 
Liaudies Respublikoje, kuri 
šventė savo išsivadavimo 20- 
metį. Tais pačiais metais man 
buvo įteiktas TSRS Ryšių mi
nisterijos “Socialistinio lenk
tyniavimo žymūno ženklas” ir 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo “Garbės raštas.”

Kas suteikė skausmo?
Tai buvo 1962 metų rudenį. 

Aš sunkiai susirgau. Vietos li
goninėje nebuvo, todėl po sa
vaitės mane iš rajono ligoni
nės išvežė į Klaipėdos respub
likinę ligoninę. Tačiau ten ne
priėmė, sakė liga ilga, rajonas 
turi ligoninę ir tegu gydo. 
Parvežė mane į namus ir pa
guldė. Taip aš išgulėjau 3 mė
nesius. Chirurgo Filipovo dė
ka, kuris mane gydė, pasvei
kau.

Brangiausia žmogui jo svei
kata. Rajone yra gauta gy

dymo įrengimų, tačiau nėra 
kur jų sumontuoti. Esu Plun
ges miesto deputatė, pri
klausau sveikatos apsaugos 
komisijai. Ne kartą kėlėme 
klausimą, kad rajone būtų pa
statyta nauja ligoninė, nes da
bartinė ankšta, jos patalpos 
išmėtytos keliose vietose, ir ji 
negali mūsų patenkinti.

Bet, deja, šis klausimas dar 
kol kas neišspręstas.

ŽURNALO “ŠVIESOS” 
NUM. ANTRAS
. Išėjo iš spaudos ALDLD 
žurnalo “Šviesos” num. 2- 

gūžės ir birželio mėnesius). 
Tarp kitų raštų, telpa šie 
straipsniai: V. Kubiliaus— 
“J. Janonio 70-osios gimimo 
metinės,” V. Niunkos — “Į 
katalikų mases smelkias 
naujos idėjos,” A. Bimbos— 
“Apie įžymųjį Amerikos 
darbininkų vadą” (Ch. Ru- 
thenbergą), R. Šarmaičio— 
“Karolis Požėla: jo gyveni
mas ir veikla,” D. M. Šo- 
lomsko —“Ispanijos liaudies 
kovų sunkus kelias,” Pr. 
Buknio — “0. Kučiauskai- 
tė — visuomenininke ir vei
kėja,” J. Petronio — “Ame
rikos lietuvių poetai apie 
Janonį,” A. Margolio—“Ži
nios apie naktinį regėjimą,” 
D-ro A. Petrikos — “Raga
navimas, burtai ir kiti okul- 
tiniai menai.'’’

Telpa apsčiai puikių 
raščių.

eile-

ra-

wiara katalicka, 
išleido naują pašto 
su Vilniaus “Ostra 

abrozėliu.
dar nebūtų taip bai- 
Vatikanas prie “Ošt- 

pridėjęs, jog tai

VATIKANAS IR 
“OSTRA BRAMA”

L. Jonikas “Vilnyje” 
šo: 1

“Skaudus nusivylimas Vati
kanu.”

Tokią antraštę pats “vy
riausias .redąktorius” anądien 
pasirinko “Naujienų” veda
majam, mūsiškai vadinamam 
neva “editorialui.”

Mąstau — kokia velniava? 
Nejaugi ir “Naujienos” reiš
kia nusivylimą Vatikanu?

Nieko panašaus. “Nusivylęs” 
esąs pranciškonų broliukų or
ganas “Darbininkas.” O bu
vo taip:

Lenkijos klerikalams minint 
tūkstantmetį nuo įvedimo Len
kijoje “wiara katalicka,” Va
tikanas 
ženklelį 
Brama”

Sako, 
su, bet 
ra Brama 
esanti viena įžymiausių “len
kų šventove Vilniuje.”

Grigaičio “Naujienos” Va
tikanu nenusivylusios. Sako, 
Vatikanas “ir Maskva” anks
čiau ar vėliau “suartės.”

O kai jau “suartės,” tai 
Maskva ims ir atiduos len
kams ne tik “Ostra Brama,” 
tai yra “Aušros Vartų abro- 
zą,” bet ir Vilnių.

Kai anąmet mūsų “veiks
niam” nepavyko planai pavog
ti “cudauną abrozą” ir atga
benti Čikagon (kaip tada ati
dengė mūsų bendradarbis Na
rimantas), Grigaičiui dabar 
nei šilta, nei šalta.

VISOKIOS NUOMONĖS
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” dėl amerikinių automo
bilių (ir automobilistų) taip 
pasisako:

Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje daug diskusuojama au
tomobilių saugumo pagerini
mo klausimu. Metami kalti
nimai automobilių gaminimo 
kompanijoms, būk jos mažai 
atydos kreipia į tai, kad auto
mobiliai būtų pagaminti taip, 
kad susidūrimams įvykus ke
leiviai mažiau nukentėtų. Tai, 
žinoma, svarbu ir galimas 
daiktas, kad keleiviai mažiau 
nukentėtų susikūlus. Bet tas 
pagrindinės problemos išspręs
ti negalės.

Pats didžiausias kaltininkas 
yra vairuotojas. Prie to gali
ma prijungti ir pėsčiuosius. 
Dažnai ir pėstieji tiesiog pa
lenda po važiuojančiu automo
biliu, išeidami į gatvę visai ne-

NAUJI LEIDINIAI

Ar vėl pasaulis bus kurčias?
Šiomis dienomis iš spau

dos išėjo anglų kalba labai 
svarbi brošiūra (pusknygė) 
“German Hand on the Nuc
lear Trigger.” Ją paruošė- 
parašė įžymusis žurnalistas 
Charles R. Allen, autorius 
pirmiau išleistos brošiūros 
“Heusinger of the Fourth 
Reich: The Step - by - Step 
Resurgence of the German 
General Staff.” Abiejuose 
veikaluose autorius kreipia 
viso pasaulio, o ypač mūsų 
amerikiečių dėmesį į baisiai 
pavojingą pasaulinei taikai 
situaciją. Šiai brošiūrai įva- 
dėlį parašė T. H. Tetens, 
1934 metais iš nacių rankų 
ištrūkęs ir pabėgęs į Ame
riką, autorius knygos “The 
New Germany and the Old 
Nazis/' Tiek Tetens, tiek 
Allen muša į-vieną ir tą pa
tį tašką: Vakarų Vokietija 
sudaro taikai mirtiną pavo- 
jų!

Kodėl taip yra? Argi ga- 
limas daiktas, kad net du 
pasaulinius karus pagim
džiusi ta pati Vokietija ga
lėtų išprovokuoti ir trečią 
pasaulinį karą?

Atsakymas: taip, gali ir 
išprovokuos, jeigu laiku jai 
nebus, užstotas kelias.

Ir tai šioje brošiūroje ran
dame daugybę medžiagos 
parėmimui arba įrodymui 
šio teiginio. Beveik visa 
Alleno sukuopta šiame lei
dinyje informacija paimta 
iš “New York Times” skil
čių. Čia įeina parodymai, 
kaip Vakarų Vokietija ruo
šiasi savo “naujai” misijai, 
kuriais abejoti negalima.

Kas, žinoma, baisiausia, 
tai kad V.‘Vokietija tai mi
sijai vėl ruošiasi su mūsų 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės ir militarinio štabo 
pritarimu, paskatinimu, pa
galba ir net vertimu. Be 
tokios mūsų Amerikos tal
kos ir pagalbos Vokietija 
nebūtų atsistojusi tokioje 
strategiškoje pozicijoje, ko
kioje ji dabar stovi.

Nesukertamais faktais 
Allen įrodo, kad jau dabar 
Vakarų Vokietija ir Jungti
nės Amerikos Valstijos su
daro vieną ašį. Juo toliau, 
tuo daugiau ir daugiau V. 
Vokietija apginkluo j a m a. 
Jau dabar, sako jis, V. Vo
kietija yra tvirčiausia mi- 
litarinė jėga Europoje. Jau 
dabar ji turi daugiau kaip 
pusės milijono vyrų, puikiai 
paruoštų, reguliarią armiją 
ir dveja tiek kariniai pa
ruoštų rez e r v ų. Drąsiai, 
griežtai ir užsispyrusiai to
ji Vokietija veržiasi prie 
uždėjimo rankos ant termo
branduolinio ginklo.

Ir visa tai nebėra jokia 
paslaptis. Jau seniai mūsų 
šalies aukščiausi valdinin
kai, neišskiriant prezidento 
Johnsono, atvirai kalba apie 
prileidimą V. Vokietijos 
prie atominių ginklų kont
rolės per NATO aparatą.

paisydami, ar važiuojantis au
tomobilistas pamatys jį, ar tu
rės laiko sustoti.

Labai daug vairuotojų ži
no, kaip operuoti automobilį, 
bet mažai nusimano apie kitus 
dalykus. Neatsargumas, lenk
tyniavimas ne tik ant vieške
lio, bet ir miestuose, nedavi
mas reikiamų signalų laiku, o 
dažnai net važinėjimas gero
kai išgėrus alkoholio sudaro 
didžiausių pavojų. Kai auto
mobilis drožia kitam automo
biliui, tai joki prietaisai ne
gelbsti.

Auklėjimas visuomenės, ne 
tik vairuotojų, bet pėsčiųjų, 
yra daug svarbiau, negu kokie 
įtaisai automobiliuose.

Tik griežtas Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių 
kraštų priešinimasis tokiam 
atominio ginklavimosi plėti
mui kol kas sulaikė mūsų 
vyriausybę nuo praktikoje 
įgyvendinimo tos idėjos. Bet 
juk nebeslepiamas tas bai
sus faktas, kad visose ame
rikinėse militarinėse bazė
se V. Vokietijoje ir kituo
se NATO kraštuose sandė
liai pilni termobranduolinių 
ginklų.

Tiesa, šiuo tarpu pasaulio 
akys nukreiptos į tai, kas 
darosi Pietrytinėje Azijoje, 
kas darosi Vietname, kaip 
plečiamas Vietnamo karas. 
Bet k°ip tik tas ir sudaro 
didžiausią pavojų, kad vie
ną “gražią dieną” išgirsime, 
jog sustiprinta, nuo kojų 
iki galvos ginkluota V. Vo
kietija spiauna ant visų su
tarčių bei pasižadėjimų ir 
pradeda mėsinėti vieną po 
kito savo kaimynus. Argi 
ne taip anais anais metais 
pasielgė hitlerinė V okieti- 
ja?

Atsimenate anuos senus 
laikus — 1935 ir 1936 me
tus? Atsimenate, kaip Ko- 
mintęrno V-asis Kongresas 
paleido šūkį sudaryti bend
rą frontą prieš fašizmą ir 
karą? Atsimenate, kaip 
mes, per spaudą ir susirin
kimus, šaukėme į bendrą 
frontą prieš karą ir fašiz
mą? Atsimenate, kokias 
didvyriškas ir desperatiš
kas Amerikos Komunistų 
Partija dėjo pastangas čio
nai sudaryti tokį frontą?

Visos pastangos buvo vel
tui. Amerikos žmonės buvo 
taip propagandos apie “ko
munizmo pavojų” užnuody
ti, jog nematė nuo kojų iki 
galvos ginkluotoje Vokieti
joje pavojaus. O juk ir tada 
Vokietija buvo po pirmojo 
pasaulinio karo atstatyta ir 
apginkluota tos pačios mū
sų Amerikos doleriais ir 
ginklais.

Istorija vėl kar t o j a s i ? 
Taip atrodo!

Neabejoju, jog kiekvienas 
sveiko, pilno proto žmogus, 
kuris perskaitys šitą Alleno 
brošiūrą “German Hand on 
the Nuclear Trigger,’' su
pras ir pamatys dabartinį 
pavojų iš apginkluotos Va
karų Vokietijos. Bet kaip 
padaryti, kad jo ši brošiūra 
pasiektų amerikiečių ma
ses? Ją platina Nacionali
nis Komitetas Kovai su Na
cizmu ir Antisemitizmu. 
Reikia jam padėti. Reikia 
nesigailėti pastangų, kad 
brošiūra patektų į kuo di
desnio amerikiečių skaičiaus 
rankas.

A. B. Salietis

Vaizdelis nuo tilto per srauniąją Vilnelę.

Prūsų kalba
Senovės prūsų kalba ne

beegzistuoja. Giminingąlie- 
tuviams prūsų tautą naiki- 
no ir vokietino kryžiuočiai, 
o vėliau — feodalinė ir kai
zerinė Vokietija.

Tačiau Vilniuje paruošta 
spaudai knyga./ prūsų kal
ba. Ji bus išleista šiais me
tais. %

Iki mūsų dienų yra išli- r 
kę negausūs ir unikalūs 
prūsų kalbos paminklai. Jie 
ir sudaro minėtą leidinį.

Vienas seniausių pamink
lų — vadinamasis Elbingo 
prūsų - vokiečių rankraštis. 
Tai — seniausias baltų kal
bų rašytinis paminklas, sie
kiąs 1300 metus, žodynė
lyje — 802 žodžiai. Rank
raštis praėjusį šimtmetį bu
vo atsitiktinai surastas El
binge (Vokietija) ir 1807 
metais išleistas Karaliau
čiuje. Kitas prūsų-vokiečių 
rankraštis rastas Grūnave 
(vokiškai — Griunau). Šis 
žodynėlis rašytas XIV am- V 
žiaus pradžioje. Pateikta 
100 žodžių.

Be šių dviejų žodynėlių, 
žinomi taip pat trys prūsų 
katekizmai, o be to, frag
mentiniai šios senosios kal
bos paminklai, pateikti vo
kiškuose leidiniuose.

Pasinaudodamas šiais šal
tiniais, Vilniaus universite
to docentas, filologijos moks- * 
lų kandidatas V. Mažiulis ir 
paruošė spaudai knygą 
“Prūsų kalbos paminklai.” 
Joje pirmą kartą pateikia- *
mi visi iki mūsų dienų iš
likę tekstai (abu žodynė
liai, trys katekizmai ir dar 
fragmentiniai tekstai), o 
taip pat didokas V. Mažiulio 
įvadas. Įvado autorius duo
da nemaža naujos medžia
gos. Skaitytojas ras seniau
sias žinias apie prūsus (nuo 
mūsų eros pradžios iki 
XVIII amžiaus), negrinėja- 
ma šios tautos kalba, jos 
tarmės, fonetika, rašyba, 
aptariami vertėjų autorys
tės klausimai. Tai bus paats 
išsamiausias ir kruopščiau- V 
šiai paruoštas leidinys apie 
prūsų kalbą. Tekstai patei
kiami fotografuotinu būdu, 
vienas žodynėlių, be to, 
transliteruojamas lietuviš
kai. Pažymėtina, kad Lie
tuvoje tai iš viso pirmasis 
“prūsiškas’' leidinys: ligi 
šiol tik 1927 metais Kaune 
išėjusiuose, “Senuosiuose 
lietuvių skaitymuose” buvo 
pateiktos atskiros katekiz
mų nuotrupos.

Beje, Lietuvoje tėra du 
egzemplioriai pirmojo prū
sų katekizmo. Visa kita me
džiaga — tai senų leidinių 
mikrofilmai, kurie gauti iš 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos ir Lenkijos A 
mokslo įstaigų.
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Cedric Belfrage

Lotynų Amerikoje nyku ir liūdna
Stengdamiesi atrodyti kiek 

galint optimistiškesn i, po 
beveik penkerių metų Alli
ance for Progress gyvavi
mo, Inter-American Deve
lopment Bankas vaizduoja 
Lotynų Amerikos padėtį 
kaip “liūdnoką.”

Subkontinentui reikalinga 
J dvigubai daugiau gydytojų, 

negu ten dabar yra, prane- 
, ša Bankas savo metinėje 

ataskaitoje, paskelbtoje š. 
m. kovo 19 d. ir “beveik 45 
milijonai žmonių gyvena 
neįmanomose sąlygose.” 
Butų problema yra “neįvei
kiama ir ši padėtis ateity
je dar pablogės,” sakoma 
pranešime. Bet “mes suka
mės užburtame rate, nes 
dabartinė nepakenčiama pa
dėtis priveda prie socialinio 
nepasitenkinimo ir įtempi
mo, kas, iš savo pusės, truk
do ekonominį vystymąsi.”

Bankas paliko bado prob
lemą Jungtinių Tautų eks
pertams tirti ir nepaminėjo, 
kaip neigiamai veikia loty
nų amerikiečius oficialus, 
dažnai Pentagono skatina
mas, teroras. Tačiau nepa
kankamo maitinimo proble
ma turėtų būti toliau tiria
ma numatytoje birželio mė
nesį Panamos konferencijo
je.

JAV žaidimas konferenci
jomis su savo “nekalorin
gų” kaimynų vyriausybė
mis vyksta sparčiai. Jau 
praėjo mėnuo, kai vasario 
25 d. Valstybės Departa
mento atstovai Panamoje 
susitiko su Amerikos Vals
tybių Organizacijos “speci
aliąja komisija” ir buvo pa
žadėta peržiūrėti tos orga
nizacijos įstatus, kad sutei
kus legalumo priedangą 
ginkluotai intervencijai 
prieš prasidedantį “komu
nizmą?'

Valstybės, dar išlaikiusios 
suverenumo likučius, Mek
sikos vadovau j a m o s, tam 
priešinasi. Tačiau, kai bu
vo pasiūlyti pakeitimai, ku
rie susilpnintų JAV įsitvir
tinimą šiose šalyse, JAV 
balsavo prieš juos kaip prieš 
“per ilgus, detalizuotus ir 
per tolimus įstatų dvasiai.”

Apie “legalumo 
priedangą”

Diskusija dėl antikomu
nistinių pasiūlymų atrodė 
akademiška, nes Dominikos 
invazija parodė, jog JAV 
nelaukia “legalumo prie
dangos” intervencijai. Už 
konferencijos sienų studen
tai demonstravo su lozun
gais “O AS lauk iš Pana
mos,” “Nė vienos mūsų že
mės pėdos karinėms ba
zėms,” o per internaciona
lini savaitgalį — su lozun
gais “Jankiai, lauk iš Viet
namo.”

i
Kita konferencija, šį kar

tą OAS’o Tarpameri k i n ė s 
Ekonominės ir Socialinės 
Tarybos vyko Buenos Airė
se. Ten Meksika pasiūlė 
konkrečius planus suakty
vinti “Alliance for Progress 
’idealus’.” Lincoln Gordon 
iš Washingtono greitai su
griovė Lotynų Amerikos 
viltis numesti Alliance “pa
galbos” jungą.

Prieš prasidėjus pasikal
bėjimams Panamoje, JAV 
įžeidė savo O AS “partne
rius,” paskirdamos Gordo- 
ną regionaliniu Valstybės 
Departamento šefu, o taip 
pat Sekr. McNamaros pra
nešimu Senatui dėl JAV in
tervencinių planų. Visa Lo-

tynų Amerika laiko Gordo- 
ną Brazilijos 1964 m. per
versmo kaltininku. Dabar
tinė Brazilijos vyriausybė 
yra laikoma JAV patikėti
niu laikyti kitas valstybes 
paklusnume.

Tuo tarpu eilėje kitų ša
lių rinkiminėje praktikoje 
buvo naujienų. Kolombijoje, 
kur vyriausybės kaitaliojasi 
tarp liberalų ir konservato
rių, ir piliečiai g ali pasi
rinkti iš kandidatų su tomis 
iškabomis, kovo 20 rinkimai 
parodė, kad tik 36% užre
gistruotų rinkėjų tebalsavo. 
Balsavimo rezultatai sustip
rino dešiniuosius su buvu
siuoju diktatorium Gustavo 
Rojas Pinilla. Dideliuose 
šalies rajonuose veikia gink
luoti sukilėliai ir Nacionali
nio Fronto vyriausybė nie
ko negali padaryti išvengi
mui galimų nemalonumų. 
Bolivijos “dvejukė” 
pravesti rinkimus, kai 
bus aišku, kad laimės 
nas iš dviejų.

Dominikoje
Chaotiškoje Do m i n i k o s 

respublikoje prezidento rin
kimai numatyti birželio mė
nesį, nes JAV “peace force” 
ten vis dar tebebus. Bet aiš
ku, kad buvusio prezidento 
Juan Bosh’o revoliucinė 
partija tikrai laimėtų, jei
gu balsavimas būtų praves
tas sąžiningai.

Šalininkai Bosh’o ir pul
kininko Francisco Caama- 
no Deno, vadovavusio pa
starųjų metų konstituciona- 
listų sukilimui prieš Trujil
lo tipo tironijos sugrąžini
mą, vis dar tebešaudomi 
gatvėse. Kovo 6 d. buvo už
pultas Bosh’o namas ir vie
nas jo sargybinių užmuštas.

Caamano, kuris išvyko 
tremtin į Londoną, tuo tar
pu kai kontrrevoliuciniai va
dai ignoravo laikinojo pre
zidento Garcia Godoy įsa
kymą apleisti kraštą, praė
jusį mėnesi per interviu 
pasakė: “Jeigu rinkimų 
eiga, bus pažeidžiama ir jei
gu ivyks perversmas, aš ne
delsiant grįšiu. Prasidės 
nilietinis karas, kuris bus 
kartu karas prieš Šiaurės 
Amerikos invazija.” Jis pa
stebėjo, kad kol sunkėja 
liaudies vargas, krašto 
ginkluotoms pajėgoms ten
ka 53% nacionalinio biudže
to. Jokia, nauja administra
cija negalės būti veiksmin
ga, kol nebus žymiai suma
žinta karuomenė ir išvestas 
“peace force.”

Guatemaloje
Guatemaloje, kurią valdo 

United Fruitų Company, po 
to, kai 1954 m. ČIA padėjo 
nuversti išrinktąją vyriau
sybę, balsuotojai buvo labai 
suinteresuoti kovo, 6 d. rin
kimais. Nors kairiosios par
tijos ir net krikščionys de
mokratai buvo nuo rnkimų 
izoliuoti, vienas pilietis, an- 
tikomunistas, kuris turėjo 
sąžiningo žmogaus reputa
ciją, konkuravo su dviem 
“guerrilla” pulki n i n k a i s. 
Neturėdamas politinio fono, 
universiteto profesorius 
Mendez Montenegro priėmė 
Revoliucinės Partijos nomi
naciją, po to, kai mirė jo 
brolis, ankstyvesnis kandi
datas. Luis Turcios, sukilu
sių partizanų kalnuose va
das, patarė balsuoti už Men
dez Montenegro. Tačiau jis 
pridėjo, kad “ginkluotas su
kilimas yra vienintelė prie
monė laimėti liaudies val

žada 
tik 

vie-

dies vadų, dabar tremtyje 
(kiti du yra buvę valstybi
niai gubernatoriai Lionei 
Brizola ir Miguel Arraes), 
pasakė praėjusį mėnesį per 
interviu, kad “socialistinė 
revoliucija yra neišvengia
ma. Mes turime, pridūrė 
Lage, atsakyti smurtu į 
smurtą.”

Kitur
Ekvadore ilgai trukęs ir 

dar labiau netikęs “partiza
nų” režimas gėdingai pasi
baigė, kai jo militaristinis 
triumfavimas, kuris buvo 
pradėjęs kalbėti apie rinki
mus liepos mėnesį, pasida
vė spaudimui iš visų gyven
tojų sluoksnių. Quito mies- 

ne « u L r u k a y s ,te kitur s t u d e n t a i de- 
ekstra-konstitu-1

džiai.” Matomai, “guerrilla” 
perdaug pasitikėjo raudo
nųjų persekiojimu ir Men
dez Montenegro laimėjo, ne
paisant vyriausybės pastan
gų, kuri viena galėjo mani
puliuoti rinkimais.

Kadangi Mendez Monte
negro neturėjo .absoliutinės 
daugumos, jo išrinkimas tu
rėjo būti patvirtintas gegu
žės mėnesį kongreso, kuria
me jo partija laimėjo dau
giau pusės vietų. Jis taps 
prezidentu, jeigu, kaip tak
tiškai pareiškė “Meksikos 
Excelsior,” nesutrukdys 
koks nors “< ____
cinis įvykis.”

Toks įvykis galėtų būti, 
jeigu Washingtonas susirū- kavo Quito universitetą, už
piltų, kad prezidentas1 ne- c]ar(-; jį jr užmušė tris stu- 
paliks nepaliestus United i Jentus. Biznio kapit ail a s 
Fruit interesus. Mendezo Guay aquillyje nukentėjo 

per visuotiną streiką, su
ruoštą Chamber of Com
merce, kuri uždraudė vy
riausybei rinkti čia mokes
čius. “Triumvirai” nuskrido 
į Rio, ir Yerovi Indaburo, 
ekonomistas, laikomas “ne
priklausomu,” buvo “vien
balsiai paskelbtas” prezi
dentu.

Visi apsidžiaugė, bet ka
dangi faktiškai prezidento 
paskyrima paskelbė armijos 
štabo viršininkas, kuris įve
dė draudimą pasirodyti gat
vėse po 8 vai. vakaro, nors 
nebuvo jokių riaušių, alka
nieji nebelaukė jokio rimto 
palengvėjimo. Tačiau ne
buvo įrodymo, kad JAV pri
kišo prie tu įvykių savo 
ranką ir Valstybės Depar
tamentas komentarų netu
rėjo.

Peru ir Vęnezueloje vyks
ta masiniai suėmimai, kan
kinimai ir žudymai asmenų, 
kurie laikomi padėję parti
zanams. Kovo 11 d. gynybos 
ministras pasakė Venezue- 
los kongresui, kad partiza
nai yra “demoralizuoti, neut
ralizuoti, likviduoti beveik 
visuose rajonuose,” o kovo 
14 d. žuvo vienas leitenan
tas ir aštuoni kareiviai. Vy
riausybė pavadino tai “iki 
šiol sunkiausiu partizanų 
puolimu.”

Nepaisant to, kad nedaly
vavo kairiųjų atstovai, ku
rie yra laikomi kalėjimuose, 
Rūmai pradėjo tirti nese
niai mirusio Caracas uni
versiteto profesoriaus ir ko
munistu lyderio Alberto Lo- 
vera mirties aplinkybes. Po 
to, kai Lovera kelis mėne
sius išbuvo DIGEPOL (po
litinės policijos) rankose, jo 
nuogas lavonas buvo išplau
tas jūros, rankos ir kojos 
buvo pririštos prie nugaros.

Fruit interesus, 
porinkiminiai pasisakymai 
neleidžia abejoti, kad jis tai 
padarys. Jis pažadėjo “tin
kamu laiku” pakelti švieti
mo biudžetą, bet šlovino 
ginkluotas pajėgas ir, pa
klaustas “Excelsioro,” ko
kios yra Guatemalos prob
lemos, kalbėjo apie jos “tei
sėtas pretenzijas” į Brit
ish Honduraso teritoriją. 
Jis nepaminėjo United 
Fruit Co.

Visuose kraštuose, kur 
buvo pravesti arba paskelb
ti rinkimai, siautėjo teroras 
ir liejosi kraujas. Savaitę 
prieš rinkimus pasklido ži
nia iš vieno Guatemalos ka- 
lėiimo, kad leboristų lyderis 
Victor Manuel Gutierrez ir 
valstiečių organiz a t o r i u s 
Leonardo Castillo Flores 
mirė kankinami. Vėliau bu
vo pranešta., kad jie gal būt 
dar gyvi.

Kolombijoj
Kolombijos rinkimai vyko 

tuo laiku, kai streikavo kraš
to mokytojai, juos rėmė 60,- 
000 organizuotų studentų. 
Kunigo Camillo Torres liki
mas, kuris nesitikėjo savo 
krašto išsigelbėjimu kitokiu 
būdu, negu per ginkluotą 
sukilimą, ir žuvo, kovoda
mas su partizanais, padarė 
gilų įspūdį. Panamos kon
ferencijos atidarymo dieną 
visas laikraščio puslapis bu
vo skirtas Torresui. Auto
rius, vienas Panamos kuni
gas. Ivgino jį su Meksikos 
sukilėliais kunigais Hidalgo 
ir Morelos. Fotograf i j d s 
Torreso lavono, kurį vyriau
sybė norėjo nuslėpti, rodė, 
kad veidas buvo sužalotas 
prieš lavoną pašalinant iš 
mūšio laiko.

Brazilijos smurtininkai

I mons t r a v o per visą kovo 
mėnesį prieš masių skurdą.

Pagaliau kariuomenė ata-

Apie d-ro A. Petrikos 
knygą

Iš Vilniaus bruklyniečiui 
d-rui A. Petrikai jo parašy
tos knygos “Lietuvių Lite
ratūros Draugija ir pažan
gieji Amerikos lietuviai” 
reikalu rašo keletas asme
nų.

Įžymus T. Lietuvos vei
kėjas ir visuomenininkas, 
Istorinio instituto direkto
rius, Romas Šarmaitis sa
ko:

“Perskaičiau jau pusę 
Tamstos knygos. Išsirašiau 
sau ir mūsų Institutui rei
kalingų duomenų, istorinių 
faktų, žinių apie atskirus 
visuomeninink u s. Mums 
i domu visų pirma Amerikos 
lietuvių ryšiai su Lietuva. 
Ta proga reikės ką nors pa- 
rašvti. Sa v o istoriniuose 
darbuose mes, be abejo, pa
naudosime Tamstos knygo
je surinktus duomenis.

Para š y d a m a s knygą 
“LLD ir pažangieji Ameri
kos lietuviai”, atlikote tik
rai vertinga darbą. Ji, žino
ma, tęs ir kiti autoriai. Ta
čiau Tamstos, amerikiečio 
lietuvio, parašyta istorija 
vra pirmasis šios rūšies 
darbas, kuriuo remsis kiti 
tyrinėtojai. Knygoje Jūs 
pažymėjote daug faktu, ku
rie neamerikiečiui liktų ne
žinomi.”

Vienas Lietuvos mokslinio 
žurnalo “Mokslas ir gyveni
mas” redaktorių J. Tornau 
rašo:

“Ka tik gavau Jūsų kny
gą—vieną egz. redakcijai ir 
vieną, man. Nuoširdžiai dė
koju Jums už ją ir malonų 
užrašą, o taip pat redakci
jos vardu už antraii egzem
pliorių. Knyga labai gražiai 
išleista ir tai pirmiausia 
krinta į akis. Bet. žinoma, 
svarbiausia ne. tai, o jos tu
rinys. Jūs tikrai padarėte 
dideli ir naudinga darbą, 
surinkę tiek svarbios ’me
džiagos. Visiems, kurie do
misi Amerikos lietuvių vi
suomeniniu gyvenimu, toks 
leidinys turės neįkainuoja
mos vertės. Tai bus. garbin
gas naminklas tiems visuo
menės veikėjams, kurie pa
skyrė savo jėgas kovai už 
pažangą ir žmonių švieti
mą. Malonu tokį leidinį pa
imti į rankas.

Mes savo žurnalo I nr. 
paminėsime knygą ir įdėsi
me jos viršelio nuotrauką 
(visa tai jau p a d a r y - 
ta — A. P.).
..Tame pačiame numeryje- 
spausdiname Jūsų straipsnį 
“JAV masonai...”

Apie anglų nelaimę 
prie Dunkirko

Pabaigoje gegužės sukaks 
26 metai nuo anglų milita- 
rinės nelaimės prie' Dunkir- 
ko. Churchillas savo isto
rijoje bandė tą įvykį persta
tyti, kaip anglų disciplinos 
ir gudrumo laimėjimą. Koks 
ten galėjo būti laimėjimas, 
kuomet beveik pusė milijo
no anglų armijos vyrų tu
rėjo palikę ne tik visus 
ginklus, bet plienines kepu
res, o daugelis ir apavus, 
kad tik būtų lengviau bėgti 
per Anglų kanalą į Angli- 
ją?

Tatai įvyko 194 0 metais 
tarp gegužės 29 ir birželio 4 
dienų. Pirm to Hitlerio ar
mija pralaužė Prancūzijos 
frontą Sedano kryptimi ir 
prasiveržė prie 
nalo Boulogne 
srityje.

Hitlerininkai

. turėjo mažiau jėgų, kaip 
hitlerininkai, bet todėl, kad 
jų komandoje nebuvo vie
nybės, kad komandieriai 
klaidingai kariavo, o politi
niai vadai nelaukė Hitlerio 
smūgių. Jie vis galvojo, kad 
Hitleris tuojau puls Tarybų 
Sąjungą. Gi hitlerininkai 
pasirinko pirma nugalėti 
Vakarų buržuazines valsty
bes, o jau tik tada pulti Ta
rybų Sąjungą. Vakarų bur
žuaziniai diplomatai ir mili- 
taristai labai persiskaičia
vo. Dauguma jų ir dabar 
persiskaičiuoja, ginkluoda
mi Vakarų Vokietiją ir už
miršdami istorines praeities 
pamokas.

D. M. š.
Anglų ka- 

prieplaukos Haverhill, Mass. _
Gegužės 22 d. jau buvoųie
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Brazilijoje diktatorius ge- j Matomai, jis buvo kankina- 
nerolas Castelo Branco te
bevaldė kraštą smurtu ir 
JAV parama, bet jį vis la
biau puola iš vienos pusės 
armijos . dešiniojo sparno 
nacionalistai ir pramoninin
kai, iš kitos pusės—progre
syvieji studentai. Daugelis 
jų buvo patalpinti ligoninė
se arba kalėjimuose po kovo 
mėnesio demonstracijų iš
vaikymo. Kadangi Castelo 
plačiai atvėrė duris JAV 
bizniui, infliacinis pinigų 
spausdinimas (kurį jis pa
žadėjo sustabdyti) dvigubai 
padidėjo, palyginus su pre
zidento Goularto laikais ir 
30 kartų daugiau negu prie 
prezidento Kub i t s c h e k o. 
Kai masių laukia badas, 
biznierių laukia katastrofiš
ki nuostoliai ir bąnkrutavi- 
mai, Francisco Juliano ir 
kunigas Francisco Lage, du 
iš keturių svarbiausių liau-

mas ir paskui pasmaugtas 
neilonine virve.

Šis skandalas privertė vy
riausybe imtis kitokios po
litikos, būtent, tremti opo
zicijos lyderius vietoj pali
kus juos DIGEPOL’iui. Ši 
priemonė buvo pritaikyta 
CP generaliniam sekreto
riui Jesuis Faria ir išbuvu
siam virš dviejų metų kale
nime rašytoiui ekonomistui 
Domingo Rangel, lyderiui 
tos grunės. kuri 1961 m. iš
stojo iš vyriausybinės par
tijos (Accion Democratica) 
sąstato ir priešinosi pro- 
amerikinei ir anti-komunis- 
tinei politika.

Argentinoje, kur pragy
venimo išlaidos didėjo (jos 
pakilo 40% nuo 1965 m. 
sausio iki gruodžio mėne
siui), pagrindinė kalbų te
ma dabar yra klausimas,

perkirto
Prancūzijos, Anglijos ir prisirengę važiuoti į išleis- 
Belgijos jėgas. Belgijoje bu
vo apie 500,000 vyrų Belgi
jos armija, o kita tiek jos 
pasienyje anglų ir prancū
zų. Reiškia, apie miliono 
vyrų jėga. Dar daugiau 
prancūzų jėgų buvo į pie
tus.

Hitlerininkų jėgos, prasi- 
veržusios prie Boulognos, 
susidėjo daugumoje iš tan
kų. Jeigu talkininkai būtų 
jas puolę iš šiaurės ir pietų, 
tai būtų sumušę. Tą dabar 
pripažįsta ir eilė hitlerinin
kų generolų. Bet talkininkų 
eilėse nebuyo viehįngunio. 
Belgijos karalius su 500.000 
vyrų armija tuojau pasida
vė hitlerininkams. Anglai 
rūpinosi, kaip greičiau pa
bėgti į Angliją.'- Buvo Nusi
tarta, kad prancūzai laikyk 
frontą neprileisdami hitle
rininkų prie Dunkirko, o 
anglai tuo metu mobilizuos 
laivus persikėlimui į Angli
ja. Po to ten esamos pran
cūzu armijos dalys pasiduos 
naciams. Hitlerininkai, ne
turėdami pakankamai sau
sumos jėgų, susilaikė nuo 
puolimo, nes bijojo, kad jie, 
įsivėlę i mūšius, gali pralai
mėti. Anglus puolė tik na
cių lėktuvai, bet ir tai retai, 
nes per kelias dienas pasi
taikė rūkai ir lietus

366,200 anglų pabėgo 
į Angliją

Anglijos vyriausybė mobi
lizavę ne tik arti esamus 
karo ir prekybos laivus, 
bet ir žvejų laivelius Dide
li laivai negalėjo įplaukti 
negilią Dunkirko prieplauv 
ką — jie stovėjo toliau jū
roje. Maži laiveliai gabeno 
žmones prie didelių laivų, o 

Amerikiečiams gerai pa-1 daugumoje laiveliai leidosi į 
žįstamas vilnietis žurnalis
tas A. Laurinčiukas be kita 
ko savo laiške rašo:

“Karštai sveikinu su gera 
knyga, kurią Jūs parašėte. 
Jūs atlikote, pasakyčiau, is
toriko -mokslininko darbą, 
už kurį nusipelnote tikros 
pagarbos.

tuvių parengimą So. Bosto
ne ir palinkėti geros kelio
nės tiems, kurie važiuoja į 
Tarybų Lietuvą. Bet nelai
mė, gavau pranešimą nuo 
M. Kazlauskienės, kad su
sirgo Augustas. Todėl ne
gali sergančio vyro palikti.

Linkiu tiems, kurie va
žiuoja į Tarybų Lietuvą, 
laimingos kefiohės, o Kaz
lauskui greito /pasveikimo, 
kad vėl galėtume važinėti j 
parengimus.

Gegužės 7 d. mirė Rožė 
Kazlauskienė, 43 Wilson St. 
Ji čia išgyveno 59 metus. 
Paliko savo vyrą Adolfą ir 
sūnų Joną, gyvenantį South 
Roxbury, broli Charles Ša
linį, Miami, Fla.

Gegužės 9 d. mirė Mar
celė Kazlow (Kazlauskie
nė), 10 Margin St. čia iš
gyveno 50 metų. Buvo naš- 

Kazys jau seniai 
miręs ir ^palaidotas Lietu

 

vių tautiškose kapinėse, 
Bradforde. Marcelia buvo 
sudeginta. Paliko dukterį 
Mrs. Arline G. Dandaro, du 
anūkus, seseri Anna Acas. 
Palaidota 13 d. Lietuvių 
tautiškose kapinėse, Brad
forde.

kokio pobūdžio turės įvykti 
perversmas. Niekas nega
lės išvengti Peronizmo gri- 
žimo prie valdžios, jei tiks 
ne tolimesni skilimai tame 
masiniame judėjime. Kon
servatyvus kongresmanas 
Gonzalez Berger pasakė Vi
daus Reikalų ministrui: 
“Viskas, ką mes dabar gali
me daryti — tai melstis ir 
ruoštis numirti gražiai.” 
Mexico City

Vertė I. V.
(Iš “National Guardian“)

Angliją. Viso didelių ir ma
žų buvo 765 laivai. Jie per 
tris dienas pervežė 366,200 
anglų karininkų ir kareivių.

Jeigu jau kas gali pasi
didžiuoti žygiais prie Dun
kirko, tai ne Anglijos ge
nerolai, bet žvejai, kurie 
mažais laiveliais daugurfiąSy^ 
kareivių pervežė atgal į sa-j k 
vo šalį.

Tiesa, Anglų kanalas yra 
tik virš 20 mylių pločio, bet 
jame vanduo šturmingas. 
Nemažai laivelių su karei
viais ir žvejais žuvo. Vie
nok masė Anglijos armijos 
vyrų buvo išgelbėti. Vė
liau patsai Churchillas ra
šė, kad tada Anglija netu
rėjo ginkluotų jėgų apsigin
ti. jeigu hitlerininkai būtų 
užpuolę Angliją, nes pabė
gusi armija buvo beginklė.

1940 metais talkininkai 
pralaimėjo ne todėl, kad jie

Gegužės 11 d. Mrs. Mar
gherita Oberti. 75 metu, 42 
South Cogswell St.. Brad
ford, pasiėmė $3,100 ir ėjo 
-namo. Kažin kas puolė iš 
u|į)akalio, smarkiai pritren
kė, įsitempė j šalima gat
vę, paėmė 31 šimtą dolerių 
ir pabėgo. Toje vietojė žmo
nių daug vaikščioja, bet už
puolikas pabėgo. Moteris 
buvo nuvežta į Hale ligoni
ne. Vėliau atsigavo, buvo 
parvežta namon.

Gegužės 29 d. Lietuvių Pi
liečių Gedimino klubas su
rengs sezono atidarymų sa- 
ame parke Bradforde. 

„artu bus ir kapu aplanky
mas. kur jau guli daug lie
tuviu. KC- '

Darbininke

NORI I VIENA PUSĘ 
LAIVŲ KELIŲ

Londonas. — Dabar yra 
plati laivais prekyba ir jų 
labai daug plaukioja. Yra 
sumanymas, kad per Atlan
tą, kaip ir daugelyje jūrų, 
vieni laivai turėtų plaukti i 
vieną pusę, o kiti, už 12 
mylių tarpo, į kitą. Tai bū
tų “one-way” laivų kėliau
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Jaunystes ir pavasario švente BINGHAMTON, N. Y.
\

Visame pasaulyje plačiai 
ir iškilmingai paminėta Ge
gužės pirmoji—darbo žmo
nių solidarumo diena. Paki
liai ši šventė praėjo ir Lie
tuvoje. Šių dieną Lietuvos 
darbo žmonės apžvelgė sa
vo jėgas ir pasiekimus, iš
reiškė savo pasiryžimą dar 
labiau kovoti už šviesią 
žmonijos ateitį, vienybę ir 
susitelkimą.

Pavasariškos saulės nu
žertas ankstyvas Gegužės 
pirmosios rytas Vilniuje. Su 
dainomis, muzika ir gėlėmis 
tūkstančiai žmonių išėjo į 
gatves, į šventinę demon
straciją. šventinę sostinės 
darbo žmonių eiseną pradė
jo moksleiviai. Daugiatūks
tantinės kolonos priekyje 
pražygiavo kelių dešimčių 
vidurinių mokyklų mokslei
viai. Jų rankose pirmosios 
pavasario gėlės — žibutės 
ir žinių šaltinis — knyga. 
Moksleivius pakeitė sporti
ninkai. Jų gretose buvo 
plačiai pagarsė j ę sporto 
meistrai, olimpinių žaidy
nių dalyviai, Tarybų Sąjun
gos čempionai. Po jų žygia- ’ 
vo įmonių ir gamyklų dar
bini n k a i bei inžinieriai, 
įstaigų tarnautojai, aukštų
jų mokyklų studentai ir 
dėstytojai. Štai, žygiuoja 
skaičiavimo mašinų gamyk
los darbininkai ir inžinie
riai. Kasmet iš šios, kaip ir 
iš daugelio kitų gamyklų, 
į demonstracijas ateina vis 
didesnis darbininkų būrys.

Ši gamykla, išaugusi sep
tynmečio metais, išleidžia 
pagarsėjusias skaičiavimo 
mašinas. Gamykla ir toliau 
bus plečiama. Artimiausiais 
metais ji pasistatys naujus 
korpusus, kurie prilygs da
bartinei gamyklai. Didelės 
perspektyvos laukia elekt
ros skaitiklių, kuro apara
tūros, “Elfos”, “Komunaro” 
stak 1 i ų, “Neries” žemės 
ūkio mašinų gamyklų. Lie
tuva vis plačiau garsėja 
kaip staklių gamybos kraš
tas. Leipcigo mugėje vilnie
čių sukonstruotos staklės 
susilaukė labai aukšto įver
tinimo.. Jų kūrėjai apdova
noti aukso medaliu. Šventi
nėje eisenoje pražygiavo 
grąžtų gamintojai, namų ir 
gamyklų statytojai, geležin
kelininkai, “Lelijos” siuvi
mo įmonių susivienijimo, 
“Spartos” kojinių fabriko 
ir daugelio kitų fobrikų ir 
gamyklų darbininkai, inži
nieriai, tarnautojai.

Puošniomis kolon o m i s 
pražygiavo Vilniaus aukš
tųjų mokyklų — Universi
teto, Pedagoginio instituto, 
Konservatorijos, Dailės in
stituto studentai ir dėstyto
jai, daugelio technikumų ir 
amatų mokyklų mokslei
viai. Štai Vilniaus Valstybi
nio universiteto, vienos iš 
seniausių aukštųjų mokyklų 
Tarybų Sąjungoje, kolono
je žygiuoja įvairių fakulte
tų profesoriai, dėstytojai, 
studentai. Tarybų valdžios 
metais universitetas nepa
prastai išaugo. Dabar čia 
stacionare, vakariniame ir 
neakivaizdiniame skyriuose 
mokosi 10 tūkstančių 600 
studentų.

Darbo žmonių eityn ė s 
truko daugiau kaip dvi va
landas.

Kaune šventinę e i seną 
taip pat pradėjo vidurinių 
ir amatų mokyklų mokslei
viai, sportininkai. Juos pa
keitė Eksperimentinės au
tomatizavimo p r i emonių 
gamyklos, A. šiaučiūnaitės

vardo trikotažo fabriko, ir 
kitų gamyklų darbininkai. 
Vienos iš jauniausių Kaune 
—Dirbtinio pluošto gamyk
los darbininkai į demonst
raciją atėjo pagaminę spal
votą triacetatą, kurį prade
da gaminti ir kitos Lietuvos 
tekstilės pramonės įmonės. 
Daug čia pagaminamo tria
cetate parduodama užsie
niui. Šiais metais ruošiama
si pradėti gaminti naują 
sintetinį pluoštą — diaceta- 
tą. Pirmą kartą į Gegužės 
pirmosios demonstra c i j ą 
šiemet atėjo kito Kauno 
milž i n o — A. Petrausko 
vardo medvilnės verpimo 
fabriko darbininkai ir inži
nieriai. Šis fabrikas visai 
neseniai pradėjo darbą, o 
dabar jame sukasi 63 tūks
tančiai verpsčių. Kauniečiai 
teisėtai jį vadina didžiuoju 
verpėjų. Daugelis demon
strantų nešė šūkius, ku
riuo s e buvo smerkiama 
JAV gresija Vietname. Ne 
tik šūkiais, bet ir konkrečiu 
darbu kauniečiai stengiasi 
padėti kovojantiems Viet
namo žmonėms. “Pergalės” 
gamykla pagamino ir iš
siuntė įrengimus, skirtus 
elektrinėms ir statyboms 
Vietnamo D e mokratinėje 
Respublikoje, o “Neries” 
gamykla — poliravimo 
stakles, skirtas šios šalies 
mašinų gamybos įmonėms.

Pakiliai šventinės eisenos 
praėjo Lietuvos uostamies
tyje — Klaipėdoje. Čia de
monstravo tokių stambių, 
įmonių, kaip Baltijos laivų 
statyklos, laivų remonto, re
frižeratorių laivyno bazės, 
Jūrų žvejybos uosto darbi
ninkai, inžinieriai, žvejai. 
Dabartiniame penkmetyje 
Klaipėdoje bus pastatyta di
džiausia Tarybų Sąjungoje 
laivų remonto įmonė, kurio
je dirbs iki 10 tūkstančių 
darbininkų. Gražios per
spektyvos laukia klaipėdie
čių ir kitose srityse.

Per pastarąjį septynmetį 
ypač pasikeitė Šiauliai. Juos 
atjaunino naujos statybos, 
nauji, gražūs gyvenamųjų 
namų kvartalai. Šventės 
dieną, išreikšdami miesto 
jaunystę, iš tradicijos pir
mieji žygiavo Šiaulių moks
leiviai ir studentai. Dabar 
18 tūkstančių jaunuolių ir 
merginų mokosi Š i aulių 
mokyklose. Kasmet jaunie
siems šiauliečiams pastato
ma po vieną vidurinę mo
kyklą, per praėjusį septyn
metį pastatyta 13 vaikų 
darželių - lopšelių ir du in
ternatai. Dabar mieste 
mokosi kas ketvirtas žmo
gus. Šiauliečiai didžiuojasi 
ir savo pramonės pasieki
mais. Šiame p e nkmetyje 
miesto pramonėj apimtis iš
augs 2.2 karto. Tarybų są
jungoje ir užsienyje plačiai 
yra žinomi Šiauliuose gami
nami dviračiai, tiksliosios 
Staklės, avalynė/ televizo
riai. Šiame penkmetyje nu
matoma Šiauliuose pastaty
ti naują televizorių gamyk
lą.

Džiaugsmingai G e gūžės 
pirmoji buvo švenčiama Pa
nevėžyje, Kėdainiuose, Tel
šiuose, Kapsuke, Utenoje, 
Alytuje, visuose Lietuvos 
kampeliuo s e. Po demon- 
trącijų šventės buvo tęsia
mos klubuose, koncertų sa
lėse, darbo žmonių butuose.

B. Rukšėnas 
Vilnius

Varšuva. — Prancūzijos 
atstovas tariasi su Lenkijos 
valdininkais Europos sau 
gurno reikalais.

Harpur kolegijos studen
tai turėjo savo masinį mi
tingą, kad iškilmingai pa
reikštų visišką pasipriešini
mą draftavimo sistemai, 
militarinei tarnybai.

Visa ta sistema, kurioje 
kai kurie studentai, kurie 
išlaiko tam tikrus specialius 
kvotimus, atleidžiami nuo 
draftavimo, o kurie tokių 
kvotimų neišlaiko arba gau
na žemus akademinius po
žymius, yra draftuo j a m i, 
yra “ n e t e i s i n g a ir ne
protinga,” pareiškė Dr. Kurt 
L. Shell, politinių mokslų 
profesorius. Taipgi ir keli 
kiti profesoriai reiškė savo 
nuomones panašiai tuo klau
simu...

Šis masinis protesto mi
tingas buvo suruoštas dvie
jų Harpur studentų grupių: 
Students for a Democratic 
Society (SDS) ir Ad Hoc 
Committee baigti karą Viet
name. Jie taipgi rinko pa
rašus po pticija, prašančia 
priešintis tam rūsčiam ka
rui Vietname ir raginančia, 
kad Harpur studentai atsi
sakytų pasiųsti egzaminaci- 
jos pažymėjimus... Parašų 
surinkta virš penkių šimtų.

Komunisto kalba
Kalbant apie Harpur ko

legijos studentų veiklą, ten
ka čia prisiminti ir neįkai
nuojamai svarbią kalbą, pa
sakytą kovo 29 dieną Har
pur kolegijos studentams.

Prieš pora dienų vietinė
je spaudoje buvo pranešta, 
kad kovo 29 d. čia kalbės 
Komunistų partijos teoreti
kas Dr. Herbertas Apthe- 
keris. Tuojau, kaip iš kibi
ro, per tą pačią spaudą pa
sipylė šiurkšti kritika, pro
testuojanti prieš jo atvyki
mą. Bet priešininkų užmojis 
išėjo vėjais...

Štai ir kovo 29 diena. Har
pur kolegijos salėje vyksta 
prakalba. Kalba komunis
tas. Tema: “Amerikos 
Negrų Istorija.” Tūkstantis 
trys šimtai studentų pripil
dė Harpur kolegijos salę. 
Studentai su dideliu susido
mėjimu klausėsi šios svar
bios kalbos.

Dr. H. Apthekeris dides
nę pusę savo kalbos skyrė 
nagrinėjimui negrų gyveni
mo klausimo. Jis gyvais 
faktais įrodinėjo, kokiose 
žiauriose gyvenimo sąlygo
se buvo laikomi negrai per 
ištisus šimtmečius. Faktais 
primindamas tą padėtį, iš 
kurios jie (negrai) gavo 
įkvėpimą daryti pirmuosius 
žingsnius link koovs.už ly
gias civilines teises, jis stip
riai pabrėžė, kad šiandien 
negrų kova dėl civilinių tei
sių yra “viena iš sveikiau
sių JAV istorijoje kovų.” 
Jis taipgi dėjo didelės svar
bos tam, kad įkvėpti neg
rams tą supratimą, jog be 
kovos nėra nei1 progreso. 
Įtikinančiai jis kreipėsi į 
negrų mases, kviesdamas 
jas mokytis, studijuoti sa
vo gyvenimo istoriją, pra
dedant nors nuo XX šimt
mečio pradžios ir t. t.

Apthekeris aiškino ir ki
tus klausimus, karo politi
ką Vietname, nedarbą, kovą 
prieš skurdą. Negrų teisių 
reikalas nebus išspręstas, 
kol mūsų šalies valdžia ne
atsisakys agresyvios politi
kos ir intervencijos į kitas 
šalis, kol bilijonai dolerių 
bus skiriami žmonių žudy
mui, o ne gyvenimui...

Žymėtina ir tas, kad Dr. 
H. Apthekerio prakalbos 

pasiklausyti buvo atsilan
kiusi gausi delegacija, uni
formuoti Amerikos Legio
nieriai, kurie prieš kelias 
dienas buvo visiškai prie
šingi leisti jam kalbėti vals
tybės užlaikomoje patalpo
je.

Prakalbos eigjoe išlauki
nėje kolegijos pusėje buvo 
pikietas, bet pastebėję dide
lę policijos sargybą, jokio 
nesmagumo nedarė.

Sekamą dieną “The Eve
ning Press” ir “The Sun- 
Bulletin” pripažino, kad kal
bėtojas buvo mandagiai iš
klausytas, ir išspausdino 
kalbėtojo ir visų klausytojų 
nuotraukas. Tai gerai, tai 
ženklas, kad Harpur kolegi
jos studentai žino, ko jiems 
reikia. Onytė

Sellersville, Pa.
Verta žinoti

Pastaruoju laiku Bronės 
Ramanauskienės s v eikata 
sušlubavo. Nežiūrint, kad ji 
lankė gydytoją, bet sveika
ta negerėjo. Ir štai Bronė 
gegužės 6 d. atsilanko pas 
kitą gydytoją, kuris jai įsa
ko kuo greičiausia pasiduo
ti į ligoninę sveikatos išty
rimui. Pagal X-ray-spindu- 
lius patirta, kad jos vidu
riuose yra tam tikrų trūku
mų, kuriuos gal bus galima 
pašalinti gyduolėmis.

Ligoninėje Bronei teko 
pergyventi įvairiausių “re
peticijų”, kas ją suvargino, 
bet sugrįžus namo po tų vi
sų išbandymų, po kelių die
nų, jos veidas nušvito, atsi
rado jaunystės dienų ener
gija ir ryžtas prie gyveni
mo.

Būdama ligoninėje, Bro
nė susirūpino, kas atsitiks 
su pokyliu, kuris įvyks jų 
rezidencijoj liejaos 3 dieną, 
jeigu reikės jai sirgti? 
Bet, kaip dabar pasirodė, 
toks netikėtas Bronės svei
katos sušlubavimas nepa
kenks parengimui, nes, po 
sugrįžimo į namus, jos svei
kata eina geryn.

Bronė rengėsi vykti bir
želio 19 d. į baltimoriečių 
pikniką, bet jos sveikata 
neleis tai padaryti.

Džiugu pranešti, kad, 
nors Bronė fiziniai silpno
ka, bet jos nuotaika kuo 
puikiausia ir šviesiomis aki
mis žiūri į gyvenimą.

Pas Ramanauskus svečių- 
lanky to j ų niekados netrūks
ta. Nors šiemet pavasaris 
vėlyvas, šaltokas ir tankiai 
lyja, bet, nežiūrint į tai, paš 
juos šventadieniais atsilan
ko draugų iš daugelio vietų. 
Štai ateina sekmadienis, ga- 
gužės 15. Pasitaikė gražus 
oras, palanki diena, tai su
važiavo* Ratiniai ir Tilvikai 
iš Eastono, Walantai iš Phi- 
ladelphijos ir A. Lipčius iš 
Chesterio. Tai buvo malo- 
n u s draugų susitikimas, 
kuriame teko pasikalbėti 
apie, gyvenimo įvykius, pa- 
sidalyti mintimi.,s, — o 
svarbiausia, kad visi turėjo 
progą atlankyti Bronę ligo
ninėje.

Malonu buvo susitikti 
Antaną Lipčių, nes, visai 
neseniai ir jo sveikata buvo 
pašlijus, o dabar, Antanas 
linksmas, jo veide matosi 
maloni šypsą, pilnas ener
gijos ir žvalumo. Iš pasi
kalbėjimo teko patirti, kad 
jo misija pas Ramanauskus 
buvo svarbi, nes Antanui 
neduoda ramybės 6 rajono

Waterbury Conn.
Prašomi nepamiršti

Waterburio ir apylinkės 
lietuviai prašomi nepamirš
ti, kad sekamą sekmadie
nį, gegužės 29 d., 2 vai. po
piet, svetainėje po num. 103 
Green St., Water bur y 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

Lowell, Mass.
Du piknikai

Sekmadienį, birželio 12 d., 
Maple Parke, Methuen, 
įvyks Massachusetts valsti
jos lietuvių apskričių me
tinis piknikas. Prie jo ruo
šiasi visos kolonijos.

Koncertinę programą at
liks Montello Vyrų Dailės 
Grupė vadovybėje Al. Pot- 
sus. Ji nusisamdę busą at
vykimui į pikniką, tai su 
ja kartu atvyks ir daugiau 
monteliškių.

Moterys, kaip kitados, tu
rės namie gaminto maisto 
stalą. Jos prašo visų kolo- 
lonijų moteris atvežti nami
nių skanėsių.

_ •

Antras piknikas bus lie
pos 3-4 dienomis, Ramova 
Parke, Montelloje, “Lais
vės” naudai.

Moterys taip pat turės 
namie gamintų valgių stalą.

“Laisvės” pikniko įžangos 
bilietai gerai platinasi, nes 
tai metinis piknikas, į kurį 
labai daug lietuvių suva
žiuoja, pasimato vieni su ki
tais.

Abiejų piknikų rengimo 
komisijos prašo kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

J. Daugirdas

Santiago. Čilė siūlo, 
kad jos šalyje įvyktų Ame
rikos prezidentų suvažiavi
mas.

PAVASARIS
Girdi? Vėl paukščiai'ulba, 
Miškai dainų pilni, 
žilvičiai baigė rumbą 
Ir maudos vandeny...

Tu saulę semki sauja,— 
O jei ir tiek—mažai,— 
įspraus, sugėrę saulę, 
Šiltį lietaus lašai.

Atokaitoj garuoja
Rusvi laukų delnai, 
žibuoklių liepsnos gojų 
Nudažė mėlynai.

■y r*--

Taip gryna čia ir šviežia. 
Tiek daug linksmų balsų. 
Aplink—daigeliai šviečia-— 
Svaiginančiai šviesu.

X
Ir pumpurai praplyšo, 
Pritvinkę .žalumos.
Girdi? Jau paukščiai grįžo. 
Pavasaris—namuos.

J. Lapinskas

reikalai. Nejaugi rajonus 
gali merdėti, nieko neveikti, 
kada gyvenimo sūkurys, 
gyvenimo įvykiai stumia 
prie veikimo?

Antanas nudžiugo ir pa
linksmėjo po pasikalbėji
mo su Brone, kada jam pa
sakė linksmą žinią, kad pa
baigoje rugsėjo mėn. įvyks 
kas tokio garbingo ir nau
dingo ./

Drąsuolis

MIAMI, FLA.
Linksmas pasimatymas su 
St. Petersburgo draugais
Turiu ten keletą draugų 

iš Conn, valstijos, su ku
riais jauni "būdami kartu 
dirbome progresyvėje vi
suomenėje. Na, karts nuo 
karto užeina noras su jais 
pasimatyti.. Sužinojus, kad 
jie ten geg. 14 d. rengia mi
nėjimą Motinos dienos, ge
gužės 13 sužmonaatsidūrė- 
va St. Petersburge. Apsisto
jom pas Juozą ir Heleną Šo- 
liūnus. Toje apylinkėje ne
toliese vieni nuo kitų gyve
na taipgi Kazys ir Antosė 
Šoliūnai ir Vik. ir Eva Val
ley.

Vakarieniauti visi suei
nanti pas Heleną ir Juozą. 
Linksmas pasikalbę j i m a s 
tęsėsi iki vėlumos vakaro.

Ant rytojaus vykstam į 
į Motinos dienos minėjimo 
banketą. Nors gerokai prieš 
pietus pasiekėme laiškane
šių svetainę, bet viduje'sta
lai jau buvo paruošti dėl 
svečių, ir grupė vyrų dar
bavosi virtuvėje. Atėjus lai
kui pietauti, vyrai prie sta
lų patarnautojai, visi jie 
jau žilagalviai, tarpe stalų 
taip vikriai švaistosi, kad, 
rodos, jie tą darbą dirba 
kas dieną. Bravo, vyručiai!

Baigiant pietauti, d. V. 
Valley pirmininkaujant, 
prasidėjo motinų sveikini
mas. Pats Valley davė ilgo
ką ir labai puikią paskaitą, 
liečiančią motinas. Sunku 
jos turinį čion apibūdinti, 
bet tikiu, kad drg. Valley 
pasiųs ją spaudon, ir ją tu
rėtų perskaityti kiekviena 
motina ir kiekvienas tėvas.

Papietavus, pasigirdo ir 
rekordinė muzika. Sukasi 
“jaunuoliai” žilagalviai, kai 
kurie ir gana mikliai.

Sutikau ir daugiau iš mū
sų senos apylinkės—Mass, 
ir Conn valstijų—ir links
mai4 pasisveikinom ir pasi
kalbėjom. Kaip smagu šian
dien'čion suvažiavusiems 
praleisti gyvenimo saulėly
džio dienas. Bet negalima 

Gailestingai ir meiliai > 
prisimename juos:

Juzę Burbienę 
mirusią 1964 metų gegužės 26 d.

Dominiką Burbą 
1959 metų birželio 21 d.

Juozą Burbą
1923 metų rugpiūčio 21 d. '

Dukterys—
Amelia Juškevičiene 
Mary Zoubra

Stamford, Conn.

užmiršti ir tai, kad tos pen
sijos, kuriomis mes šiandien 
naudojomės, nebuvo veltui 
įgytos.

Jau daug metų prabėgo, 
kai buvo sunki kova veda
ma, kad nebūtų nusenęs ir 
sveikatos netekęs darbinin
kas išmestas į taip vadina
mas “poorhauzes” ir pusba
džiai laikomas. Tos kovos 
buvo žiaurios ir kainavo 
daug gyvybių iš darbo kla
sės pusės.

1897 metais anglies ka
syklų apylinkėje darbinin
kams pasipriešinus prieš 
nepakenčiavą išnaudojimą, 
komp a n i j o s mušeikos— 
žmogžudžiai, vadovaujami 
dievobaimingo šerifo, pa- 
plukdė juos kraujuose, ir 
krito 21 darbininkas. Tarpe 
jų buvo 5 lietuviai. Ir tai tik 
maža dalelė tų aukų, kurias 
nusinešė tas mūsų truputis 
laimėjimų. Bet kova dar ne
baigta.

Na, bet gryšiu prie šio 
rašinėlio pradžios: dėkoja
va mudu Helenai ir Juozui 
Šoliūnams už mudviem su
teiktą puikų priėmimą 
taipgi Antosei ir Kaziui Šo
liūnams, ir Vik. ir Ev. Val
ley už draugiškas sueigas. 
Dėkoju visiems už malonų 
pasikalbėjimą Motinos die
nos sueigoje ir už laimingus* 
linkėjimus parvežti Miamio 
draugams.

Jeronimas

MONROE, N. Y.
DEKORACIJOS DIENOS 

PAMINĖJIMAS

Sekmadienį, Gegužes 29
ARROW PARKE

[ Savaitgalio Programa:
1 ŠeStadienj, Gegužės 28 d., šokiai

[ Sckmad., Geg. 29 d., Koncertas

Dalyvaus Rusų Liaudies Šokėjai
J vadov. Fred Klimovich

1 Po Koncerto šokiai

i Į Kviečiame visus dalyavuti
savaitgalio parengimuose.

i , Rengėjai



Penki, gegužes (May) 27, 1966 S pust

Brockton, Mass.
Įspūdžiai ir kitos 

naujienos
Gegužės 22 dieną Aido 

choras, Brooklyn, N. Y. tu
rėjo vaidinimą “Vestuvės” 
ir koncertinę programą.

Mes, A. Kandraška, A. 
Skirmontas, Dr. Repšys ir 
Geo Shimaitis, turėdami 
New Yorke reikalų, ir no
rėdami dalyvauti parengi
me, vykome Dr. Repšio au- 
tomobiliumi, vairavo Kan
draška.

Išvažiavome anksti šešta
dienio rytą, geg. 21 d. Ke
lionė buvo graži ir linksma. 
Už penkių valandų jau bu
vome Laisvės name, Ozone 
parke. Radome Praną Buk- 
nį dirbant. Mat, turi daug 
darbo, tai dirba ir šeštadie
niais. Buvo LDS Centro 
valdybos posėdis, į kurį at
vyko Dr. Repšys.

LDS Centro Valdyba tu-1 
r ė j o pietums pertrauką. 
Kartu su jos nariais ir aš 
skaniai papietavau. Tri
jų valdybos nariu —J. J. 
Mockaičio, Bill Malin ir 
Betty Galore iki šiol nepa
žinau, buvo malonu su jais 
susipažinti.

Priminiau apie “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks liepos 
3—4 dienomis, R a m ova 
Parke. Montelloie, o kadan
gi ir įžangos tikietų turė
jau, tai jie visi pasipirko.

Sekmadienį įvyko Aido 
choro parengimas.. J i s 
mums patiko. Vaidintojai 
buvo gerai išsilavinę, tik 
pradžioje garsiakalbis šlu- 
bavo, nesigirdėjo kalbų. 
Vaidintojai ir dainininkai 
užsitarnauja pagyrimo. Pa
rengimas pavyko.

George Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Susirgo “Laisvės” skaity

tojas Petras Valentą, kuris 
gyvena Egg Haifbor, N. J. 
Jis dabar yra ligoninėje, 
3322 N. Broad St., Room 
250. Linkiu jam greitai ir 
pilnai pasveikti.

Draugas

Iš laiškų

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kviečiame Visus į Dviejų Dienų 
Šventę

Sekmadienį ir pirmadienį, gegužės 
29 ir 30 dienomis, įvyks tradicinis 
Olimpijos Parko atidarymas vasa
ros sezono veiklai. Kaip ir pra
eityje atidarymo dienomis bus pa
ruoštos programos. Sekmadienį, 29, 
1 vai., bus pietūs ir muzikalinė 
programa, ją atliks Aido choras, va
dovaujant Jonui Dirveliui.

Pirmadienį, 30-tą, bus šokiai ir 
žaismės.

Prašome visus dalyvauti mūsų 
parko atidaryme.

Lietuvos Sūnų Draugija

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

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

Prašau LLD 6 kp. narius įsite- 
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)

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

WINDOW CLEANER. Exp. or 
on the job training. Excellent pay, 
opportunity, fringe benefits and 
working conditions. Apply in person 
9 to 5 PM. Mon. thru Fri. No 
phone calls. To: TECHNICAL 
MAINTENANCE, INC., Phila. divi
sion, 1415 N. Franklin St., Phila.

(4244)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
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)

HELP WANTED MALE

Po to P. Buknys nuvežė 
mane pas mano pusbrolį 
Prana Šimaitį, 262 Cleve
land St., Brooklyne. Radau 
ji sunkiai serganti. Skundė
si, kad nieko negali valgyti. 
Gydosi savo žmonos Annos 
geroje priežiūroje.

Prisiminė geraširdžius 
Amerikos lietuvius

Vienas buvęs pasaulinio 
karo dalyvis Jonas Jurgai
tis rašo iš Lietuvos savo bi
čiuliams Amerikoje ir sako:

“Tik ką atšventėme Perga-1 
lės dieną. Prisiminėme ir! 
jus, broliai tautiečiai, kurie j 
rūsčiomis karo dienomis tiek 
daug padėjote, savo brangų 
laiką atidavėte, kad nu- 
mėgztumėte kokią šiltą ko
jinę ar pirštinę, su kuria su
šildydavo te karia u j a n č i o 
kario širdį. Ir tokią mums 
džiaugsmingą Pergalės 
dieną-šventę mes buvę ka
riai tariame jums širdin
giausią ačiū!”

New Yorkas. — Gegužės 
23 dieną New Yorko prės
ko vandens rezervuarai jau 
turėjo adaugiau 84 procen
tų jų įtalpos.

Sveikiname
Ksaverą Karosinę

San Leandro, Calif.
Jos 65 metų gimtadienio proga ir 50 metų 

visuomeninio veikimo. Nuoširdžiai linkime il
giausių sveikų metų.

J. ir K. Vaičekauskai 
Binghamton, N. Y.

WATERBURY, CONN.

Mirus

Dr. Eugene Slaneslow
Reiškiame gilią užuojautą tėvui 
dr. Jonu Staneslow ir jo šeimai, 
ir artimiesiems liūdesio valandoj.

—Yenkeliūnų šeima

P RISIMINIMAS
Visą eilę kuopos narių, vyrų ir moterų, 

mirtis ištraukė iš mūsų tarpo. Tas skaudus 
įvykis, suretinimas mūsų narių, nebus pa
mirštas kolei ši kuopa gyvuos.

Visuomet juos prisiminsime.
Lai jiems būna ramu ilsėtis šios šalies 

šaltoje žemėje, o mes tęsime nebaigtą jų 
darbą kovose už šviesesnį rytojų.

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJOS 45 KUOPA

St. Petersburg, Fla.

PROTESTAVO PRIEŠ 
KARĄ VIETNAME

New Yorkas. — Sekma
dienį, gegužės 22 dieną, bu
vo militariniai paradai. Tai 
buvo “Ginkluotų jėgų die
na”. ’

Kada militaristai marša- 
vo Fifth Ave., tai apie 80 
žmonių susėdo skersai gat
vę su plakatu: “Sulaikykite 
karą Vietname”.

Policija areštavo 51 de-
U i\p. OUO1I 4in\UUU  ̂ ĮJ41" . J

madienį, Birželio-Junc 6, 7. v. vak. mOBStiantą.

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų ir Draugysčių 

Mėnesiniai Susirinkimai
Šv. Roko Pašalpines Draugystės 

susirinkimas jvyks trečiadienį, .Bir- 
žclio-June 1, 7 vai. vakare, Piliečių 
Klubo, 128 Ames St.

EXECUTIVE TYPE SALESMAN 
Success range $9,000 to $25,000. 
Liberal starting salary plus incentive 
bonus. Willing to reach for a good 
man. Management opportunity. Call 
Mr. Hall.KI 5-8225 Monday 9 AM 
to 6 PM, 7 to 9 PM.

MILLWRIGHT MECHANIC. Abi
lity to read blueprints 

2nd & 3rd shifts.
CROWN PRODUCTS

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

REFRIGERATION trainee to learn 
service work in ice-making machines 

and air-conditioning.
Steady.

ATLANTIC
REFRIGERATION EQUIP. CO. 

GA 6-4722. .
(42-45)

(42-43)

Pranešimas

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

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir-

ELIZABETH, N. J. 
Du Susirinkimai

LDS 33 kuopos ir LLD 54 
pos susirinkimai įvyks Birželio-Junc 
5 d., 408 Court St., 2 
Rusų kambariuose.

Visi nariai prašomi
A. S.

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)

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)

kuo-

vai. dieną,

dalyavuti.
(42-43)

SAW OPERATOR
Set up and operate unipoint saw.

Cross cut and Dado work with 
14 inch radial equipment.

Phone 687-3350
(40-42)

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)

GERAS PRANEŠIMAS DOVANŲ SIUNTĖJAMS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, IR ESTIJĄ 
Mes dabar priimame užsakymus del sekamų “Special Baltic” .standartinių paklotų. 

Special Baltic No. 1 — $20 .00 (sąrašas iš H) daiktų) 
Špratai alyvų aliejuje, 1/175 aukštos rūšies ...............................
Latviško sūrio, 45% riebalų, aukštos rūšies ...........................................
Hunter’s Latviškos salamės ................................................ . .........................
Saldainiai “Sigulda,” 1/250 gm......................................................................
Karmelės “Solodova,” 1/200 .......................................................................
Pieniško šokolado su riešutais, 1/00 ....................................................... .
Rygos Juodojo Balsamo, 0,5 L. ....................................................... ..........
Vodka “Dzidraya” ..........................................................................................
Rygos Raudonojo vyno, 0,5 L.......................................................................
Cigarečių “Kemeri,” 1/25 .........................................................................

Sąrašas Baltic No. 2 — $20.00 (sąrašas iš 9 daiktų) 
Spaustas sūris “Aiya,” 1/030 gm. (6 dėžėje) ............................................
Figūruotų Marzipan ........................................................................................
Sausainių “Krimulda,” 1/400 .......................................................................
Maišytų šokoladų “Rizhskoe Assorti” .................................................. .......
Kava "Kyrzeme,” 1/250 .............................................................................. .
Vodka “Krestall,” 0,5-40 laipsnio ................................................. ..............
Balsam, 0,5 (juoda dėžė) .................................................................. ..........
Vynas "Jubilee” Liqueur, 0,5 ................................................................. .
Filtriuotos Cigaretės “Rigonda,” 1/20 pes.................................................

Special Baltic No. 3 — $17.00 (sąrašas iš 10 daiktų)
Špratai alyvų aliejuje, 1/175 aukštos rūšies ............... .'...........................
Atskiras kimšalas dešroms, 1/250 ............................................................
Saldainiai “Prozet,” 1/180 ...........................................................................
Saldainiai "Vesma,” .............. .........................................................................
Sausainių "Piparkukas” ....................................................................... .........
Liqueur “Gauiya,” 0,5 L...... ...........................................................................
Kartusis Liqueur "Lasite,” 0,3 L.................................................................
Rygos Juodasis Balsamas, 0,3 L.....................................................................
Pilt. Cigaretes "Latvia,” 1/20 pcs. ..............................................................
Vynas “Latvia,” 0,5 L.....................................................................................

Viršminėtoso kainose įskaitomos visos išlaidos, ir gavėjui nereikės nieko mokėti. Jūs galite išsiųsti 
viršminėtus daiktus per bet kuriuos mūsų agentus bei atstovus arba pasiųsdami savo užsakymus tiesiog 
į PODAROGIFTS, INC., 220 Park Avenue South, New York, N. Y.' 10003. Tol. 228-9547.
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METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvip Komitetas

Selcmad., Birželio 12 June, 1966
Prasidės anksti, 10 vai. ry to. Prašome nesiveluoti.

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

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

NIEKUR NĖRA GRAŽESNĖS VIETOS, KAIP—

Al A D I E D A D K E Lawrenceir Iri A I L E I A lt ll E Methuen, Mass
/ ■

Iš visų Massachusetts ir New Hampshire valstijų kolohijų dalyvaukite šiame 
dideliame piknike. Čia turėsite malo nių pasimatymų ir linksmų pokalbių.

SERVICE STATION ATTENDANT
Good starting salary. 

Paid insurance.

No Sunday work.
Call IV 3-2187, between 9 & 5 PM 

Philadelphia, Pa.

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)

MILLWRIGHT MECHANIC

Ability, read blueprints. 
2nd & 3rd shifts.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf La., Phila.

PI 4-4452 -
(42-47)

MECHANIC — Tow Motor.
General repairs on forklifts & tow 
mfrs as well as mechanical expe

rience in maintenance shop.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452
(42-47)

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)

FORMICA FABRICATION
For kitchen cabinet tops.

Apply
WILLOW GROVE
MILL WORK CO.

73 N. York Rd., Willow Grove.
OL 9-2611

(42-44)

2 AUTO MEN, wreck specialist.
Also 1 painter. Excellent working 

conditions. All benefits.
Apply In person.
CANTON FORD

Rt. 130, Riverside, N. J.
(42-47)

TRUCK MECHANIC
High wages, overtime, vacation, 

holidays, pension plan ant etc.
Clean shop.

PAUL W. HISTAND CO., INC.
348-9041 — Doylestown.

(42-43)

PUNCH PRESS OPERATOR. Exp. 

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

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

Ph. 717-244-2895. (39-43)
PUNCH PRESS OPERATOR 

Experiennced on automatic speeds.
Must be able to set up. 

For Metal Shop. 
Fringe benefits. 

MA 7-3673
(42-43)

Help Wanted Female

JANITOR. To live in free apt. 
plus salary. Must be reliable, sober 
and mechanically inclined. Apply in 

person from 10 AM to 4 PM.
Fallsington Manor Apt.

8590 Newportville Rd. 
Fallsington, Pa.

1 Or call WI 5-0317 (42-48)

WOMAN
European, make your home with me. 
Light housework and care of two 
children, 3 & 1 yr. Experience and 

references. Small salary.
MI 2-6770.

(42-43)

COOK
Experience in preparation and 
serving. Good starting salary 

and benefits. Call for appointment.
BLACK ANGUS INN 

458-5336. Pottstown, Pa.
(42-44)-

HOUSEKEEPER
Middle aged. To live in. Private 
room with bath. 3 children (2 school 
age). A wonderful Christian home 
for a conscientious and deserving 

woman. Phone TE 9-2121.
(42-4’)

ATTENDANTS. Male, all shifts.
5 day week. Vacation, sick leave 
and hospitalization benefits. Apply

CAMDEN COUNTY
PSYCHIATRIC HOSPITAL

Lakeland, N. J. 9 AM to 3 PM.
Monday thru’ Friday. (42-48)

ENGINEER. For industrial con
tractor. Layout, supervision on 
small industrial buildings. Must 
have had experience, capable of 
handling various jobs at one time.

BORGER CONSTRUCTION CO.
MA 6-1746

(42-44)

MATCHERS on leather coats.
Steady work, many fringe benefits. 

Apply

LEBROOK, INC.
325 Jersey St., Trenton, N. J.

Phone 1-609-394-8167.
(42-48)

COUNTER SALESLADIES and 
dining room attendants, full time 
employment or part time employ
ment. 20 hrs. week. Many bene
fits included. Apply—

HOT SHOPPES CAFETERIA 
Moorestown Mall, Moorcstown, N. J., 
to 4 PM, weekdays. (42-43)

MALE or FEMALE
ASST. DIRECTOR 

OF NURSING HOME 
REGISTERED NURSES

For IV team
And for all 3 shifts

REGISTERED
PHYSICAL THERAPIST

MEDICAL
TECHNOLOGISTS

REGISTERED 
X-RAY TECHNICIANS

LP NURESES
(Graduates of Approved Schools) 

Contact Personnel Office
WILLIAMSPORT HOSPITAL

Williamsport, Pa.
? (40-49)

WAITRESS 
Full and part time. 

Experience not necessary.
Apply:

FRED'S DINER 
1401 Ridge Pk. 
Conshohocken

(40-46)

EXP. HAIR CLOTH WEAVER. 

Steady work. Good working condi

tions. Apply —
Box D-14, Jefferson Bldg., 

Phila., Pa. (39-44)
. . - - - - ■ ----- -- - 

TEXTILE WINDERS

Experience or inexperienced. 
Call Bethlehem, Pa., between 9 AM. 

and 5 PM. 1-868-8575.

L (37-43)
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6 pusi.

Aidui gražiai pasisekė
Brooklyno Aido chorui 

pasisekė operetė “Vestu
vės” labai gerai — gegužės 
22 d. Žmonių buvo daug. 
Ne tik brooklyniečių buvo 
daug, bet daugelis atvyko ir 
iš tolimų vietų. Iš Philadel- 
phijos matėsi J. Stasiukai- 
tis, iš Bostono, d-ras J. Rep
šys, Geo. Šimaitis iš Brock- 

' tono, A. Kandraška iš So.
Bostono, ir daugelis buvo iš 
artimesnių kaimynystės 
miestų.

Programa buvo mišri, — 
ne vien tik operetė “Vestu
vės.” Pirmiausia suvaidin
tos “Vestuvės,” o paskiau 
buvo koncertas.

“Vestuvės”— interesingas 
muzikališkas veikalas. Sa
vaime aišku, vestuvės susi
deda iš jaunavedės, jauna
vedžio, piršlio, svočios, pa
brolių, pamergių ir jauna
vedės tėvų. Todėl “Vestu
vės” sudaro nemažų skaičių 
dalyviu estradoje. Prie šių 
“sva rbių” dalyvių reikia juk 
pridėti ir “svečius,” kurie 
sudaro balsus, kai reikia 
masinės dainos.

Nastė Buknienė ir Jonas 
Grvbas buvo tie tėvai. Juo- 
dviejų rolės veikloje nedide
lės, tai jiedviem nebuvo kuo 
daug pasižymėti. Vienok, 
būdami abu ilgamečiai sce
nos artistai, Nastė ir Jonas 
gražiai, gyvai ir tikrai in
teresingai ir “tėviškai” at
liko savo dialogą. Tik Nas
tei gal kiek trūko kaimiš
kumo; bet Jonas atrodė ge
ru “ūkininku.”

Jonas Lazauskas buvo 
piršlys. Šitoje rolėje yra ' 
vietos komikai. Jis gerai 
savo komedijų atliko; tai 
rolei iis tiko, kaip rankai 
pirštinė.

O geresnės artistės niekas 
neras svočios rolei, kaip Li
lija Kavaliauskaitė! Tai ti
piška svočia, — kas ižymias 
svočias Lietuvos kaime ma
tė. Ji ne tik geru vaidini
mu tai rolei tiko, bet ir ti
pišku svočios apsirengimu. 
Aš manau, kad Lilija kuo 
nors ansikamšė. kad ta tipą 
nuduoti, nes na morališkai ii 
ne -tokia “gaspadiniška.” Ji 
mus žavėjo.

Victor Becker gerai nu
davė jaunavedį. Bet jis ir 
gražiai dainavo. Ypatingai 
kai jis dainavo duetų su 
jaunavede, jiems sekėsi la
bai gražiai ir muzikališkai.

Elena Brazauskienė buvo 
ta jaunavedė. Ji pasižymėjo 
čia trimis dalykais: buvo la
bai gražiai tinkamai šiai ro
lei apsirengusi, labai gerai 
ir gražiai vaidino, muzika
liškai dainavo. Jai šiandien 
gerai sekėsi išduoti aukš
tuosius balsus.

Pamergėmis buvo: Nellie 
Ventienė, Tessie Stočkienė, 
Adelė Lupsevičienė, Valen- 
tina Nevinskienė, VeraBun- 
kienė ir Diana Nevinskaitė. 
Jų atskiros rolės buvo ma
žos, tai pavieniui nedaug kų 
bile kuri galėjo kuo pasižy
mėti. Vienok jos visos at
liko savo roles veikliai ir in
teresingai. Bet šitoje gru
pėje yra ilgamečių artisčių, 
kurios kad ir trumpoje ro
lėje pasižymėjo gabumu. 
Solo — N. Ventienė.

Pabroliais buvo: Adomas 
t Čepulis, Alekas Mitchell, 

Valteris Keršulis, Juozas 
Babarskas. Alekas Velička 
ir Valys Bunkus. Pabro
lių rolės irgi trumpos, pa
vieniai. Vienok kaip grupė 
jie vaidino gerai ir natūra
liai tokiame atvejyje.

Vestuvių scena buvo kuo 
gražiausiai ir interesingai 
prirengta. Didelis stalas vi-

dury scenos, o mažesni ap
link. Stalai, ypatingai didy
sis, buvo interesingai apdė
ti gėrybėmis — maistu ir 
gėrimais. Gėlės ant stalų ir 
sienų.

Šitokios scenos sudarymas 
labai gerai palengvino ma
sinį vaidinimų. Pavyzdžiui, 
kai kas iš dalyvių atlikinė
jo savo rolę, ypatingai dai
nuojant, tai kitiems akto
riams nereikėjo “dalyvau
ti,” jie turėjo pilnų progų 
nuduoti, būk jie valgo, ge
ria, arba šnekučiuojasi, juo
kauja. Taip gerai jiems ir 
išėjo.

Koncertinės dalies artis
tai taipgi turėjo geras pa
sekmes — gerai sužavėjo 
klausytojus. Čia buvo ketu
rios dalys: dainavo Elena 
Brazauskienė, Victor Beck
er, Peter Volotareff grojo 
balalaika ir smuiku, ir visas 
didysis Aidas dainavo pen
kias dainas. Visam chorui 
dainuojant, solo rolę atliko 
N. Ventienė ir Victor Beck
er.

Elena Brazauskienė čia 
dainavo tris dainas—“Kar
velėli,” “Aguonėlė” ir “Gy
venimo paslaptis.” Ypatin
gai gerai ji sudainavo pir
mųjų ir trečiajų. Šiose dai
nose yra aukštų notų. Sie
nutei sekėsi nuostabiai gerai 
jas atlikti. Buvo malonu jos 
klausytis.

Victor Becker dainavo: 
“Kalvis.” “Without a Song” 
ir “Old Man River.” Visos 
jam gerai sekėsi, bet “With
out a Song” ir ypatingai 
“Old Man River” buvo ma
lonu klausytis.

Peter Volatareff grojo 
balalaika ir smuiku. Tai 
nuostabių gabumų muzikas, 
ypatingai vartoti balalaikų 
ir taipgi smuikų. Rodos, tie 
instrumentai jo rankose jam 
kalbėte kalba. Daug gabalų 
jis atliko balalaika, kaip ir 
smuiku. Publikai jis pati-1 
ko — buvo sužavėti jo mu
zika, už kų jį lydėjo gau
siais aplodismentais.

Pats Aidas pasi žymėjo 
kuo gražiausiai visose pasi
rinktose dainose; dainavo: 
“Joninių dainų,” “Plauk, 
laiveli,” “Draugų dainų,” 
“May there always be sun
shine,” ir “Jungtinės Tau
tos.”

Užtenka pasakyti, kad 
Aido dainavimu turėjome 
giliai žavėtis. Taip gražiai. 
Rodos. Mildred Stensler pa
lietė ši svki chore kiekviena 
gražiausiąja stygelę. Už tai 
ji “a real honey bunch”!

Beje, Aido choras gali 
taip gerai ir angliškai dai
nuoti, kaip ir lietuviškai. Jis 
gėdos lietuviams nepadary
tų bile angliškoje estrado
je, kaip girdėjome jį šian
dien angliškai dainuojant. 
Bet, kų gi, jie neprasčiau 
dainuodavo anais laikais ir 
ispanų kalba “Bandiera Ro
sa,” ir kų tu jiems padary
si!..

Šiandien sukanka 78 me
tai Aido choro geriasiam 
draugui Povilui Bėciui, ku
ris niekados per eilę metų 
nepamiršta papuošti savo 
gėlyno gėlėmis aidiečių sce
nas ir pačius aidiečius. To
dėl Aidas iššaukė jį specia
liai ir jam sudainavo kuo 
jausmingiausiai: “Ilgiausių 
metų!” Tai jaudinantis re
ginys. Dainavome visa sve
tainė. Ir nuo savęs turiu 
pridėti: Ilgiausių metų tau, 
Povilai!

Ir šiandien Onutė Cibuls- 
kienė apdovanojo iš Povilo 
gėlyno puokštėmis šiuos at
sižymėjusius asmenis; Ele-

S-

laisve Penkt., gegužes (May) 27. 1966

Paskutinis užkvietimas: jau šį šeštadienį gegužes 28 d., 7 v. vak., 
būkite Schwaben Hallėje. Pamatysite iš Lietuvos ir kt. nepaprastus 

filmus. Rodys ir kalbės advokate Stefanija Masyte iš Detroito.

Moterų Klubo narės turės 
vasarines atostogas

tavo, kad moterys suruošė 
miesto centre demonstraci
jų už karo baigimų. Su kū
dikiais vežimėliuose, plaka
tais nešinos, moterys reika
lavo grųžinti namo kariš
kius iš Vietnamo.

Skaitytas laiškas su $3 
dovana nuo klubietės Karlo- 
nienės, kuri gyvena Flori
doje. Nors sunkiai ligos var
ginama, Karlonienė atidžiai 
seka Klubo veiklų.

Į klubiečių eilę įstojo K. 
Simon, gyvenanti Floridoje.

Ieva Mizariene pranešė, 
kad Kapsuko senelių na
muose gyvenęs bruklinietis 
Jokimas mirė. Jo vardu 
Klubas prenumeravo “Lais
vę.” Nutarta laikraštį tai 
įstaigai siuntinėti ir toliau.

Seniai Klubas praktikuo
ja kapų puošimo dienos pro
ga per spaudų pagerbti mi
rusias Klubo nares.

Ateinančia vasarų kelios į 
klubietės vyks į Tarybų 
Lietuvų. Klubo sekretorė B. 
Keršulienė lankysis Kuršė
nų apylinkėse, tad panrašy- 
ta, kad ji aplankytų Kuršė
nų Vaikų namus ir Klubo 
vardu pavaišintų vaikučius 
saldainiais.

Vasaros metu Klubas ne
laikys susirinkimų, gi svar
biam reikalui esant, Klubo 
valdyba veiks sulyg nuožiū
ra.

Susirinkimų užbaigus, 
maspethietės: černevičienė, 
Kalvaitienė. Kunevičienė ir 
Cibulskienė vaišino nares' jų matome čikagiečius prof, 
rūpestingai paruoštais ska- Kubilių ir Stasį Veši (Du-

Toll AllA Lniw 1 ’ 1 *\ 1 _ 1 * Y • 

Gegužės 18 d. “Laisvės” 
svetainėje klubietės, kaip 
visuomet, turėjo skaitlingų 
susirinkimų. Klubo valdy
bos raportai buvo rūpestin
gai suglausti ir svarbūs. 
Daug klubiečių toli gyvena, 
į susirinkimus jos negali 
atvykti, todėl dauguma jų 
pasižymi stambesnėmis au
komis, tokiu būdu Klubo 
iždas yra gerame stovyje, 
nors niekada narės nešykšti 
paremti gerų darbų stam
besne auka.

Skaitytas padėkos laiškas 
iš Argentinos nuo pažangie
čių laikraščio “Darbas,” dė
kojant už $34 paramų. Nuo 
“Vilnies” administracijos— 
už jų suvažiavimo pasveiki
nimų su $25 auka. Nuo 
ispanų kalba New Yorke 
leidžiamo laikraščio — už 
$15 dovanų.

Skaitytas laiškas nuo Sve- 
turgimių Gynimo Komiteto, 
kviečiant dalyvauti jų ren
giamame tarptau t i n i a m e 
piknike birželio 19 d. Pikni
ko bilietus platinti apsiėmė 
darbščioji bilietų platintoja 
M. Juškienė. Klubietės nu
tarė suorganizuoti pilnų bu- 
sų ir su lietuviška daina 
vykti į piknikų. Kas norės 
vykti su klubietėmis kartu, 
lai susisiekia su M. Juškiene. 
Kelionės kaina į abi pusi $2. 
Moterys nusitarė piknike, 
šalia kitų tautų, paruošti 
lietuviškų patiekalų stalų, 
kad niekam netektų “ba
dauti.”

, Ieva Mizariene ir Adelė 
Rainienė raportavo iš prieš
karinio žygio į Washingto- 
nų š. m. gegužės 15 d. Jo- 
Uvi plačiai apibūdino, kokia 
įspūdinga prieškųrinė de
monstracija buvo nuo pat 
išvykos iš New Yorko. Tris 
traukinius po 20 vagonų 
pripildė daugumoje jauni 
žmonės, kiti kūdikius neši
ni, studentai, dvasiškiai ir 
kitokie. Washing t o ne de
monstracija buvo daug di
desnė, negu komercinė spau
da apie jų rašė.

A. Rainienė išsamiai ra
portavo iš Gegužės Pirmo
sios demonstracijos. Dėko
jo klubietėms už skaitlingų 
demonstrac i j o j e dalyvavi
mų. Kadangi tokiuose ap- 
vaikščiojimuose įžangos ne
daroma, tai išlaidoms pa
dengti nutarta prisidėti su

12-tąsis Visų Tautų 
piknikas jau artinasi
Birželio 19-ta — Visų 

Tautų pikniko diena. Jį 
rengia Amerikinis Svetur- 
gimiams Ginti Komitetas 
kempėje Midvale, Wanaque, 
New Jersey.

Kaip atrodo pikniko vie
ta, kitu atveju teks nušvies
ti. Dabar mums visiems ak
tualus uždavinys, tai tikietų 
įsigijimas. Tų padaryti jau 
dabar laikas. Tikietų turi 
mūsų draugai, t a Ikaujan- 
tieji . rengėjams. Matykite 
juos dabar.

Šių metų piknikas — per
galės piknikas. Padarykime 
jį tokiu, kad jis būtų sėk
mingesnis už visus pirmiau 
buvusius Komiteto pikni
kus.
Visi būkime tikietų sklei

dėjais ir kvietėjais kitų 
vykti į piknikų. Laikas 
trumpas, darbas didelis, pa- 
sispirkime, pasekmių turė
sime.

Vienas Talkininkų

... Grįžęs iš Australijos 
jau balandžio 21 d., vis dar 
tebedirbu Maskvoje. Buvau 
parvažiavęs namon tik Ge
gužės šventėms, o paskui 
vėl grįžau į Maskvų, kur tu
riu nuolat daug įvairių rei
kalų, visai laisvesnio laiko 
nelieka. Bet jau gegužės 15 
d. išvyksiu į Vilnių. Tiesa, 
dar trumpam teks atvykti į 
Maskvų Prezidiumo posė
džiui bei kitiems reikalams, 
o paskui jau reikės važiuoti 
į Žemaiti jų susitikimams su 
rinkėjais. Vėl esu iškeltas 
kandidatu į TSRS Aukš
čiausiųjų Tarybų Telšių rin
kiminėje apygardoje, į ku
rių įeina Telšių ir Šilalės 
rajonai. Taigi, smarkus 
darbymetis laukia.

Tačiau seku ir Jūsų spau
dų, gaunu “Laisvę” ir “Vil
nį,” stengiuosi nors pasku
bomis peržiūrėti naujienas 
iš Jūsų šalies, ypač tautie
čių veiklos. Labų dienų vi
siems!

Mirė Kazys Degutis
Velionio Kazio Degučio 

brolduktė Anne West pra
nešė, kad jos dėdė mirė ge
gužės 14 d., Baptist ligoni
nėj.

Kazys Degutis anksčiau 
gyveno Brooklyne. Jis turė
jo barzdaskutyklų ant Uni
on Avė. Pardavęs tų biznį, 
išvyko gyve n t i 
Fla., ir ten įsigijo 
skutyklų.

Velionis Kazys 
nesveikuoti. Buvo
vęs į ligoninę operacijai. 
Parvyko namo, sveikata nė
jo geryn. Vėl turėjo eiti į 
ligoninę, ir jau iš ten neišė
jo gyvas.

Paliko nuliūdime brolį 
Vincų Degutį, gyvenantį 
Albany, N. Yf, ir giminių 
Lietuvoje. Užuojauta De
gučių šeimynai.

Hialeah, 
■barzda-

pradėjo

L. K—tč

Aido Chorui
Gegužės 27-tos vakarų ai- 

diečiams pamokų n e bus. 
Visi prašomi susirinkti bir
želio 3-čios vakarų.

Valdyba

Iš Motinų Dienos apvaikš- 
čiojimo A. Rainienė rapor-

nutę Brazauskienę, Lili jų 
Kavaliauskaitę, Nastę'Buk- 
nienę, Nelę Ventienę, Mild
red Stensler, Ann Salyk.

Piršlys Jonas Lazauskas, 
tėvas Jonas Grybas ir Vic
tor Becker gavo iš to paties 
gėlynėlio tik po ramunėlę 
(most precious gifts come 
in small packages).

Ann Salyk akompanavo 
pianu ir armonika dainuo
jantiems ir artistui svečiui.

J. Aleksaitis magnetofonu 
užrekordavo visų spektaklio 
veiklų, kurių pas jį bus ga
lima girdėti bile kada, kas 
norės.

Sufliorė ir vakaro vedėja 
buvo Elena Feiferienė.

A. Gilman

<

Skaitlinga turistų grupė 
išvyks j Lietuvą

Pranešama, kad jau galu
tinai ir pilnai susitvarkė 
pirmoji Amerikos lietuvių 
turistų grupė. Ji išvyks di
džiuliu S AS lėktuvu iš New 
Yorko Kennedy airporto 
birželio 7 d., 7:30 vai. vak.

Tai gana skaitlinga gru
pė. Ji susideda iš 31 asmens. 
Turistai pareina iš daugelio 
miestų ir apylinkių. Tarp

Justas
Maskva.l966.V.12.

Roma. — Popiežius 
bėjo prieš marksistus.

New Yorkas. — Frankli
nas D. Rooseveltas, sūnus 
buvusio prezidento, sako, 
kad jeigu jis būtų išrink
tas New Yorko gubernato
riumi, tai New Yorko gy- 

kal- ventojams pakeltų fėrų iki 
25 centų.

Prisimename
Brangias Drauges

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal sa
vo išgalę darbavosi arba parėmė darbų išauginti 
ir išsaugoti pažangias organižacijas ir spaudų. 
Štai jos,išėjusios iš mūsų eilių į amžinųjį poilsį:

nėšiais. Jau eilė metų, kaip 
maspethietės užbaigia. sezo
no susirinkimus su vaišė
mis. Dėkui joms.

Klubiete

Petraitis nepamiršta 
Šiaulių miesto

Brooklyniškis P. Petraitis 
yra kilęs iš Šiaulių miesto 
ir jis Šiaulių niekad negali 
pamiršti.

Per praėjusį aidiečių kon
certų jis išsitraukė penkinę, 
duoda man ir sako:

—Tai bus “Laisvei” už 
tai, kad išspausdino Miza- 
ros raštų apįe Šiaulių mies
tų. Jis man labai patiko: at
simenu, kai aš ten jaunas 
gyvenau. Tik gaila, kad nie
ko neparašė apie didžiulį 
ežerų. Jis toks puikus! At
simenu !..

P. Petraitis yra senas ame
rikonas, ilgametis brookly- 
nietis ir “Laisvės” skaityto
jas. z Ns,

New Yorkas. — Vaikai 
pikietavo Lamstono krautu
vę, protestuodami prieš 
pardavinėjima karinių žais-

bendrį), brooklyniečius 
Bronę ir Waite r į Keršu- 
lius, greatnekietį Povilų 
Bėčį, binghamtoniečius 
Strolius ir t. t. Įdomu ir 
tas, kad grupė susideda iš 
15 moterų ir 16 vyrų.

Taip pat girdėjome, kad 
jau yra susidariusios ir ki
tos dvi grupės. Antroji gru
pė būsianti kur kas didesnė 
už pirmųjų.

Nereikia nė sakyti, jog 
tokios ekskursijos į Lie tu - 
vų yra labai svarbus įvykis 
mūsų Amerikos lietuvių gy
venime. Jos gražiai padeda 
palaikyti glaudžius ryšius 
su mūsų gimtuoju kraštu. 
Todėl mes nuoširdžiai svei
kiname tuos, kurie vyksta į 
Lietuvų, ir linkime jiems 
laimingiausios kelionės.

Rep.

New Yorkas. — Sulaukus 
79 metų amžiaus mirė ar
tistė Ruth Gates.

“L” DIREKTORIAMS
Kadangi ateinantis pirma

dienis yra nacionalinė šventė 
ir kai kurie direktoriai tų die
nų nebus namie, tai posėdį 
šaukiu antradienio vakarų, 
gegužės 31, paprastu laiku ir 
toje pat vietoje. Sekretorius

Penktadienį, Gegužės 27 d.
Artkino Perstato Pirmą Kartą Ekrane 

Aleksandro Kūprino Didžiąją Romantišką Klasikinę Dramą

“THE GARNET BRACELET”
Plačiame ekrane—Spalvota

Su Ariadna Shengelaya ir Igor Ozerov 
("Tatyana” ir "Lensky,” žvaigždės "Eugene Onegin”) 

Su fonatine muzika
Beethoveno Appassionata ■& Hungarian & Gypsy melodies

Atlikta Stanislavo Neuhauso ir Davido Ashenadzio
Taipgi REGENCY TEATRE
Parinktų komedijų B’way ir 67th St.

Tel. SC 4-3700

Helen Andriks 
S. Bidermanienė 
Mary Brown < 
Stefanija Cedronienė 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
O. Janušienė
Adelė Kalakauskienė 
Pranciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Lucy Klimienė 
Rožė Laukaitienė 
Ieva Menkeliūnienė 
May Merk

Mary Mikalauskienė
Viktorija Zmitraitė-

Millerienė
Marė Nečiunskienė
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė
Kazimiera Petlickienė
Izabela Radžiūnienė
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Ona Urbaitienė
Stella Vaitkus
Ona Venskūnienė
Katrina Vilktrakytė

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.
NEW YORKO MOTERŲ 
KULTŪROS KLUBAS

PRISIMINIMAS
Brooklyn-Ozone Park, N.Y.

Literatūros Draugijos 1-osios
( 1

kuopos mirę nariai
P. Bukšnys A. Raulušaitis
V. Degutis K. Rukšis
M. Dobinis M. Sapiega
P. Gražys K. Sungaila
J. Gaitis J. Stakvilevičius
P. Gyvis P. Stankevičius
Z. Gailiūnas J. Steponaitis
Adelė Kalakauskienė V. Stupuras
J. Kalvaitis K. Šimkus
Teof. Kapočius J. šukaitis
J. Kovas V. Tauras
A. Linkus J. Urbonas
J. Litvinskas J. Vaiginis
V. Lukminas K. Vigūnas
K. Mitkus K. Žemaitienė
P. Poškaitis
P. Reinhardt

V. Zoruba

Memorial Day—Atminimų dienų, gegužės 30-jų—
prisimename jūsų narystę ir darbus kultūrinėj
Literatūros Draugijoj ir ryžtamės jų auginti
ir joje' išlaikyti neišdildomų jūsų atminimų.
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