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KRISLAI
Prieš 40 metų ir dabar 
“Ramparts”—smarkus 

žurnalas
'Žmogus ieško taikos 
Jam ir tas baisu 
Užrūstino. . .

— Rašo A. Bimba —
Malonu buvo praėjusį šeš

tadienį Montelloje, o sekma
dienį Worcesteryje dar kartą 
susitikti su draugais ir pasi
kalbėti. Man patinka jų 
darbštumas ir nepasidavimas 
^senatvei.

w Sekamas trumpas laiškutis 
man maloniai priminė jau se
nus laikus:
“Gerbiamas drauge,

1925 ar 1926 m. balandžio 
mėnesį jūs kalbėjote So. Bos
tone. Pasakėte karštą, ener
gingą prakalbą, ragindamas 
piliečius reikalauti Washing
ton© valdžios, kad įvestų įsta
tymą dėl senatvės pensijos ir 
bedarbių apdraudos. Po pra
kalbų parėjai pas mus nak
voti. Tada jūsų marškiniai bu
vo visi permirkę prakaitu . . .

Per tą laikotarpį mudu su 
Antanu daug kartų esame pri
siminę tą jūsų teisingą mo
kymą. . . 1967 metais mes vi
si- gauname senatvės pensiją 
ir bedarbių apdraudą.

d Mes ta pensija besinaudo
dami išauginome puikių rho- 
dodendronų, amžinai žaliuo
jančių ir beveik amžinai žy
dinčių. Prašome juos priimti 
nuo mūsų dėl prisiminimo, 
kad mes, jūsų pasišventimą 
įvertiname.

Su draugiška pagarba, 
Karolina ir Antanas 
Barčiai”

Rhododendr onus parsi ve
žėm ir pasodinom. Tegu jie 
amžinai žaliuos ir žydės.

Ačiū jums, Karolina ir An
tanai, už prisiminimą tų jau 
seny laikų. Nelengva buvo 
Amerikos darbo liaudį išjudin
ti į kovą ųž senatvės pensiją 
ir bedarbių apdraudą. Ilgai 
buvo kovota ir daug aukotasi. 
Džiugu, kad ta mūsų visų ko- 
v* nebuvo veltui.

* Staiga labai išgarsėjo jaunų 
žmonių leidžiamas žurnalas 
“Ramparts.” Jo prestižą pa
kėlė neseniai jame paskelbti 
faktai apie baisiausias Centri
nės žvalgybos Agentūros 
(ČIA) šunybes. Sakoma, kad 
dabar žurnalas jau turi 250,- 
000 skaitytojų!

Tų šunybių demaskavimas 
tebetęsiamas ir vėliausiame 
“Ramparts” numeryje. Pa v., 
štai du straipsniai: “Kaip ČIA 
užsieniečius ątudentus paver
čia išdavikais” ir “Kaip CIĄ 
darbo unijų vadus padaro me- 

jjjh Ūgiais.”
Labai įdomus kanadiečio 

JaSPial d Duncan stra i p s n i s 
45^Priegiauda.” Pasirodo, kad 
Y T jau beveik masiniai jauni 

žmonės bėga iš Jungt. Valsti
jų ir ieško prieglaudos Kana
doje. Sako, kad tik pernai 
tokių pabėgėlių buvo 17,514. 
Šiemet, girdi, bus dar dau
giau !

Jungtinių Tautų sekretorius 
U Thant yra geras žmogus. 
Jis vėl važinėja po Aziją ir 

. y Ieško būdų baigimui Vietnamo 
Iki šiol jo pastangos 

veltui, žiūrėsime, ką jis 
JĮgsiveš iš dabartinės kelio-

»T t

(Nukelta į 5-tą psl.)

“Tiesai”—
ordinas

Humphrejus 
sugrįžo

Washington. — «Grįžo iš 
kelionės po Vakarų Europą 
viceprezidentas Humphre
jus, ir jį iškilmingai pasi-

Iš Vilniaus gavome net 
tris telegramas, pranešant, 
kad dienraštis “Tiesa,” jo
sios auksinio jubiliejaus 
proga, tapo apdovanotas ■ tiko prezidentas Johnsonas, 
Darbo Raudonosios Vėlia- j kuris buvo pasiuntęs vice- 
vos ordinu. Į prezidentą gerinti Ameri-

Balandžio 12 d. “Tiesai” 
sukako lygiai 50 metų. Laik
raštis buvo įkurtas Lenin
grade ir pirmieji jo Įkūrė
jai ir redaktoriai buvo Z. 
Angarietis-Aleksa ir prole
tarinis lietuvių poetas Ju
lius Janonis. O kai V. Kap
sukas grįžo iš Amerikos, jis 
taip pat buvo vienas laik
raščio redaktorių.

“Tiesą” yra redagavę ir 
d-ras St. Matulaitis, ir Ka
rolis Požėla, ir A. Sniečkus, 
ir kiti įžymieji Lietuvos re
voliucinio darbininkų judė
jimo veikėjai. Šiuo metu 
laikraščio vyriausias redak
torius yra H. Zimanas; S. 
Laurinaitis — pade j ė j a s. 
“Tiesą,” beje, redaguoja di
delis žurnalistų kolektyvas.

“Darbo Raudonosios Vė
liavos Ordino” “Tiesai” su
teikimo aktą pasirašė Tary
bų Sąjungos prezidentas 
Podgornas ir Prezidiumo 
sekretorius Georgadze.

kos santykius su kitomis 
valstybėmis.

Humphrejus sako, kad jo 
kelionė buvo pasekminga,- 
visur jis buvęs “gražiai su
tiktas,” bet faktai kalba ką 
kitą. Vakarų Europos ša
lių žmonės Humphrejų su
tiko kaip didžiausią priešą: 
Romoje, Florencijoje, Bon- 
noje, Paryžiuje ir Brusse- 
lyje vyko didžiulės demons
tracijos prieš Humphrejų. 
Kai kur į jį mėtė kiauši
niais, tumaitėmis, visokiais 
dažais, smala, net ir ply
tomis. Žmonės vadino jį 
agresoriaus agentu ir pro
pagandistu.

Visa tai buvo dėl to, kad 
JAV veda karą prieš Viet
namo liaudį. Vakarų Vo
kietijoje, beje, policija su
ėmė keletą asmenų,' kalti- 
namų, būk jie r u o š ę s i 
Humphrejų nužudyti bom
bomis.

Auga opinija prieš Johnsoną
New York. — George 

Gallupo agentūra, kuri ieš
ko žmonių nuomonių viso
kiais klausimais, aną dieną 
paskelbė duomenis apie tai, 
kaip^ Demokratų partijos 
nariai dabar žiūri j John- 
sono vedamą karą Vietna
me. Surasta, girdi, kad 49 
procentai demokratu užgi- 
ria Johnsono politiką, 38 
procentai — priešingi jo 
politikai, o 13 proc. “neturi 
savo nuomonės.”

O paėmus krūvon visus 
amerikiečius, tai paveiks
lasduodasi toks: 45 pro
centai žmonių kritikuoja 
Johnsoną, 42 proc. užgiria 
jo politiką, o 13 proc. ne
pareiškia jokios nuomones.

Gallupas sako: jei šian
dien vyktų prezidento rin

kimai, ir jei kandidatais į 
prezidentus būtų Johnso
nas ir Michagano valstijos 
gubernatorius (respubliko
nas) Romney, tai Johnso
nas turėtu dideliu bėdų.. 

c. v

Teismo sprendimas
Washington.—JAV Dist- 

riktinis teismas paskelbė, 
kad jis, teismas, neturįs 
konstitucinės teisės reika
lauti, kad JAV Kongresas 
grąžintų Adam Clayton 
Powelliui kongresmano tei
ses.

Tokį nuosprendį atliko 
teisėjas George L. Hart, 
Jr. Powellio advokatai sa
ko, mes tuojau šį spren
dimą apeliuosime į Aukšč. 
teismą.

JAV komunistui 
didi pergalė
i Tragedijos tyrinėtojai rado 

daug netikslumų oro laive
Washington. — Justicijos prieš McCarrano įstatymą;- 

departamentas pranešė,' daugiausia kovojo pati JAV 
kad jis nesikreips į J A V. Komunistų partija; dideles 
Aukščiausiąjį teismą, k a d sumos pinigų tapo išleistos 
apgintų McCarrano įstaty-; bylinėjimuisi, did ž i u 1 i a i 
mą. 1 energijos kiekiai buvo tam

Kaip žinia, Justicijos de-. atiduoti. Bet ne veltui! i 
partmentas, gindamas Mc- Tačiau Komunistų parti-! 
Carrano įstatymo skirsnį,' ja pabrėžia ir tai, kad dar | 
reikal a u ja n t į, kad JAV|ne vįsį McCarrano įstaty-. 
Komunistų partija regist- mo skirsniai yra paskelbti' 

negaliojančiais. Reikia, tarp! 
kitko, sako pareiškimas, at
mesti ir tą skirsni, kuris 
stoja už koncentracijos sto- ! 
vykių statymą ir palaiky-'

ruotųsi kaip Amerikos prie
šas, galėjo dar kartą kreip
tis į Aukščiausiąjį teismą, i 
kad jis atmestų žemesniojo! 
federalinio teismo nuo- 
nuosprendį. O tas nuospren
dis buvo toks: partijai re
gistruotis nereikia, kadan- i 
gi tai yra priešinga JAV 
Konstitucijos pen k tajam 
amendmentui. Tuo būdu fe
deralinis teismas pripažino, 
jog McCarren įstatymas 
yra nekonstitucinis.

Išleido pareiškimą
Kai tik sužinojo, kad ir 

Justicijos departam e n t a s 
pripažįsta, kad McCarrano 
įstatymas yra nekonstituci
nis, JAV Komunistų partija 
išleido speciąlų pareiškimą. 
Jame sakoma, kad Ameri
kos žmonės, iš tikrųjų, da
bar gali džiaugtis stovėda
mi prie McCarrano įstaty
mo karsto. Tai,sako pareiš
kimas, yra tikra konstitu
cinių laisvių pergalė.

Amerikos žmonės per 16 
metų kovojo prieš tą pa
baisą, sako pareiškimas,

m a.
' I

Kitas dalykas: daugelyje! 
valstijų yra pravesti įsta-! 
tymai, pagal kuriuos JAV! 
Komunistų partija neturin
ti teisės statyti savo kan
didatus į visokias valdvie-Į 
tęs. Tuos įstatymus reikią! 
panaikinti.

“The New York Times,” | 
rašydamas apie šį Justicijos’ 
departamento nuospr e n d į 
(pripažinimą McCarrano 
įstatymo nekonstituciniu), 
pažymi: “Tai galas ragan- 
gaudystei.”

Šia pergale džiaugiasi ir 
savaitraštis “The Worker,” 
kuris, tačiąu, ragina ame
rikiečius budėti, kadangi 
reakcionieriai bandys iš
kepti kitus tokius “pyragė
lius,” kokiu buvo McCar
rano įstatymas.

Washington. — Taryba, 
kuri per dešimt savaičių ty
rinėjo “Apollo” oro laivo j 
tragediją, įvykusią š. m.! 
sausio 27 d., paskelbė savo( 
raportą 3,000 puslapių raš
to. Toji tragedija buvo to
kia: .trys astronautai, pa
siryžę lėkti “Apollo” laivu 
į erdves, į kosmosą, sudegė 
nepakilę — sudegė pačia
me laive, kai jie tik darė sa
vitus pratimus Floridoje.

Tyrinėjusi šią ■ tragediją 
ir jos priežastį taryba skel
bia. kad laive buvo daug 
netikslumu, privedusių prie 
to, kad žuvo trys vyrai, 
kad buvo sunaikintas ir 
pats laivas.

Tyrinėtojai skelbia, kad 
jie, iš tikrųjų, negali pasa
kyti, kokia vyriausia buvo j 
nelaimės priežastis, bet jie j 
skelbia, kad veikiausiai ne-( 
buvo suvestos kaip reikia j 
elektros vielos. Jie sako, 
kad visas “Apollo” laivo 
pastatymas nebuvo tikslus, 
kad inžinierystė prasta, 
kad daug kas kitas nebuvo 
padaryta taip, kaip turėjo 
būti padaryta. ■ 1 ( :

Dėl tragedijos, sako ty-'i

rirėtojai, kalti: The Na
tional Aeron a u ties and
Space A d m i n i stracija ir 
“Apollo” laivo gamintojai; 
ka tiriama ir North Ameri
can Aviation, Inc., įstaiga.

Kongres m a n a s Olin E.
ague taip pat vadovauja

kongresinei komisijai, kuri 
pradėjo minėtą tragediją, 

priežastis tyrinėti.
Ar tragedijos kaltininkai 

kada nors bus pabausti, 
niekas, kol kas, nieko ne
sako.

Te

jos

ataria padėti negrams
Atlanta. — Žydų veikėja, 

s. Joseph Willen, pataria 
žydams, kad jie dėtų pa
stangų visokiais būdais pa
remti negrų kovą už laisvę 
ir pilnas piliečio teises. Nes 

rip, sako moteriškė, jei
žydai to nepadarys, tai nau- 

žydų gentkartė gali Vi
tai sutraukyti su žydais 

ryšius.

Mi

kit

ja
• v 

SIS

Peoria, Ill. — čia jau ei
na prie pabaigos teismas 
Richardo F. Specko, kuris 
kaltinamas nužudyme as
tuonių merginų Čikagoje.

ĮVAIRIOS žinios
Reikalauja pinigų . |

San Juan, Puerto Rico.— i ^01 
Yvettė Diago Powelliene, įca 
trečioji buvusi Adam Clay
ton Powellio žmona, reika-

Washington.—Americans 
‘ Democratic Action rei- 
auja, kad JAV Kongreso 
nesnysis butas atšauktų

Indijos prezidentas 
pasitrauks

New Delhi.—Indijos pre
zidentas Sarvepalli Radha- 
krishnan pareiškė viešai, 
kad jis iš prezidento kėdės 
tuoj pasitrauks, — kai tik 
baigsis jojo dabartinis pre
zidentystės terminas. O 
terminas baigsis gegužės 
mėnesį. Prezidentas šiuo 
metu jau turi 78 metus.

Prezidento RĮadharishna- 
no pasitraukimas iš vietos, 
atsisakymas kandidatuoti, 
sunkina padėtį ministrų 
pirmininkės Indiros Gan
dhi. Ji čia ir taip turi ne
maža priešų, tad jos gerų 
bičiulių pasitraukimas iš 
svarbių valdinių postų ne
lemia jai nieko, gero.

Tel Aviv, Izraelis. — Čia 
buvo nuteista vieneriems 
metams kalėti amerikinio 
biznieriaus žmona, Mrs. Vi
olet Elliot, už tai, būk ji 
suokalbiavusi išbombarduo- 
ti tiltą Zambijoje.

Laivai bus įtraukti 
į mūšius Vietname

Washington.—Karo stra
tegijos klausimais rašyto
jas Hanson Baldwin skel
bia, kad McNamara svars
to įtraukimo į mūšius Viet
name didelių karo laivų 
klausimą.

Bet pačiame Pentagone 
tuo reikalu yra dar visokių 
nuomonių, vienok, spėjama, 
kad McNamaros nuomonė 
paims viršų.

Nashvillyje
/ / • V —riaušes

Nashville, Tenn.—Praėju
sį šeštadienį čia kilo tarp 
negrų studentų ir policijos 
aštrūs susirėmimai.

Šiuo metu nėra tikrai ži
noma, kokia tų susirėmimų 
(arba “riaušių”) priežastis. 
Žinoma tiek, kad policija 
jėga išsivedė iš vieno res
torano negrą studentą. Tai 
buvo kibirkštis.

I

Čia veikia didelis F i s k 
universitetas, kurio studen
tų daugumą sudaro negrai. 
Atvyko čion ir įžymus neg
rų veikėjas Carmichael ir 
jis sako kalbas, — smerkia 
žiaurumus, kuriuos miesto 
tėvai rodo negrams.

Tennessee valstijos seime
lis reikalauja Ciarmichaelį 
išdeportuoti iš šios šalies, 
nes, mat, jis gimęs Trini- 
dadoje, bet yra JAV pilie
tis.

Riaušėse buvo sužeistų ir 
keliolika areštuotų.

Fort Lauderdale, Fla. — 
Velykų švenčių proga čia 
buvo suvykusių (poilsiui) 
tūkstančiai kolegijų stu
dentų, kurie sukėlė dideles 
riaušes. Nemaža jų buvo 
suareštuotų.

Powell vėl 
išrinktas

New York. — Praėjusį 
antradienį 18-ajame kon
gresiniame distrikte (Har
leme) buvo rinkimai į JAV 
Kongresą. Jie įvyko dėl to, 
kad prieš kurį laiką Kon
gresas Adam Clayton Pow- 
ellį “dėl visokių neregulia
rumų” buvo išmetęs iš kon- 
gresmaninių pareigų.

Taigi buvo paskelbti nau
ji rinkimai ir Powellis vėl 
kandidatavo; prieš jį buvo 
išstatyti du kiti negrai kan
didatai. Balsavimų pasek
mės buvo tokios:

Powellis gavo 27,900 b.
Mrs. Williams—4,091 
Kunigas Yearling—427 
Ar dabar, kai Powellis ir 

vėl buvo išrinktas, Kongre
sas įsileis jį, ar ne? Šiuo 
tarpu niekas negali pasa
kyti.

Santa Monica, Cal. — 
Praėjusį pirmadienį čia vy
ko padalijimo Oskarų cere
monijos. Geriausia praėju
sių metų filmų aktore pri
pažinta Elizabeth Taylor, 
geriausiu aktorium — Paul 
Scofield, geriausiu režisie
rium — Fred Zinnemann.

zei
savo nutarimą prieš Powel- 

lauja, kad buvęs jos vyras Ui 
Ko 

! mis.
mokėtų $1,500 mėnesiui ali
mentų jai ir jos ketverių i 
metu amžiaus sūnui.

Sūnui sakoma, esąs juo- 
dviejų abiejų.

Washington. — Preziden
tas Johnsonas oficialiai ati
darė basebolės sezoną, 
sviesdamas tris boles. 
Rungtynės tarp “Jankių” 
ir “Senatorių” įvyko čia pat. 
“Jankiai” laimėjo. Po tų 
ceremonijų Johnsonas išlė
kė į Urugvajų.

Memphis mieste General 
Electric skyriaus viršinin
kai skelbia, ,kad jie turės 
10-čiai dienų atleisti apie 
1,000 darbininkų, nes ma
žai beparduodama autombi- 
liams lempučių.

Romnejus kalba kaip 
johnsonas

Hartford, Conn. — Aną 
dieną čia kalbėjo Michiga- 
no valstijos gubernatorius. 
George. Romney, kuris nori 
būti Respublikonų partijos 
kandidatu prezidento vie
tai 1968 metais.

Romnejus, tačiau, apie 
Vietnamą nukalbėjo taip, 
kaip prezidentas Johnso
nas: už karo tęsimą, už Š. 
Vietnamo bombardavimą.

reikalauja jį grąžinti į 
ngresą su visomis teisė-

Saigon, P. Vietnamas.— 
Susirėmime su partizanais, 
sakoma, amerikiečiai kariai 

nušė 16 6 partizanus, o 
k žuvo amerikiečių, ne- 

Mūšis tęsėsi 3 
nas Longano provinci- 

je, apie 20 mylių nuo šio 
esto.

u z 
kie 
pasakoma, 
die: 
joj 
mii

Berlynas — Vakarų Ber
lyno policija buvo suareš- 
taA 
ka!

rus vienuolika asmenų, 
tinamų pasikėsinime už

mušti JAV viceprezidentą 
Humphrey kai jis čia lan-

ce

rit 
rit

3onn, V. Vokietija.—Vi- 
prezidentas Humphrey tū
lo ilgoką pasitarimą su 
ikarų Vokietijos kancle-

Kurt Georg Kiesinge-

Trenton, N. J. — Niujor
ko New Jersey ir Pennsyl- 
va: rijos valstijų gubernato
rių i išdirbo planus, pagal
kuriuos bus paskirta agen
tūra kovai su oro teršėjais.

Colombo, Ceylonas.—Čia 
laukėsi Jungtinių Tautų 
sekretorius U Than tas; ta
rėsi su šios šalies valdžia
dėl taikos Vietname.
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Baigėsi nesėkminga misija
MŪSŲ šalies viceprezidentas Humphrey dvi savai

tes važinėjo po Europą ir nesigailėjo pastangų pakelti 
Jungtinių Valstijų vyriausybės politikos prestižą euro
piečių akyse. Jo nelaimė buvo, kad visur skersai kelią 
jam stovėjo Vietnamo karas. Kur tik jis pasisuko, jis 
susidūrė su didelėmis žmonių demonstracijomis prieš 
karą ir reikalavimais pasitraukti iš Vietnamo. Kai kur, 
ypač Belgijoje, viceprezidentą net kiaušiniais apmėtė.

Kiaušinių mėtymu mes netikime ir tokių kovos bū
dų mes neužgiriame. Iš pranešimų reikia spręsti, kad 
į prieškarines politines demonstracijas buvo įsimaišę 
ir tokių, kurie norėjo jas pažeminti kiaušinių mėtymu. 
Na, o buržuazinė spauda tokius gaivalus gerai išrekla
mavo, kad pakenktų demonstracijų tikslui ir rimtumui.

Kaip ten bebūtų, europiečiai per tas demonstraci
jas prieš mūsų viceprezidentą garsiai pareiškė savo 
nusistatymą prieš Vietnamo karą. Dabar sakoma, kad 
viceprezidento misija iš viso nepavyko. Kaip žinia, jis 
buvo siunčiamas įtikinti Amerikos talkininkes (Belgiją, 
Angliją, Italiją, Prancūziją, o ypatingai Vakarų Vo
kietiją), kad jos užgirtų atominių ginklų neplėtimo su
tartį, dėl kurios yra susitarusios Jungtinės Valstijos 
ir Tarybų Sąjunga. Bet jaųi nepavykę jas teigiamai 
nustatyti. Vakarų Vokietija ir Italija norinčios pa
čios atominiai apsiginkluoti. Anglija prie ginklų priei
na Amerikos pagalba. Prancūzija jau pati pradeda pa
sigaminti atomines bombas/ Su Belgija, žinoma, mažai 
kas 'tesiskaito.

Vak. Vokietijos veržimasis prie atominio apsiginkla- 
mo, prie atominės bombos, sudaro baisų pavojų visam 
pasauliui, nes jos valdžioje didelę įtaką vaidina re van - 
šistai hitlerininkai, kurie tik laukia progos pasaulį už
degti nauju karu. Mūsų vyriausybė seniai žada Vakarų 
Vokietijai atidaryti vienoje ar kitoje formoje duris į 
atominį ginklą. Bet tam griežčiausiai priešinasi Tarybų 
Sąjunga ir visas socialistinis pasaulis. Prieš tokią po
litiką griežtai nusistačiusios taikos jėgos visuose kraš
tuose. Iki šiol mūsų vyriausybė neišdrįso įdėti atominę 
bombą j vokiečių rankas. Kokius dabar pažadus Herber
tas Humphrey davė, žinoma, viešai nepasakys.

Beje, sakoma, kad Vakarų Europos vadai yra labai 
nusivylę, kad pas juos atvyko ne pats prezidentas John- 
sonas, o atsiuntė savo viceprezidentą. Jie sako: ma
tote, prezidentas pats vyksta į Ameriką kraštų prezi
dentų pasitarimą, o europiečius kolegas “pamiršta.” Bet 
nurodoma, kad Humphrey kelionė turėjo dar kitą tikslą, 
būtent, paruošti Vakarų Europoje dirvą prezidento 
gastrolėms gal dar šiemet.

Kai eina Vietnamo karas, kai europiečių nuotaikos 
taip kovingai prieškarinės, nebūtų patogu pačiam pre
zidentui pasirodyti. Milžiniškos žmonių demonstraci
jos prieš valstybės galvą pakenktų tos šalies prestižui. 
Argumentas teisingas, ir todėl pats prezidentas neiš
drįso europiečius aplankyti.

Kai Humphrey buvo paklaustas, kada atvyks pre
zidentas, jis atkirtęs, jog jis nežinąs, nes prezidentas 
jam nepasakęs. Tai, žinoma, kvailas atsakymas. Vice
prezidentas nežino, ką prezidentas planuoja!

APIE NEPAPRASTO 
TALENTO JAUNUS 
ŽMONES

J. Kirkilą rašo apie Jū
ratę ir Česlovą Norvaišus:

Nuo Aukštosios Panemu
nės troleibusų žiedo kyla 
pušyno kelias, pavadintas 
“Kiškio taku.” Juo ir nuke
liavau prie stataus skar
džio, Ten, žemai — Kauno 
hidroelektrinė. Iš čia ji at
rodo miniatūrinė, tartum 
žaisliukas. Žvilgsnis užgrie
bia ir anapus užtvankos iš
siliejančių Kauno marių 
platybes, ir susiaurėjusio 
Nemuno vingį čia prat, po 
kojomis.

Pasigėrėti nuostabia pa
norama saulėlydžio švieso
je susirinko būrelis žmo
nių — radijo gamyklos dar
bininkų. Jie vorele patrau
kė į dailias mūrines vilas— 
įmonės sanatoriją.

Vyriausiąjį gydytoją C. 
Norvaišą aptikau visą išsi
tepusį aliejiniais dažais.

— Darbuojamės, teprata- 
rė jis, lyg ir atsiprašyda
mas.

Žinojau daugelį šio žmo
gaus aistrų. O jo, pasirodo, 
dar menininko esama. Jau
kioje valgykloje per visą 
sieną nutapytas paveikslas: 
tarybiniai žmonės padeda 
statyti Asuano užtvanką. 
Šokių salėje interjeras jau 
kitokios nuotaikos ir tech
nikos. Dvimetriniai šokėjų 
siluetai — baltas moters ir 
juodas vyro padaryti iš 
presuotų plokščių. Orkest
ras pav a i z d u o t a s viela, 
įmantriai išlankstyta ir su
virinta.

Apsieita be architekto ar 
dailininko. Neteko taip pat 
kreiptis ir į “Dailės” ar . ki
ta kombinatą: viską sukūrė C V C i
vyriausias gydytojas.

... Po senojo soboro 
skliautais, Vitražo ir skulp
tūros muziejuje, liejosi var
gonų muzika. Sodrus me
cosopranas atliko Šumano 
ir Šopeno romansus.

Po koncerto nugi r d a u 
dviejų jaunuolių pokalbį.

—Sako, dainininkė mokėsi 
pas mus, Kaune. J. Gruo
džio vardo muzikos mokyk
lą baigė.

—Ką tu! Juk tai gydy
toja, mūsų instituto dėsty
toja Norvaišienė.

Teisūs buvo abu.

pas, galėsite imti saulės vo
nias. Net ir jūros ošimo pa
siklausyti, įrašyto magne
tofono juostelėm Bus čia ir 
purvo, ir radioaktyvaus ro
domo vonios, gydomieji du
šai, povandeninis masažas. 
Jau dabar besiilstantį žmo
gų užmigdo... specialus 
aparatas. Gydytojas Česlo
vas Norvaiša bando taikyti 
ir hipnozę. Į talką stos ul
tragarsas.

Ir visa tai — kuklioje ga
myklos sanatorijoje. Į ku
rią darbininkai atvyksta, 
pamainai pasibaigus, o iš
vyksta rytą — tiesiai į dar
bą.

■Radijo gamintojai jau 
turi dvi poilsio dienas sa
vaitėje. Kaip pravers ba
seinas! Kaip pravers šis 
puikus poilsio kampelis, tuo 
labiau, kad čia pat Nemu
nas, kvapnus Panemunės 
pušynas, žiemą —■ ' slidinin
ku takai.

Vasarą “Kiškių take” 
krykštauja vaikučiai. Kele
rius metus radijo gamyklos 
pionierių stovyklos virši
ninku buvo gydytojas Čes
lovas Norvaiša — mes, be
je, ir pasakojame šiandien 
apie jį. O taip pat apie jo 
žmoną Jūratę, Medicinos 
instituto dėstytoją, ruo
šiančią disertaciją, Lietu
vos medicinos istorijos 
klausimais.

1917 m. birželio 12 d. Pe
trograde gimė “Tiesa,” šiuo 
metu išaugusi į patį įtakin
giausią, daugiausia skaito
mą lietuvišką dienraštį mū
sų tautos istorijoje. “Tie
sa” — ne tik Lietuvos' Ko
munistų partijos CK orga
nas, — ji ir Tarybų Lietu
vos vyriausybės centrinis 
organas. “Tiesa” plačiau
siai pasklidusi ne tik Lietu
voje, o ir už jos ribų, kur 
tik gyvena sugebančių lie
tuviškai skaityti žmonių.

rietis — pranešė, jog atsi
rado bolševikiškas lietuvių 
kalba laikraštis. Šiuos žo
džius rašantysis per ilgoką 
laiką nebuvo matęs “Tie
sos” nei vieno numerio.

Mūsų ryšiai tuomet su 
Rusijoje gyvenančiais lietu
viais buvo silpni; net ir po 
to, kai ten nuvyko V. Kap
sukas, K. Giedrys ir kit. 
Nepagerėjo jie ir 1918-1919 
metais, kuomet Lietuvoje 
vyko kovos už tarybinę 
santvarką. Tik po to, kai

Tarptautinis paminklas 
fašizmo aukoms 
ikę gyvųjų tarpe ir l 
iš Asvencimo pragaA^ 
pat Osvencime nukan-*’ 

ų žmonių šeimos nuta- 
pagerbti žuvusiųjų at
ima, pastatant buvusios 
inio naikinimo stovyk- 
teritorijoje tarptautinį 
inklą. Jis bus iškilmin- 
atidengtas šių metų ba- 
žio 16 d.

ėję 
taip 
kini
re
m in
mas 
los
pan 
gai
lane.

Z. ANGARIETIS 
vienas “Tiesos” įkūrėjų ir 

pirmasis jos redaktorius
HENRIKAS ZIMANAS 
dabartinis (vyriausias) 

“Tiesos’Tedaktorius

ri į
Res

sas užima daugiau kaip 10 
tūkstančių kvadratinių met
rų. Jo skulptūrinę dalį su
daro stambūs balto akmens

kai, kurie sujungia dvie- 
krametorijumų ir dujų 

griuvėsius. Savo

blol 
jų 
kanberų 
forma ji primena romėnų

GERIAUSIA PASAULIO
K

Apie tai buvo pranešta, 
tarybiniams žurnali s t a m s 
spaudos konferencijoje, ku- 

vyko Lenkijos Liaudies 
publikos ambasadoje,
iuvo priimtas bendras 

lenkų ir italų projektas.
Visas paminklo komplek

MEZGĖJA

Goldwaterio bučkis Johnsonui
REAKCINIŲ respublikonų titulinė galva ponas 

Barry Goldwateris viešai pasakė, kad jis yra labai pa
tenkintas prezidento Johnsono vedamu karu Vietname. 
Kokie dar skirtumai tarp jo ir prezidento tuo reikalu 
buvę, esą faktinai išnykę. Girdi, prezidentas pastarai
siais laikais pasidarė drąsesnis, kovingesnis, vis plačiau 
Ameriką įtraukia į tą karą, ir tuo jis, ponas Goldwate
ris, esąs labai patenkintas. Baigdamas savo pasisakymą 
Goldwateris tik pridėjo, kad jis, žinoma, ragina mūsų 
prezidentą Vietnamo karą dar drąsiau plėsti.

Prieškarines demonstracijos 
jau čia /

ŠIOS SAVAITĖS pabaigoje mūsų didmiesčiuose 
įvyks prieškarinės demonstracijos. Iš visų didžiausia 
demonstracija bus New- Yorko mieste. Kaip atrodo, tai 
čia suplauks daugybė kovotojų prieš karą iš beveik visų 
Amerikos kampų. Specialiais traukiniais ir busais at- 
jiažiuos žmonės iš Chicagos, iš Clevelando, iš Pitts
burgh!), Washingtono ir kitų miestų.

Prie New Yorko demonstracijos ruošiamasi seniai 
ir energingai. Į demonstracijos ruošimą įsijungė visa 
eilė darbo unijų. Todėl reikia tikėtis, kad manifestaci
jose šį kartą labai skaitlingai pasirodys organizuoti 
darbininkai.

Kaip žinia, New Yorko demonstracija įvyks šešta
dienį, balandžio 15 d. Šio didmiesčio žmonės dar kartą 
garsiai pareikalaus iš vyriausybės, kad ji šį baisii karą 
nutrauktų ir Vietnamą paliktų patiems vietnamiečiams.

Galėčiau papasakoti dar 
kelis epizodus. Ir vis kito 
žanro. Na, pavyzdžiui, apie 
Kauno radijo gamyklos ki
no mėgėjų studijos “Ban
ga” meno vadovą. Apie du 
diplomus Tarybų Sąjungos 
festivaliuose, apie kino no
veles J. Mikelinsko apsaky
mų motyvais. Apie tai, kad 
scenaristas, režisierius ir 
sanatorijos interjero auto
rius — vienas ir tas pats 
asmuo. Apie tai, kad, stu
dijuodamas Kauno Medici
nos institute, jis spausdino 
studentiškame laikraš t y j e 
satyros kūrinius, o dabar 
štai ėmė reikštis publicisti
koje. Jo studija apie buiti
nį šokį — problemas, etiką, 
estetiką, psichologiją —pa
sirodys Kauno literatūri
niame žurnale “Nemunas”.

Visa tai gerai. Bet kur 
darbas? Pasiūlysiu draugė 
pakilti “Kiškių taku”. Sa
natorija dabar stato penk
tąjį korpusą. Čia bus užda
ras baseinas su Palangos 
paplūdimio smėlio krantais, 
dirbtiniu klimatu ir netgi 
saule. įjungę kvarco lem

Jūratė ir Česlovas susipa
žino institute: abu mokėsi 
vienoje grupėje, viename 
kurse. Jaunuolius siejo fan
tazijos ir kūrybos polėkiai. 
Tačiau Česlovas labiau mė
go dailę, Jūratė — muziką. 
Česlovas labiau boksą/ Jū
ratė — lyriką.'

Jūratė mėgo šokti, Česlo
vas. . . visiškai nemokėjo.

Bet kaip tik šokyje abu 
surado daug bendro, čia jie 
jau nebe kiekvienas sky
rium, o drauge ieškojo gro
žio, dvasinio pakilimo, kū
rybos, estetinio pasigėrėji
mo, jausmų platumos.

Treneris Tomas Petrikis 
(pažymėsime, kad jis—ži
nomas staklių konstrukto
rius) mokė teisingo šokio 
stiliaus — grakštumo, san
tūrumo, variacijų įvairu
mo. Petrikis nuolat apsi
krovęs tai įvairių šalių 
technikos mokslo žurna
lais, tai literatūra apie šo
kius. Pernai vedantysis 
konstruktorius viešėjo Vo
kietijos Demokratinėje Res
publikoje, mokėsi šokių pe
dagogų kursuose, parsivežė 
į namus naujų minčių, su
manymų.
Tai jų, entuziastų, pastan-[ 

gomis' Kaune gimė tradici
ja — kasmet gegužės pra
džioje rengti tarptautinius 
“Gintarinės poros” konkur
sus. Pernai Česlovas ir Jū
ratė, tapę bene geriausia 
Tarybų Sąjungos pora, šo
ko “Dunojaus taurės” kon
kurse Bratislavijoje, Leip
cige, pasakiškame Alpių 
slėnyje Jugbslavijoje.

Prisipažinimas atėjo ir iš 
šokių turnyrų tėvynės An
glijos: kauniečiai gydyto
jai pakviesti į pasaulio pir
menybes Londone.

Lenda į galvą ir tas fak
tas: kur ir kokiomis sąly
gomis “Tiesa” atsirado. 
Laikraštis gimė mieste, iš 
kurio prieš apie penkiasde
šimt metų ėjo idiotiški ca-! 
rimai įsakymai ir direkty
vos neleisti lietuvių tautai 
naudotis lotyniška abėcėle, 
kitais žodžiais uždr austi 
lietuvišką spausdintą žodį 
Lietuvoje.

“Tiesa” gimė praėjus vos 
vienam mėnesiui nuo kovo 
12-osios, kurią pra s i d ė j o 
buržuazinė-demokratinė re
voliucija— Vasario revoliu
cija, —prieaušris Spalio 
revoliucijos'. Iš pat pirmų 
dienų “Tiesa” populiarino 
bolševikų iškeltus obalsius: 
duonos, laisves, taikos.

Per aštuonis m ė n e s i u s 
“Tiesa” telkė darbo žmones 
į revoliucines gretas kovai

“viskas apsiramino,” praė-i 
jus keleriems metams, tarp! 
maskviečių, minskiečių, le
ningradiečių lietuvių ir mūs 
susimezgė tampresni ryšiai, i

“Tiesa” mane labiausiai 
jaudino, kai ji buvo leidžia
ma fašistinio režimo metu 
pogrindyje Lietuvoje. Ji 
ėjo plakatinio formato ke
turių puslapių, ne visuomet 
jau taip lengvai įskaitomų 
dėl prasto “drųko.” Už tat 
ji murąs darėsi juo branges
nė, ne^ žinojome, kokiomis 
sąlygomis buvo spausdina
ma.

Kas tuomet mums “Tie
są” siųsdavo, negaliu pasa
kyti. Ją gaudavome nedi
deliuose vokuose; kai kada 
būdavo prie jos įdėti ir ma
žyčiai lapeliukai — atsišau-

POETAS JULIUS JANONIS 
vienas “Tiesos” įkūrėjų ir bendradarbių 

pirmajame “Tiesos” numeryje tilpo jo 
eilėraštis “Neverkit pas kapą”

Marija Landers iš Sasen- 
bergo (VFR) vėl sėkmin
gai apgynė pasaulio čempi
onės titulą, kurį ji iškovo
jo 1965 metais. Ji pasiekė... 
mezgimo rekordą.

1966 metais iš 141 kilo
gramo vilnos ji numezgė 
223 megztinius, 7 apsiaus
tus, 12 kostiumėlių vaikams,
2 moteriškus paltus, 4 suk
neles, daug 
niu ir net c

nią. Mezga 
tai — 70-90

šalikų, piršti- 
vestuvinę suk- 
ji labai grei- 

akių per minu
tę. šiam darbui ji skiria po
12 valandų kasdien. d

Marija Yanders auginį 
tris vaikus.> r “

Gražus Lietuvos
žemdirbių laimėjimas
riarybų Sąjungos Žemės 

ūkio ministerijos kolegijoje 
bei 
dar 
pro 
m a

žemės ūkio ir paruošų 
bininkų ir tarnautojų 
fsąjungos CK prezidiu- 
s apsvarstė 1966 metų 

visasąjunginio sociaistinio 
ktyniavimo žemės ūkyje 
.uita tu s.
oniniame respublikų lenk

tyniavime nugalėjo Lietuva. 
Respub likai paskirta M i

:rų Tarybos ir VPS 
einamoji Raudonoji

bei 25 tūkstančių r 
premija.

Ministrų Tarybos ir 
V P SCT pereinamoji Rau
donoji vėliava bei 10 tūks- 
taųčių rublių premija pa- 
ski

len
rez

nis 
pei 
liav 
lių

■ta Pasvalio rajonui.
Tfarp ūkių, pripažintų so- 

istinio lenkty n i a v i m o 
nugalėtojais ir apdovanotų 

nistrų Tarybos bei 
SCT pereinamo s i o m i s 
idonosiomis vėliavomis

čia

Mi 
VP 
Ra

New: York. — Po trylikos 
dienų streiko, radijo ir te
levizijos kompanijų — CBS, 
NBS ir AVC — tarnauto
jai, inžinieriai, žinių skel
bėjai grįžo į savo tarnybas. 
Jų reikalavimai pakelti al
gas, sakoma, buvo paten
kinti.

už lapkričio 7-osios priartė
jimą.

O 1918 metais laikraštis 
persikėlė į Lietuvą, kur 
prasidėjo Pirmoji proletari
nė revoliucija.

Praėj u s i e j i penkiasde
šimt metų žmonijos istori
joje buvo patys svarbiausi 
ir įdomiausi metai ir šiam 
laikraščiui teko užrekor- 
duoti, kas, kaip ir kodėl.

Negreit mes Amerikoje 
sužinojome, kad revoliuci
niame Petrograde gimė 
“Tiesa.” Buvo pirmojo pa
saulinio karo metas — paš
tu susisiekimas pakrikęs, 
dažnai buvo neįmanomas. 
Nehtsimenu, kas—-'gal Ju
lius Janonis, gal Z. Anga-

kimai į darbininkus, į vals
tiečius, į kaimo-lauko ber
nus ir mergas.

Galiu tvirtinti, jog ne
daug pasaulyje yra tokių 
laikraščių, kuriems būtų te
kę penkiasdešimt metų bė
gyje nueiti tokį sudėtingą, 
sunkų, bet įdomų kelią, ko
kį nuėjo “Tiesa.”

'Šiandien sis dienraštis — 
lietuvių tautos pasididžia
vimas.: įvairus, pilnas žinių, 
korespondencijų ir visokio
mis temomis straipsnių.

Lai būva leista man šio 
garbingo jubiliejaus proga 
paspausti dešines ir apka
binti jus, mieli bičiuliai tie- 
siečiai!

Rojus Mizara

pirmosiomis piniginėmis 
mijomis, yra penki Lie- 
os kolūkiai ir vienas f 
inis ūkis. Tai Joni" 
ono B e r i ū n ų kolūHR 
ano rajono —“Pergalės/

bei
pre 
tuvi 
ryt 
raj 
Ka
Kretingos rajono—“Jauno 
šio 
jon|o 
raj 
Ra 
vos

j? gvardijos,” Kelmės ra- 
“ Pergalės,” Vilniaus 

ibno—Geišiškių kolūkiai, 
Iviliškio rajono Beinora- 

tarybinis ūkis.
Devyniems Lietuve kolū

kiams ir septyniems tary
biniams ūkiams paskirtos 

•ybų Sąjungos Žemės 
o ministerijos bei Žemės 
o ir paruošų darbi 
tarnautojų profsąjii 

pereinamosios RaM 
norios vėliavos ir piniginės 
premijos. (ELTA)

Ta 
ūki 
ūki 
ir i 
CK
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Agresorių politika ir filmai IŠ LAIŠKŲ BINGHAMTON, N. Y.
Jungtinių Valstijų karas 

į jįjietname yra atviriausia 
Į Jftresija. Prieš ją protes- 
i ™uoja desėtkai tūkstančių 
Į • profesorių, mokytojų, ad

vokatų, kunigų ir kitokių 
visuomenininkų. Prieš ją 
protestuoja šimtai tūkstan
čių studentų ir taikos šali
ninkų. Ją smerkia Jungti
nių Tautų Generalinis sek
retorius ir Romos katalikų 
popiežius. Bet mūsų vyriau
sybė ir Pentagonas nesi
skaito su pasaulio ir savo 
šalies žmonių balsais, o vis 
daugiau plečia karą, kuris 
sudaro pavojų pasaulinei 
taikai.

1961 metais JAV vyriau
sybė sakė, kad ji tik “gel
bėja” Pietų Vietnamo val
džiai. Tada Pietų Vietname 
buvo tik keli desėtkai JAV 
militariniu žmonių. Su kiek- 

| vieneriais metais JAV mi
litariniu jėgų skaičius buvo 
didinamas. 1967 m. kovo 23 

O. “Associated Press” žinių 
^agentūra iš Saigon o jau sa- 
®kė, kad Pietų Vietname yra 

427.000 Jungtinių Valstijų 
kareiviu ir marinų. Ir prie 
šio skaičiaus dar nepriskai- 
tomi jūrininkai ir lakūnai.

Jungtinių Valstijų inter
vencija nuo “pagalbos” pa
virto i karą ne vien prieš 
Pietų Vietnamo liaudiečius 
(partizanus), bet ir prieš 
Šiaurės Vietnamo respub
liką. Dabar ir Pentagonas 
tą jau vadina “karu prieš 
komunistus”.

Ir tai yra didelis ir žiau
rus karas. Greta JAV jėgų 
kariauja apie 50,000 vyrų P. 
Korėjos armija. Yra aus
traliečių ir kitu. Yra apie 

.600,000 vyrų Pietų Vietna- 
Tmo armijos, tai bendrai bus 
*virš milijono vyrų jėga.

Kovo 23 d. “Ass. Press” 
pranešė, kad Pietų Vietna
me Jungtinės Valstijos tik 
per vieną savaitę neteko 
211 kariu užmuštais ir 1,874 
sužeistais. Atminkime, kad 
1898 metais per visą karą 
prieš Ispaniją JAV neteko 
tik 385 užmuštais ir 1,662 
sužeistais. Tada karo vedi
mui buvo išleista tik mili
jonai dolerių, gi 1967 me
tais JAV Kongresas karui 
Vietname paskyrė net $12,- 
200,000,000.

Propagandą už karą
Agresijų politikos patei

sinimui yra reikalinga pro- 
į^jjfeganda. Agresijos pateisi

nimui Vietname pakinkyta 
^Komercinė spauda, daugu

moje religiniai vadai, radi
jo ir televizijos komentato
riai, filmų ruošimas ir ki
tokios priemonės.

Radijo ir televizijos ko
mentatoriai, kaip ir komer
cinės spaudos kolumnistai, 
sušilę įrodinėja, kad karas 
Vietname prieš komunis
tus, tai yra Jungtinių Val
stijų “apsigynimo karas”. 
Nors jis yra virš 10,000 my
lių nuo Washingtono, bet 

4 jie tvirtina, kad jo pralai- 
Į^fcįyjimas. tai būtų “pavojus 

^IpKngtinėms Valstijoms”.
'7^Jie tvirtina, būk Šiaurės 

* Vietnamo respublika už
puolus Pietų Vietnamą, 
nors gerai žino, kad jeigu 
tik JAV ištrauktų savo mi- 
litarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo, tai ten liaudis 
tuojau nuverstų JAV pa
statytą “valdžią.”

žalingi filmai 
mj^^gresiju politikos patei- 
^Žjtonui pakinkyta ir filmų 

industrija, dės 
;«Bmus žmonės mato teat- 

-'Wuose ir namie per televizo
rius.

Agresijų sumetimais iš
kraipo ir istoriją. Pavyz- 
din, prieš trejetą metų bu
vo pagaminta “Taras Bul
ba” filmas. Gogolio veika
le Taras Bulba yra karštas 
Ukrainos patriotas. Jis did
vyriškai kovojo prieš len
kus, kurie buvo pavergę da
li Ukrainos ir siekė visą pa
vergti. JAV-ose pagaminto 
“Taras Bulba” filmo Taras 
Bulba perstatomas, kaip 
razbaininkėlis, koks tai 
žvėriškas elementas. ;

Yra pagamintas “istorinis” 
veikalas “Romos paliki
mas.” Jame per dvi valan
das į padanges keliama Ro
mos valstybė: rodo nuties
tus vandentiekius (ekvedu- 
kus), Koliziejaus likučius, 
Romos ir kitų miestų amfi
teatrų likučius. Bet nuty
li apie tai, kad tai buvo 
vergų — karo belaisvių — 
rankomis pastatyta. Kad 
tie pastatai išaugo ant ver
gų kaulų, kad Romos vals
tybė buvo vergovinė valsty
bė. kad visi jos karai buvo 
plėšikiški karai, pirmoje vie
toje paimti kuo daugiausia 
belaisvių, kurie būdavo pa 
verčiami vergais. Nė žo
deliu nesumini apie baisias 
gladiatorių amfiteatruose 
žudynes. Romos imperija, 
kuri galų gale ir žlugo ag
resijų karuose ir nuo ver
gų bei žemdirbių sukilimo, 
yra garbinama, nes tai bu
vo. agresijų valstybė.

Kaip žinoma, Jungtinėse 
Valstijose vaikai nuo jaunų | 
dienų auklėjami prie žiau
rumo. Tam pagamina šim
tus visokių “western” fil
mų. Juose žmogaus gyvy
bė pigi. Kokia nors karčia- 
mos savininkė moka vy
rams aki merkti ir nuogą 
koją rodyti, o vyrai “alps
ta iš meilės,” mušasi, šau- 
dosi ir negyvi ritasi į pat
vorius.

Gamina vaikams visokius 
“žaisliukus,” kaip tai karo 
laivų, tankų, kanuolių mo
delius, kurie aprūpinti ba- 
terėjomis (akumuliatoriais) 
veikia, kaip tikrieji: šaudo 
net raketiniais “ginklais.”

Arba paimkime erdvių 
užkariavimo reikalus. Pa
gaminta daugybė tuo 
klausimu filmu: “Lost in 
Space,” eina serijomis 
“Space Age” ir kitokiais 
pavadinimais, o vaikams 
“Space Ghost” (Erdvių 
vaiduoklis)—serijomis. Vi
si jie žiauraus turinio — 
eina karai moderniškiau- 
siais ginklais tarp atvyku
sių žmonių nuo kitų plane
tų ir Žemę beginančių ame
rikiečiu.

Jeigu erdvių laivais ir 
atvyktų žmonės nuo kitų 
planetų, tai kodėl su jais 
reikėtų kariauti? Tai būtų 
milžiniškas jų progresas, 
tas parodytų jų kultūrinį ir 
technikinį pažangumą. Prie 
tokio jų pakilimo gal pas 
juos nėra jokių karų, žmo
gaus neapykantos kitiems 
žmonėms. Kodėl neturėtų 
mūsų Žemės žmonės džiaug
tis susitikę su kitos plane
tos žmonėmis?

Bet, matote, imperialistai 
mūsų planetoje vykdo žiau
riausią agresijų politiką, to
dėl jie. ir tie, kurie teisina 
jų politiką, negali galvoti 
apie žmonių taikų sugyve
nimą.

Valstiečio Sūnus

Jersey City, N. J. — še
šiolika asmenų čia buvo 
suareštuota — visi kaltina
mi dalyvavus vagystėse 
JAV pašto įstaigose.

Vilnius, 1967.III. 31. kus ir sudėtingas darbas.
... Mes čia išgyvename 

labai didelį liūdesį: vakar 
palaidojome artimą žmogų 
ir draugą, respublikos kul
tūros ministrą Juozą Ba
naitį. Apie jo mirtį ir lai
dotuves, be abejonės, jau 
būsite girdėję, tad smul
kiau nerašau. Norėčiau vien 
priminti, kad tai buvo reto 
išsilaivinimo ir kultūros 
žmogus, be galo taktiškas, 
išmintingas vadovas, nepa
lenkiamas ir prin c i p i n i s 
kovotojas už lietuvių tau
tos nacionalinės tarybinės 
kultūros suklestėjimą.

Buvo jis ne tiktai mi
nistras, varė labai platų 
visuomeninės veiklos barą, 
artimai bendravo su žmo
nėmis, pirmiausia su kūry
bine mūsų inteligentija, ir 
galima drąsiai pasakyti, 
kad Lietuvoje nebuvo nė 
vieno reiškinio, kuriam jis 
nebūtų turėjęs teigiamos ir 
geros įtakos. Jis pirmasis 
sveikino kiekvienos naujos 
operos ar baleto, gimimą 
kiekvieną scenos veikalą ir 
spektaklį, jis visuomet pa
skatindavo jaunus talentus, 
ateinančius į dailę, muziką, 
teatro sceną, apskritai, į 
kultūros barą.

Kaip vadovo ir puoselė
tojo Juozo Banaičio reikš
mė mūsų kultūrai labai di
delė ir labai svarbi. Ypač 
jis nusipelnė pirmaisiais 
tarybiniais ir pirmaisiais 
pokario metais, kai reikėjo 
sutelkti įvairių pažiūrų, 
įvairių skonių, įvairaus nu
sistatymo vyresnės kartos 
kūrybinės intelig e n t i j o s 
žmones: kompozitorius, dai 
liniukus, operos, baleto, dra
mos artistus, organizuoti ir 
konsoliduoti juos visus vie
nam dideliam socialistinio 
turinio ir nacionalinės for
mos meno kūrybos darbui. 
Šia prasme jis buvo tikrai 
nepakeičiamas.

Asmeniškai susipažinau 
su juo tiktai pirmaisiais 
tarybiniais metais, kai teko 
eiti dirbti visiškai man ne
žinomą ir nepažįstamą* dar
bą — vadovauti Lietuvos 
TSR Radijo komiteto lite
ratūros ir dramos redakci
jai, ruošti programas. Iki 
tol nebuvau matęs net mik
rofono, nežinojau kaip atro
do studijos, o artistus bu
vau . matęs tiktai teatro 
scenoje. Dabar gi reikėjo 
dirbti su jais, tartis ir net 
patarinėti.

Juozas Banaitis tada bu
vo Radijo komiteto pirmi
ninku, ir jeigu ne jo pagal 
ba, aš būčiau prapuolęs su 
tomis pareigomis. Ir taip 
buvo ne su manįm vienu. 
Juk pirmaisiais tarybiniais 
metais daugelis mūsų atė
jome į kultūros frontą tie
siog nuo fabriko mašinų,
visi užsidegę entuziazmu 
dirbti, bet turėdami labai 
menką šito darbo suprati
mą. Ir Juozo Banaičio nuo
pelnas, kad nežiūrint mūsų 
menko išprusimo, darbas 
vis dėlto ėjo, vystėsi, augo.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais taip pat dirbome 
drauge, ruošdami radijo 
laidas vokiečių laikinai oku
puotai Lietuvai. Juozas Ba
naitis buvo tada atsakin
gas redaktorius, vėliau šias 
pareigas perdavė m a n , o 
pats išvyko organ i z u o t i 
Lietuvos TSR valstybinius 
meno ansamblius, kuriems 
ir vadovavo. Tai buvo sun-

.Reikėjo surinkti karo aud
ros išblaškytus muzikantus, 
dainininkus, šokėjus, suras
ti būdus ir priemones telkti 
juos į kolektyvus.

Užtat, kai šitie ansamb
liai jau išvaduotame Vil
niuje davė pirmąjį koncer
tą, jis padarė sprogusios 
bombos įspūdį. Juk visą vo
kiečių okupacijos metą Lie
tuvos reakcionieriai skelbė, 
kad menas Tarybų Sąjun
goje žlugdomas, visi meni
ninkai pasiųsti į frontą ir 
visi žuvo, kai tuo tarpu Ta
rybų Sąjungos kompartijos 
Centro Komitetas ir Vy
riausybė net sunkiausiu 
karo metu skyrė didžiulį 
dėmesį literatūrai, menui, 
muzikai, tausojo kiekvieną 
talentą. Ansamblių pasiro
dymas akyvaizdžiai griovė 
visą priešų pro p a g a n d ą 
Lietuvoje, ir šitų ansamb
lių veikloje svar b i a u s i ą 
vaidmenį suvaidino velionis 
J. Banaitis.

Mes jį pažinojome ir kaip 
literatą, daugelio apsaky
mų autorių. Jis dalyvavo 
pokario meto lietuvių rašy
tojų antologijoje. L a b a i 
daug ir visuomet su giliu 

! dalyko žinojimu Juozas Ba- 
! naitis rašė straipsnius mu
zikos ir meno klausimais, 
parašė ir išleido pirmąją 
istorinę apybraižą anie lie
tuvių tarybine muziką, iš
sivysčiusią 1940-1950 metų 
laikotarpiu.

Jo mirtis — skaudus nuo
stolis visai mūsų kultūrai 
ir visai respublikai. Dide
liame sielvarte jis paliko 
savo žmoną, Lietuvos TSR 
Liaudies artistę. K. Kyman
taitę, artimuo sius, drau
gus.

Juozas Baltušis

Lowell, Mass.
Liūdnas prisiminimas nuo 

mano vyro Jono Karsono 
mirties. 1957 m. balandžio 
30 d. jis mirė. Dabar su
kanka 10 metų, kai negai
lestinga mirtis pakirto jo 
gyvenimo stygą, išplėšė iš 
mūsų tarpo ant visados ma
no mylimą vyrą, o dukters 
tėvą.

Jau 10 mietų liūdnai praė
jo, bet mūsų mylimo kil
nus atsiminimas tebėra gy
vas mūsų širdyse. O šird
gėla lydi mus kasdien.

Lai ilsisi mūsų brangu
sis šaltame kape. Mes vi
suomet lankysime jo kapą 
ir puošime jį ne vien gėlė
mis, bet ir skausmo aša
romis.

Žmona Rožė 
duktė Adelia 
žentas ir trys 
anūkai žusinai

. Vitrazistas K. Morkūnas prie dalies savo vitražo, 
“Himnas darbui,” siunčiamo į Montrealio parodą.

M. Baranausko nuotrauka

Dar trys lietuviai mirė
Kovo 19 d. su mumis iš

siskyrė ilgametis šio miesto 
gyventojas Jonas Tinkūnas, 
per apie penkerius metus 
gyvenęs 3010 51st St., So. 
Gulfport, Fla., sulaukęs 71 
metų amžiaus. Jono kūnas 
buvo p a r v e ž t a s atgal į 
Binghamtoną. Pašarvotas 
Bednarsky šerme n i n ė j e . 
Kovo 25 dieną tapo palai
dotas su bažnytinėmis ap
eigomis, daugelio draugų 
lydimas į Kalvarijos kapi
nes. Karstą puošė gražių 
gėlių vainikai nuo šeimos, 
giminių bei draugų.

Liūdesy liko jo žmona Ve
ronika Tinkūnienė, gyve
nanti Gulforpt, Fla.; dukra 
Mrs. Douglas (Veronika) 
M a c C a u 1 e y , gyvenanti 
Burt, N. Y.; du a n ū k a i ; 
brolis Antanas Tinkūnas; 
sesutė Anna Liudienė ir jų 
šeimos, gyvenančios Tary
bų Lietuvoje, ir daug kitų 
giminių.

Jonas Tinkūnas gimė 
Gailiumi kaime, Pušaloto 
parapijoje. Berods 1913 
metais atvyko į šią šalį, j 
Binghamtoną, nes tuo laiku 
čia jau gyveno velionio bro- 
Brolis Kazimieras ir 
sesutė Anelija S.krebienė 
(Tinkūnaitė) jau ilgas lai
kas kaip yra mirę, o kita 
sesutė, Izabelė Krasauskie
nė (Tinkūnaitė), mirė 1966 
m. vasario 28 d.: dabar gi 
mirė Jonas Tinkūnas. Tai 
jau paskutinis žmogus Tin- 
kūnų šeimoje iš senesnės 
kartos, gyvenančios Ame
rikoje.

Velionis Tinkūnas ilgus 
metus dirbo Endicott-John
son Corp, avalynės pramo
nės imonėie. Sukūrė šeimos 
židinį, išaugino ir išmoks
lino dukra Veronika. Buvo 
įsigijęs gražų nameli, vedė 
pavyzdingą gvvenima šei
moje ir su kaimynais: Bu
vo pažangiu minčių žmogus, 
priklausė prie LOS 6 kuo
pos ir manė ilgai gvventi. 
Tačiau gyvenimas nakryno 
i priešinga puse: išsivystė 
pnkvinė liga. Kad pastoti 
iai kelia, turėio nuniauti 
koią. Dėl to buvo privers
tas atsistatvdinti nuo dar
bo. Gydytojų patariamas, 
pardavė nameli ir išvvko į 
saulėtąja Floridą. Susirado 
patinkama vieta Gulfporte 
ir ten prieš penkerius me
tus isigijo nameli pastoviai 
gvventi. Ten gvvendamas 
priklausė prie LLD 45 kuo
pos.

Kapinėse, .pabaigus laido
tuvių ceremoniias, visi pa
lydovai buvo paprašyti su
sirinkti i American Legion 
sale, kur buvo atitinkamai 
pavaišinti.

Gili užuojauta velionio 
žmonai Veronikai, dukrai 

Veronikai ir jos šeimai, 
broliui ir sesutėms ir jų 
šeimoms ir artimiesiems. O 
tau, Jonai, amžinos ramy
bės. 

• — * — • — “ • *“ • *” •
Kovo 26 d. savo namuose 

ūmai mirė Petras Žemaitis, 
gyvenęs 30 Emma St., ilga
metis šio miesto gyvento
jas, sulaukęs 74 metų am
žiaus. Paliko liūdesyje jo 
žmona Agota Žemaitienė, 
dukra Mrs. Ann Alexander 
Kudgus, sūnus Peter Že
maitis Jr., keturi anūkai, 
brolis Jonas Žemaitis ir jo 
šeima, visi jie gyvena šia
me mieste; dvi sesutės — 
Ona Skrebis ir Antanina 
(Gaidienė — ir ju šeimos T. 
Lietuvoje, ir kiti giminės 
bei draugai.

Velionis Petras žemaitis 
gimė 1893 metu birželio 
mėnesį Getėnu kaime, neto
li nuo Mežiškėnų. Į šią ša
lį, į Binghamtoną jis at
vyko 1910 metais ir čia gy 
veno iki mirties.

Per kurį laiką velionis 
dirbo Endicott - J o h n s o n 
Corp, avalynės fabrike. 
1915 metais sukūrė šeimos 
židinį, išaugino sūnus ir 
dukrą. Ne po ilgo įsikūrė 
namelį, ten pat ir valgomų 
daiktu krautuve, su žmo
nos pagalba gražiai vertėsi 
joje per daugiau kaip 43 
metus, iki paskutinės savo 
gyvenimo minutės. Buvo 
nariu Šv. Juozapo lietuviš
kos parapijos.

Velionis buvo pašarvotas 
R'oberto J. Bednarsky šer
meninėje. Karstą puošė 
gražios gėlės nuo šeimos, 
giminių ir. draugų.

Kovo 29 d. tano palaido 
tas su bažnytinėmis apei
gomis Kalvarijos kapinėse. 
Po laidotuvių ceremonijų 
visi palydovai buvo pakvies
ti susirinkti i bažnyčios 
svetainę, kur buvo atitin
kamai pavaišinti. 

* • •
Kovo 26 d. General ligo 

ninėje mirė Amiliia Gro- 
decki (po tėvais Tinkūnai
tė), gyvenusi 24 Hazel St., 
sulaukusi 55 metų amžiaus. 
I (iūdesv liko jos vyras, Mi 
chael Grodecki, gyvenantis 
šiame mieste, sūnus Ri
chard B. Grodecki. gyve
nantis Chenango Bridge: 
brolis Walter Tinkūnas, gy
venantis Johnson Citv. trvs 
nnūkai ir kiti giminės ir 
draugai. Velione Amiliia 
buvo pašarvota Roberto J. 
.Bednarsky šermeninėje.

Kovo 29 dieną tapo pa
laidota su bažnytinėmis ap
eigomis All Saints Polish 
National Catholic kapinėse. 
Mirusiai Amilijai ramybės. 
O vyrui, šeimai ir artimie
siems gili užuojauta.

Ona Wellus

LLD 6-osios Apskrities 
banketas balandžio 16

LLD 6-oji Apskritis ren
gia šaunų banketą sekma
dienį, balandžio (April) 16 
d, Lietuvių Vytauto klube, 
339 E. 4th St., Chester Pa. 
Pradžia 1 vai.

Kadangi šioje apylinkėje 
retai teįvyksta parengimų, 
tai pasinaudokime šia pro
ga, visi dalyvaukime šiame 
bankete. Visi būsite sve
tingai priimti ir skaniai pa
vaišinti.

Laikas yra tinkamas. Dar 
su saulės šviesa bus galima 
po banketo namo parvykti. 
Parengimo pelnas skiria
mas spaudos naudai.

Iki pasimatymo.
A. J. Pranaitis

Worcester, Mass.
Viešas padėkos žodis

Prašome priimti nuo mūs 
nuoširdžią padėką visiems 
artimiesiems, dra u g a m s, 
organizacijoms, pareišku- 
siems mums užuojautą mi
rus mūsų mylimam vyrui 
ir tėvui Dominikui Margiui 
gėlėmis, laiškais, paslaugo
mis.

Priimkite, mūsų padėkos 
žodį. Liūdesio valandoje 
užuojautos žodis labai 
brangus.

Žmona Anna
Sūnus Daniel ir šeima 
Sesuo Eva ir šeima

Waterbury, Conn.
Dar vienas geras draugas 

išsisktyrė iš gyvųjų tar- 
-po—Motiejus Vosylius, gy
venęs 28 Bradley Ave.

Per žiemą jis buvo išvy
kęs į Floridą. Tai jau šeš
tą žiemą jis praleido Mia- 
mio mieste nuo to laiko, kai 
išėjo į pensiją. Visuomet 
balandžio mėn. jis grįždavo. 
Taip pat ir šiemet buvo pa
sirengęs balandžio 6 d. na
mo grįžti. Prieš Velykas 
gavau laiškelį, kuriame jis 
rašė, kad jaučiasi tvirtas. 
Bet besirengiant grįžti su
sirgo, nugabentas į ligoni
nę balandžio 5 d. mirė. Jo 
palaikai buvo parvežti į 
Waterburi ir palaidoti Lie
tuvių kapinėse balandžio 7 
dieną.

Liūdesyje liko žmona, sū
nūs Jurgis ir Adolfas, visi 
gyvena Waterbury. Velio
nis gomęs Lietuvoje, Pagi
rių kaime, Vilkaviškio ra
jone. Prieš 60 metų atvyko 
į šią šalį ir apsigyveno Wa
terbury ir čia gyveno iki 
mirties. Iš amato buvo 
mašinistas. Dirbo Farrel 
Foundry and Machine Co. 
Buvo dasidirbęs iki užveiz- 
dos, nes buvo gabus žmo
gus.

Priklausė vietos klubuo
se, seniau dalyvavo vaidi
nimuose, buvo geras komi
kas. Skaitė “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Buvo rimto bū 
do, su visais mokėjo sugy
venti. Per daugelį metų 
buvo laisvų kapinių finansų 
sekretoriumi ir per 5 me
tus kapinių prižiūrėtojas. 
Tuo laikotarpiu kapinės bu
vo geroje tvarkoje.

Nuoširdi užuojauta jo 
žmonai Uršulei, sūnums ir 
artimiesiems. O tau, Mo
tiejau, tegu būna lengva il
sėtis laisvose kapinėse!

J. Str ižą tiška s



Penktadienis, Balandžio (April) 14, 1967

Šios sutarties laukia 
visas pasaulis

Ženevoje penkias savai
tes posėdžiavo 18 valstybių 
nusiginklavimo komitetas. 
Svarbiasiu jo dienotvarkės 
klausimu buvo brnaduolinio 
ginklo neplatinimo sutar
ties painiosimas.

Komitetas darbo ėmėsi 
su viltimi, nes tokios sutar
ties sudarymui pritarė di
džiosios valstybės. Reikėjo 
tik pasirūpinti, kad būsi
mos sutarties formulavi
muose Vakarų Vokietijos 
revanšistai nesurastų spra
gų, kuriomis pasinaudoda
mi, galėtų brautis prie 
branduolinio ginklo sandė
lių. Tačiau, komitetui 
svarstant šios sutarties pa
ruošimo problemas, Bona 
pradėjo ištisų kampanijų, 
nukreiptų prieš šių sutartį. 
VFR politikai ėmė įrodinė
ti, jog tokios sutarties pa
sirašymas , reikštų Vakarų 
Vokietijos pramonės stab
dymų, jog tai gali atsiliep
ti Europos saugumui, jog 
tai pagaliau esųs “kišima
sis į nacionalinį suverenu
mų.”

Nors Vakarų Vokietija, 
pateikdama savo argumen
tus, kalba apie taikų bran
duolinės energijos panau-

dojimų, neteisinga būtų už
merkti akis ir nematyti 
VFR politikos, nukreiptos 
prieš tarptautinio įtempimo 
mažinimų. Pagaliau pats 
sutarties puolimas rodo, 
kokiu keliu mėginama eiti 
Bonoje. “Esu šios sutarties 
priešininkas ir pareiškiu 
jums, jog prieš jų kovo
siu,” — pasakė V|FR mi
nistras Štrausas. Žinant 
Štrauso dažnus revanšisti
nius pareiškimus, nesunku 
įspėti, jog ir šį karta jam 
rūpi tik revanšo (atkerši
jimo) politika.

JAV atstovui Fosteriui 
pasiūlius, komi tetas nu
traukė darbų iki gegužės 9 
dienos. Fosteris aiškino, 
jog ši pertrauka reikalinga

su kitomis valstybėmis.
Tarybinis atstovas Rošči- 

nas pareiškė, kad 18 vals
tybių komitetas teisingai 
pasielgė, pagrindinį dėme
sį skirdamas branduolinio 
ginklo neplatinimo sutar
čiai. Tokia sutartį pasira
šyti reikalauja dabartinė 
tarptautinė padėtis.

Šios sutarties su didžia 
viltimi laukia visas pasau
lis. V. Petkevičiene

Raudonos gėlės—jubiliatei
Pietų Amerikos lietuviai 

gerai pažįsta ilgus metus 
Argentinoje gyvenusių Sta
sę Kairi enę - Skruzdėlytę. 
1938 m. išvykusi iš Lietu
vos į Argentinų, ji greitai 
susirado vietų pažangių lie
tuviškų organizacijų greto
se.
S. Karienė dalyvauja savi

veiklos vakaruose, žadina 
lietuvybės jausmų emig
rantų vaikų būrelyje, ji 
kviečia draugėn lietuves 
moteris, rūpinasi moterų 
skyreliu lietuviškoje spau
doje, bando savo jėgas poe
zijoje... Visapusiška, 
darbšti, ji rašė spaudoje, 
paliko apie save gerus, švie
sius prisiminimus ne vieno 
Pietų Amerikos lietuvio šir- 
dyje.

1959 m. Kairių šeima grį
žo į Lietuvų/ įsikūrė Vil
niuje. Viktoras Kairys dir
ba elektros suvirinimo 
įrengimų gamykloje, Stasė 
Kairienė — Respublikinėje 
bibliotekoje, o sūnus Ed
vardas — vidurinės mokyk
los moksleivis.

Šių metų kovo 3 d. Lie
tuvos Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
narei Stasei Kairienei su
kako 50 metų. Ta proga 
komitete įvyko iškilmingas 
susirinkimas.

Įžanginį žodį susirinkime 
tarė Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininkas dimisijos gene
rolas Vladas Karvelis.
. Nuoširdžiai apie savo 
pažintį su Stase Kairiene 
ir bendrų veiklų Argentino
je papasakojo svečias iš 
Kauno, “Vagos” leidyklos 
techninis redaktorius Da-

to sveikinimus ir adresų 
Stasei Kairienei įteikė ko
miteto pirmininko pava
duotojas Bronius Petravi
čius.

—Esu sujaudinta, — pa
sakė dėkodama Stasė Kai
rienė, — kad mano kuklios 
pastangos susilaukė tokios 
pagarbos ir įvertinimo. Vi
sa tai ne mano nuopelnas, 
o tų lietuvių — pažangių 
žmonių, su kuriais man te
ko susitikti Argentinoje, 
kurie išugdė mane, subran
dino mano pasaulėžiūrų. Iš 
Lietuvos išvykau mergaite, 
nors ir labai svajojau pa
siekti kokio nors mokslo. 
Deja, nebuvo sųlygų. Gyve- 
nųnas Argentinoje, taip pat 
nebuvo lengvas, bet ten, su
sitikusi su puikiais žmonė
mis, sugebėjau žymiai pra
plėsti savo akiratį. Aš lai
minga, -kad savo jubiliejų 
švenčiu mylimoje tėvynėje 
Lietuvoje.

Raudonų gėlių žiedai. 
Ankstyvo kovo diena jos 
mena ateinantį pavasarį, 
simbolizuoja v jaunystę. Bū
tent šito — nevystančios 
jaunystės, būti tokiai jau
nai, kaip iki šiol, linkėjo, 
įteikdami gėles jubiliatei, ( 
susirinkusieji.

Trumpai iš viso 
pasaulio

• Dviejų broliškų tautų 
draugystę dar labiau susti
prins neseniai pasirašytas 
draugystes ir bendradar
biavimo susitarimas tarp 
Lenkijos Liaudies Respub
likos ir Vokietijos Demo
kratinės Respublikos.

nielius Jakubonis. Urugva-* • Viešėdamas Tarybų Sų- 
« i • i • *1 t l 411 /m A iinl’in-inn Pnrlnunlijaus lietuvių, dabar gyve
nančių Lietuvoje, vardu ju
biliatę sveikino buvusi 
“Darbo” laikraščio redak
torė Renė Diktoraitė. Šir
dingus kadaise Brazilijoje 
gyvenusių lietuvių linkėji
mus perdavė Linas Valba- 
sys. Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komite

jungoje, Austrijos federali
nis kancleris Jozefas Klau
sas aplankė eilę šalies mie
stų, įžymių vietovių, kalbė
josi su partijos ir vyriausy
bės vadovais.
• Japonijos ministrų ka

bineto patvirtintas trečio 
penkmečio gynybos planas 
numato modernizuoti Japo-

MIAMI, FLA
' Socialinio Klubo pastogėje

Šių metų žieminio sezo
no turistų lankymasis pas 
mus atėjo prie pabaigos. 
Daug lietuvių mus atlankė 
ir visus pagal mūsų išgalę 
stengėmės patenkinti. Gąs
dinęs dirbo sunkiai, o mū
sų baro apt a r n a u t o j a i 
Paukštaičiai jau visai pa
vargo ir iš priežasties su- 
negalėjimo pridavė klubo 
valdybai prašymų, kad juos 
atleistų nuo tų pareigų. Kol 
kas klubo valdyba užpildy
mui Paukštaičių vietos tin
kamų žmonių neturi. Jei
gu kur nors randasi vedusi 
pora pensininkų, nusima
nančių apie aptarnavimų 
baro ir prižiūrėjimų klubo 
namo, ir norinčių gyventi 
Floridoje labai ekonomiš
kai, nes klubas suteiktų gy
venimui kambarius veltui, 
dar su primokė j imu už dar
bų, — kreipkitės į klubo 
valdybų:

Lithuanian Social Club, 
2610 N. W. 119 St.
Miami, Fla. 33167

FT. LAUDERDALE
Šis miestas, turintis 200,- 

000 gyventojų, randasi tik 
apie 20 mylių nuo Miamio. 
Miestas turi “byčių” virš 5 
mylių ilgio, kuris kaip mag
netas sutraukia velykinių 
atostogų metu iki 30,000 
kolegijų studentų, berniukų 
ir mergaičių, praleisti ato
stogas. Prieš porų metų ir 
šiemet atostogaujantys stu
dentai įsivėlė į riaušes, ku
rios liko išgarsintos po vi
sų Amerikų. Turti n g i e j i 
studentai atvažiavę gauna 
sau vieta viešbučiuose, o 
biednesni — moteliuose ir 
privačiose stubose. Kitiems 
pritrūksta vietų ar lėšų, tai 
miega, atvažiuotuose auto
mobiliuose. Daugumoje stu
dentai, kaip jaunuoliai my
li riksmų, šturmingi, bet 
drausmingi.

Išskyrus plaukiojimų ir 
gulėjimų ant smėlio, šposų 
krėtimų bei stumdymųsi, 
nėra kų per daug veikti. 
Atsiranda iš studentų tar
po ir prie šų prisideda da
lis vietinių padaužų ir 
spontan i š k a i susiburia į 
masę, į svarbiųsias miesto 
važiuotos magistrales, su
stabdo važiuotę ir, ūpo pa
gauti, pradeda išdarinėti 
visokius šposus. Įsimaišo 
į tų reikalų policija, nuo 
kurios nukenčia ne tik kal
ti, bet daugelis nekaltų. 
Daugelis gavo lazdų, dau
gelis liko areštuotų 
lį savo atostogų 
praleisti šaltojoje.

Miesto valdžia
garsina savo gražiuosius 
“byčius,” bet kada studen
tų atvažiuoja daug, tai ne
žino, kų su jais daryti.

Kaip anksčiau rašiau, kad 
Liaudies dainų festivalių 
rengėjai ir čia rengė tokį 
festivalį su tikslu pasipini
gauti iš suvažiavusių stu
dentų, patraukiant dalį jų 
į festivalį. Kadangi kas 
tai su nelabai gerais no
rais informavo miesto vir
šininkus, kad tarp festiva
lio rengėjų yra vienas ar 
du “raudonuojantys,” o da-„ 
bartiniais laikais “raudo- 
navimo” baubas viršininkus 
baugina, tai leidimų festi
valiui sulaikė. Nors rengė-'

tai per teismų leidimų at
gavo, vienok festivalis jau 
mažesnes pasekmes turėjo.

Studentus sulaikė nuo 
festivalio, bet jų veiklai 
planų neturėjo, kas privedė 
prie nepageidaujamų pa
sekmių. Susilaukė daug 
bereikalingos bėdos ir gė
dos.

Ateičiai miesto viršinin
kai jau galvoja, kaip su
daryti planus taikiam, kul
tūringam studentų užbovi- 
jimui laike jų čia buvimo.

S. Zavis

Ačiū, draugai
Nors ir sunkių operacijų 

prisiėjo pergyventi, bet da
rėsi daug lengviau, kai ma
ne nepamiršo. Ligoninėje ir 
namuose mane lankė ypa- 
tiškai ir kortelėmis su lin
kėjimais greitai pasveikti. 
Kaip greitai mano kojelės 
pradės tinkamai tarnaut, 
grįšiu ir vėl į chorų dainuo
ti. O dabar, mieli daininin
kai, dainuokit, o aš nors ir 
toli, bet mintimis su jumis. 
O L. S. klubo valdybai ir 
darbuotojams dėkoju už 
prisiųstus linkėjimus. O jūs, 
mielos ir darbščios virėjos 
ir stalų patarnautojos, dar- 
buokitės, o aš nors minti
mis su jumis pasikalbu.

Nors ir žmogus gyvenime 
prarastum viską, bet, jei 
draugų turėsi, tai vis vien 
gyvenimas bus šviesesnis. 
Ne tas draugas, kuris tik 
puotoj pažino tave, o tas, 
kuris, nelaimei ištikus, pir
mutinis ištiesia pagalbos 
ranka ir padeda tau nelai
mę pergyventi.

Helen žekoniene

savo nuomo-

ir da
tų re j o

plačiai

SKAITYTOJŲ BALSAI 
APYSAKOS

“Laisvės”' Nr. 15-ųme til
po M. Pūkio straipsnis, ku
riame jis ragina, kad “Lais
vė” spausdintų apysakas ar 
tam panašius raštus (o gal 
ir romanus). Redakcijos pa
staba: “Norime, kad ir ki
ti veikėjai ir skaitytojai tuo 
reikalu pasisakytų.”

Kadangi per taip ilgų lai
kų šiuo klausimu niekas 
nieko nęsako, tad leiskite 
man išr 
nę.

Man atrodo, kad apysa
kos pro 
raščiui, 1 
tinka. Iš apysakų mes nie
ko neišmoksime. Apysakos 
nėra, nie 
ž mo g a 
iliuzijos, 
jose nėr 
sakas be 
tam tiki; 
mažai terūpi, 
tinka ti 
čiams, k 
bės rašyti, o laikraščių skil
tis turi užpildyti.

Pilnai sutinku, kad būtų 
spau s d i n a m i “Laisvėje” 
tikri, originalūs iš gyveni
mo ats: 
autobiog: 
kėjų, ist 
ki ir dienos įvykiai, žmo
nių gyve: 
p rečiai i]:

Aš tikiu, kad šiais klau
simais d 
ja, ir iš jų pasimokytų.

Apysakos bei romanai 
“Laisvei’^ netinka.

gresyviškam laik- 
kaip “Laisvė,” ne-

kas daugiau, kaip 
u s įsivaizdavimai, 
jokios tikrenybės 

a. Kas myli apy- 
romanus skaityti, 

•a gyvenimo eiga 
Apysakos 

k tiems laikraš- 
urie nenori teisy-

iminimai. Svarbu 
rafijos žymių vei- 
oriški bei senoviš-

nimas, tautų pa- 
* jų politika.

ug kas žingeidau-

Bronius S.

Jeronimas Žukauskas (šukaitis)

JERUKAS*
j

(Tęsinys) |
Atėjus kalėdoms, kai ber

nai, ir mergos, ir piemenu
kai grįžta pas tėvus, jo 
šeimininkė neveža jo pas 
tėvus. Ji su savo Petru nu
važiavo, pripasakojo, kad 
Jerukas gerai užlaikomas, 
ir norįs pasilikti ir kitiems 
metams. Tėvai su tuo su
tiko.

Sekančių vasarų Jerukas 
jau turėjo vienų kitų drau
gų piemenukų, ir, nors re
tai, pasitaikydavo progų 
sueiti ir kokį nors žaidimų 
sulošti.

Bet mintys apie namus, 
motinų ir tėvų nedavė jam 
ramybės, ir dažnai jam no
rėjosi bėgti namo. Ir vie- 

| nų gražia dienų taip pada
rė...

Motina, nesitikėjusi to
kio staigaus įvykio, apsi
verkus glostė jo žemiau au
sų nuaugusius plaukus ir 
žiūrėjo į jo murzinų ir iš
vargusį veidų. Neklausinė- 
dama, kaip tas viskas at
sitiko, ir matydama, kad 
vaikutis išvargęs ir alka
nas, paliepė jam lipti ant 
aukšto, gal ras kiaušinių, 
ir ji paskubomis padarys 
jam užvalgyti. Jam lipant 
kopėčiomis, ji pamatė, kad 
jo apdriskusių ke In a i č i ų 
klynelis kiauras ir tarpoko- 
jis kruvinas. Jam nulipus 
su keliais kiaušiniais kepu
rėje, motina greit liepė jam 
nusiauti kelnaites. Jos bu
vo pasiūtos iš audeklo, iš 
kurio maišus siuva bul
vėms supilti. Matyt, kad 
jau ilgai nešiotos, nes kly
nelis išplyšęs ir pakraščiai 
nuo pratrintų rietukų kru
vini. Ji šiltu vandeniu ap
mazgojo ir aptepė višti- 
niais taukais. Suradus vy
resniojo brolio švarius 
marškinius ir kelnaites jį 
apvilko.

Motina matė ir suprato, 
kas jį vertė pabėgti.

Saulei nusileidus tėvas 
grįžo iš laukų darbo su vy
resniaisiais vaikais. Jeru
kas sėdėjo prie lopšio ant 
lovos ir supo mažųjų se
sutę, kurių mamai “garnys 
atnešė” pereitų rudenį, kai

Vaizdelis iš gyvenimo
jis buvo pas pusseserę Pet
ronę už piemenukų. Tėvas, 
pamatęs jį, nustebo. Jeru
kas pribėgęs prie jo ir su
griebęs jo rankų bučiuoda
mas pradėjo verkti. Motina 
greitai aiškino tėvui, kaip 
jis atrodė, kai į s tūbų įbė- 
go.

Tėvas kumštį sugniaužęs 
piktai kalbėjo: “Tai mano 
dukra Petronė! Tai ne duk
ra, o ragana!”

Tėvas, Jeruko ilgus plau
kus paglostęs ir už ausies 
pasukęs, tarė: “Dabar jau 
žinosi, kaip iš namų bėgti!”

Už poros dienų Petronė 
vienų be vyro dviems ge
rokais arkliais, pakinkytais 
į karietėlę, kurių iš savo 
tėvo išveržė į pasogų, įpyš- 
kino į kiemų. Vos išlipus 
iš vežimo paleido kakarinę: 
“Kur tas Jaras išdykėlis?! 
Matote, kų jis padarė! Da
bar senis kampininkas Mi- 
nalga turi galvijus ganyti, 
o jis taip dabar reikalin
gas prie laukų darbo. Kur 
jis dabar? Suieškokit jį ir 
įpilkit į kailį, o aš jį turiu 
vežtis atgal.”

Motina, nieko nesakius, 
nuėjo { kietį, paėmė tuos 
marškinius ir kelnaites, ku
riai
atnešus metė jai į akis ir 
garsiai rėkė: “Aš tave au
ginau kaip savo tikra duk
terį. Daug kartų savo ma
žus vaikus skriausdavau, 
pataikydama tau geresnį 
kųsnį ir geresnę drapanėlę. 
O tu!! Ragana, kaip tu 
užlaikei mano vaikų ir savo 
brolį?! Pažiūrėk į tas dra
panėles. Aš šunį geriau 
užlaikau!”
Tėvas, išgirdęs tų riksmų, 

parėjo namo. Nieko nesa
kydamas valandėlę žiūrėjo 
žiūrėjo į Petronę ir norėjo 
kažkų sakyti, bet ta greitai 
apsisukus įlipo bričkelėn ir 
išpyškėjo namo.

Jerukas parbėgo, ir

nijos armijos ginkluotę. 
Šiems reikalams skiriama 
dvigubai daugiau lėšų, ne
gu antrame penkmetyje, i

Raudohasis Kryžius vyk
do slaugymo Jr pirmosios 
pagalbos 
ir Queen^.

kursus B'rooklyne

Pavasario grožis
O, pavasarėli, 
Koksai tu gražus!
Tu grožiu savuoju
Žavi mus visus:

Tavo saulė šviečia
Pakilus aukštai, 
Orų, žemę šildo 
josios spinduliai.

Žemė pasipuošus
Gėlelių žiedais;
Skamba krūmai, girios 
Paukštelių balsais.

Vėjelis švelnutis
Pučia pamažu,
Oras saldžiai kvepia 
Žiedelių kvapu.

Ir viskas tas dedas
Gerovei žmonių,
Be jokio skirtumo— 
Lygiai dėl visų.

Bet, deja, kad yr’ dar 
Daug turčių-kranklių, 
Kurie turtų grobia 
Nuo darbo žmonių.

Tad, pavasarėli,
Nors tu ir gražus, 
Bet turčių grobimas 
Vis ardo jausmus.

Ėet jeigu grobikų 
Visai nebūtų, 
Tai kariauti irgi 
Niekad nereiktų.

Jonas Juška

Jeruko kaip piemens vie
tų buvo užėmę už jį vyres
nis brolis ir jaunesnė se
suo, jo pagalbininkė. Jis 
pasiliko ‘“bedarbiu.”

Netoliese Pantva r d ž i ų 
kaimo Motiejaus Katino 
piemuo pabėgo. Katinienė, 
sužinojusi, kad Žukausko 
Jerukas namie, atbėgo ir 
prašė tėvus leisti -Jerukų 
pas juos už piemenukų už
baigti vasarų, girdi, jis ga
lės pasilikti ir per žiema, 
o žiemų suvis darbo kaip ir 
nėra. O kitų vasarų galės 
vėl būti už piemenį. Moti
nai pripasakojo, kad ji jos 
vaikų gerai užlaikys, kad 
gyvuliui lig pusryčių bus 
užtvertoje ganykloje, o po 
pusryčių jis galės juos iš
ginti! į atvira ganykla. Na, 
ir tėvai sutiko Jerukų iš
leisti.

Nauja Jeruko šeiminin
kė nebuvo tokia gerai, kaip 
ji pa 
kampininkės duktė Petro
ne, j 
buvo 
ir motina. Ji, pamačiusi jį 
apskretusiu veidu, pasiėmu
si kvepiančio muilo, su ku
riuo ji pati veidų prausda
vosi, nusivedusi jį prie prū
do nuprausdavo ir su kokia 
ten mostele jo suskirdusias 
lūpas nutepdavo.

Katinai, ir kiti Pafitvar- 
džių ūkininkai, turėjo apsi- 
pirkę gerokus sklypus miš
ko. Miške buvo daug di
delių ir mažesnių aikščių,

šakojo motinai.

au suaugus mergina, 
beveik taip gera, kaip

kur augdavo gražus 
Vidurvasarį miške 
davo vyrų ir merginų šie- 
nautojų dainos. O kai nu
šienaudavo, ten būdavo pie
menukų ir bernų arklinin- 
kų-naktigonių rojus! čia 
Jerukui atsidarė seniai sva
jotas rojus. Po šienpiūvės 
piemenukai paleisdavo gal
vijus laisvai po miškų ga
nyti, tik užkabindami barš
kalų ant kaklo karvei, ku
ri vadovauja savo kaime
nei, o piemenukai, pasirinkę 
kur gražių aikštę, susikur
davo ugnį, kepdavo bulves, 
grybus, o kai kurie turėda
vo atsinešę ir lašinių, čia 
jie ir savo išmislytas žais
mes žaisdavo.

Bet atėjo ruduo ir links
mos piemenukų dienos ėjo 
prie pabaigos. Gyvuliai ta
po suskirstyti ir uždarai 
tvartuose žiemai. Piemuo, 
nebereikalingas. Katinienė|l 
nesilaikė sutarties, kad Je
rukas galės pasilikti ir per 
žiemų. Mat, kam čia pie
menį maitinti už dyka... 
Paliepė jam eiti namo ir ne
grįžti.

Toks Katinų pasielgimas 
Jeruko tėvus labai sujau
dino.

Petro Žukausko pirmuti
nės žmonos jauniausia duk
tė Helena buvo ištekėjusi 
toli Veliuonos apylinkėje 
Pelutėliu kaime už Stasio 
Arkausko. Žentas buvo 
naujakuris, apsipirkęs ka- 
valkų žemės nuo kokio ten 
nusibankrutavusio bajoro.

Karta žentas Arkauskas 
su žmona Helena atvažiavJ 
pas tėvus ir jie kalbėjos# 
apie dabar pelninga laika, 
kai kerta Burbienė miškų. 
Žentas sakė įsitaisęs dvi 
patvadas arklių ir žiema 
uždirbsiąs pinigų veždamas 
medžius j Veliuona. Bet 
jam reikalingas antras pat- 
vadai kučierius. Na, o Je
rukas jau buvo piemuo, o 
ne piemenukas. Jie prašė, 
kad tėvai leistų jį pas juos 
už ta antra kučierių. Tėvai 
sutiko. Jerukui veidas nu
švito! Jam dabar ir vėl 
naujos svajonės galvoje: jis 
dabar vėl pamatys naujas 
vietas, kurių jis dar nema
tė, o labiausia Veliuonos 
miestų.

Jerukui buvo daug įw^g. 
mybių: Veliuonos miesteMjg 
je jis matė dviejų auksai’’ 
pastatus, matė bažnyčia su 
aukštu bokštu. Iki šiol jo 
jaunoje galvelėje vaizdavos 
tik tokie pastatai, kokius 
jis matė pas savo tėvus: 
storų rastų sukrautus, šiau
diniais stogais, ir jis nema
nė, kad kitur sviete galėjo 
būti ir kitokie.

Jerukas dabar piemuo ir 
pusbernis, nors metais ji 
dar negalėjai vadint pus
berniu. Sesuo Helena jį 
prižiūrėjo, tarytum jos ti
kras vaikas būtu.

Vasarai užsibaigus ir 
jus kalėdų šventėms, švoge- 
ris,ir sesuo Jerukų parvežė 
pas jo tėvus, kurių jis ne
matė per visa meta.

Jerukas per tuos viene
rius metus kaip ūgiu, taip 
apsiėjimu daug pasikeitė. 
Motina džiaugsmo ašaro
mis pilnomis akimis žiūrė
jo į jį.

(Bus daugiau)

New York. — čia 
Mrs. Susan Hand, sula 
95 metų amžiaus. Ji 
se veikė labdarybės srityje.
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Čia gyveno ir kūrė 
Vienuolis-Žukaiiskas

Elizabeth, N. J.
JUOKŲ VAKARAS

(Jo gimimo 85-ąsias
Nuostabaus grožio kraš

tas yra Anykščiai ir jų apy
linkės. Pro jų kalveles, ap
augusias šilais šileliais, vin- 
guruoja Šventoji, čia pat 
ir didžiausias Lietuvos ak
muo — legendomis apgob
tas Puntukas. Sakoma, kad 
tik toks pasakiško grožio 
gamtos kampelis galėjo iš
auginti vieną po kito tris 
lietuvių literatūros ąžuolus 
— Antaną Baranauską, Jo
ną Biliūną ir Antaną Vie- 
nuolį-Žukauską.

Gerbia ir myli lietuvių 
tauta didžiuosius anykštė
nus. Stropiai saugomas 
kiekvienas daiktelis, susijęs 
su jų gyvenimu ir kūryba. 
Tūkstančiai Lietuvos gy- 

! ventojų ir mūsų svečių ap
lanko kasmet Anykščius, 
būtinai užsukdami valandė
ti kitai į namus, kur gyve- 

< £710, kūrė ir mirė lietuvių li
teratūros klasikas Antanas 
Vienuolis-Žukauskas. Čia 
pat jo ilgus metus globotoji 
Antano Baranausko klėtelė. 
Kiek toliau nuo Anykščių, 
Niūronių kaime, ant Šven
tosios upės kranto, vykdant 
rašytojo valią, tarybinės 
santvarkos metais iš Len
kijos buvo parvežti ir pa
laidoti Antano Biliūno pa
laikai. Ant jo naujojo kapo 
pastatytas paminklas, prie 
kurio taip pat niekuomet 
neužželia liaudies praminti 
takai.

Minint 85-ąsias Antano 
Vienuolio - Žukausko gimi
mo metines vėl visų žvilgs

niai nukrypsta i jo namus. 
*čia veikia memorialinis 
muziejus.

Įdomi jo istorija. Dar gy
vas būdamas, Antanas Vie
nuolis ėmėsi globoti seną 
senutėlę Antano Baranaus
ko klėtelę, kurioje poetas 
parašė savo garsiąją poe
mą “Anykščių šilelį” — kla
sikinį lietuvių poezijos vei
kalą. Po karo čia buvo ofi
cialiai atidarytas Antano 
Baranausko memorialinis 
muziejus. O kad klėtelė ne
sudūlėtų, vėliau jai buvo 
pastatytas stiklinis gaubtu
vas.’

Antano Vienuolio-Žukau- 
sko memorialinis muziejus 
buvo įkurtas po jo mirties. 
Taktiškai jis atidaryta lan- 

Sakytojams 1958 metais, ši- 
^|Kune muziejuje, kuris taip 
^®pat nedidelis, galima išskir

ti dvi dalis. Pirmiausia, 
ekspozicija, kurioje nuo
traukų, knygų, dokumentų 
pagalba stengiamasi at
skleisti rašytojo gyvenimo 
ir kūrybos kelią. Toliau ra
šytojo memorialiniai kam
bariai, kuriuose sukaupti ek
sponatai, betarpiškai susi
ję su rašytojo gyvenimu ir 
kūryba. Čia mes matome 
aplinką, kuri Antaną Vie- 
nuolį-Žukauską supo jam 
gyvam esant. Čia yra jo 

’’^^jomasis stalas. Ant jo 
' knygos maždaug
wjJlbkia tvarka, kokia buvo 

rašytojo paskutinę gyveni
mo dieną. Čia pat jo biblio
teka, kuria jią1 naudojosi, 
čia pat ir toji sofa4 ant ku
rios rašytojas mirė 1957 
metų rugpiūcio 17 d.

Vėliau abu šie muziejai 
buvo sujungti į viepą, kuris 
dabar vadinasi Antano Ba- 

B“ ' lsk0 Anįano vie-
o - Žukausko memoria- 
muziejum. Be to, ši 
rinė įstaiga dar turi 
}, Niūronių kaime. Tai 
Biliūno gimtasis na

mas. Čia yra ekspozicija, o

metines pažymint)
taip pat keletas daiktų, pri
klausiusių Biliūno giminėms 
ir artimiesiems.

Svečių čia niekad nesto
koja, o ypač vasaros metu. 
Maždaug nuo balandžio 
mėnesio vidurio prasideda 
lankytojų sriautas. Pavasa
rį daugiausia lankosi moks
leiviai, o vėliau — publika 
įvairėja: kolūkiečiai, mies
tų, miestelių gyventojai. 
Labai gausu čia inteligenti
jos. Atvyksta svečių iš ki
tų tarybinių respublikų, o 
taip pat užsienio šalių. Ne
maža čia pabuvojo ir užsie
nio lietuvių — turistų. Pra
ėjusiais metais muziejų ap
lankė apie 30,000 žmonių. 
Būna ir tokie lankytojų 
antplūdžiai, kad juos aptar
nauti vieni muziejaus dar
buotojai jau nepajėgia. 
Pernai jiems į talką atėjo 
Vilniaus Pedagoginio insti
tuto studentai. Šiais, jubi
liejiniais Tarybų valdžios 
metais, tikimasi, kad lanky
toji! bus žymiai daugiau.

— Mūsų muziejaus fon
dai,— palyginus su kitais 
respublikos memorialiniais 
muziejais, yra nemaži, — 
pasakoja muziejaus direk
torė T. Mikeliūnaitė.— Mes 
šiuo atžvilgiu esame lai
mingi, ne esame paveldėję 
visą rašytojo memorialinį 
kompleksą, tai yra jo na
mą, visus jo daiktus. Dau
gumą tų daiktų lankytojas 
mato. Bet, be to, mes turi
me nemaža eksponatų, ku
rių negalime parodyti dėl 
erdvės stokos mūsų muzie
juje. Fonduose mes kaupia
me daugelį laiškų, doku
mentų, susijusių su Vie
nuolio. kaip vaistininko dar
bu. Taip pat nemaža jo 
rankraščių. Tiesą pasakius, 
dalį tų rankraščių mes per
davėme Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutui. Tačiau tam 
tikra dalis yra likusi ir mu
ziejuje. Saugoma daug fo
tografijų. Mūsų fototeka 
nuolat pasipildo, nes dar 
yra pas žmones daug nesu
rinktų nuotraukų. Dalį jos, 
ruošdami naują ekspozici
ją, mes pateiksime lankyto
jui. Dabar fonduose yra 
5000 eksponatų.

Bėga metai nuo didžiojo 
anykštėno Antano Vienuo- 
lio-žukausko mirties, ta
čiau su jais mes vis dau
giau ir daugiau sužinome 
apie visiems mums mielą 
rašytoją."

K. Valius

Broo klyne, Sheepshead 
Bay rajone, automobilis už
mušė Albert Griswald, 52 
metų. Mašina nesustojo.

įsigykite Tarybines 
Lietuviškas Knygas

Skaitytojai, norintieji su
sipažinti su Tarybų Lie
tuvos leidyklų leidžiamo
mis knygomis, gali gaun- 
ti naują kataliogą, kuria
me sužymėti leidiniai, 
numatomu išleisti 1967 
metais.

Katalogas nemokamas
Siųskite prašymą 

! sekamu adresu:
IMPORTED PUBS.

& PRODS.
i Room 611

; New York, N. Y. 10003 
----- ----------------------------——---------

*
Jonas Juška

Pranešame, kad atva
žiuos grupė juokdarių-ak- 
torių iš New York’o į Eli- 
zabeth’ą sekmadienį, balan
džio 23 d., 2 vai. dieną, Ru
sų salėje, 408 Court Street, 
Elizabethport.

Vaidins šiuos komiškus
vaizdelius: “Mėnulio Agen
tas”; “Užguitas Vyras”; 
“Sanitariška Gaspadinė”; 
“Girtuoklio Melas”; “Kerš
tingi Kivirčiai” ir “Kornų 
Daktaras”.

Vaidintojai-komikai: M. 
Juškienė, O. Kazlauskienė,
J. Šimkienė, J. Graunienė,
K. Benderis, A. Mitchell ir 
J. Juška, kuris pats ir va
dovas.

Kviečiame visus dalyvau
ti šiame juokų vakare ir 
gardžiai pasijuokti, nes la
bai retai tokie juokų vaka
rai teįvyksta. Tad ir nepra
leiskite šios progos.

Po komedijų vaidinimo, 
bus įdomi kalba, kurią pa
sakys Antanas Bimba. Jis

Lietuvių Namo Bendroves 
šerininkams

Laikas greitai bėga. Lie
tuvių Namo Bendrovės šė- 
rininkų suvažiavimas sku
biai artinasi. Ar mes esa
me pasiruošę jį pasitikti? 
Juk norime, kad jis būtų 
skaitlingas ir tarimais nau
dingas.

Iš daugelio miestų, tiesa, 
gauname atsiliepimų. Dau
gelis šėrininkų siunčia savo 
įgaliojimus — išpil d y t a s 
proxes. Labai gerai. Bet 
to dar nepakanka. Kiek 
matosi, nemaža šėrininkų 
tą viską praleidžia pro 
pirštus—patys nemano da
lyvauti ir įgaliojimų nepri- 
siunčia. O tai negerai.

Atsiminkite, kad suvažia
vimas privalo turėti virš 50 
procentų visų Šerų atstovy
bę. Todėl svarbu, kad tie 
šėrinihkai, kurie negalės 
suvažiavime dalyvauti, pri
siųstų savo įgaliojimus

(proxes). O tai padaryti vi
sai lengva — išpildyti įga
liojimą, pasirašyti ir kur 
reikia pasiųsti.

Taipgi primename plačio
je New Yorko apylinkėje 
gyvenantiems šerininkams, 
kuriems nėra jokios prie
žasties nedalyvauti, kad jie 
būtinai dalyvautų suvažia
vime.

Suvažiavimas, kaip žinia, 
įvyks šeštadienį, balandžio 
22, savame name, 102-02 
Liberty Ave„ Ozone Park, 
N, Y. (įėjimas iš 102 St.). 
Pradžia 2 vai. popiet. Šė
rininkų registracija prasi
dės 12 vai.

Po sesijos visi dalyviai, 
kaip ir pirmesniuose suva
žiavimuose, bus skaniai ir 
nemokamai pavaišinti.
' Laukiame visų šėrininkų 
kooperacijos.

J. Gasiūnas

Clifton, N. J.
Balandžio 3 d. po nepavy

kusios operacijos mirė uoli 
pažarįgietė Ona Dennis 
(Danskevičienė), po tėvais 
Pastarak. Ji gimus 1894 m. 
vasario 26 d. Ona buvo len
kų tautybės, tačiau mokėjo 
gana gražiai lietuviškai kal
bėti ir skaityti. Iš Lenkijos 
paeina iš Krokuvos apylin
kės Babičiaus kaimo.

Ona gimė ir augo betur
čių skaitlingoj tėvų šeimoj. 
Jos tėvas mirė, kada ji bu
vo dar maža mergaitė. Mo
tina likus su pulku mažų 
vaikų gana vargingai vai
kus augino. Oną ir kitą 
ios sesele atidavė i minyš- 
kų klioštorių. Tačiau Onai 
minyškos gyvenimas nepa
tiko ir prieš motinos valią 
su kitos minyškos pagalba 
nabėgo slaptai iš kliošto- 
riaus. ir 1910 metais, būda
ma tik 16 metu, atvažiavo 
i JAV. Kas idomu, kad ke
lionės išlaidas apmokėjo ta 
minyška, kuri pageblėjo pa
bėgti iŠ klioštoriaus, nes ir

E ELP WANTED MALE

EXPERIENCED MECHANIC. Must 
have experience on industrial front 
one loaders and motors. Welding 
experience helpful but not necessa- 

Apply in person, or phone 1-932-ry.
2346. ORGANIC COMPOST CORP.

(27-30)

MECHANICS & ROOFERS
Shinglers, exp’d preferred. Work 
months out of the year. Plenty 
work with large Concern. Hos- 

pension plan, winter

12 
of 
pitjalization 
bonuses plus many other Co. bene
fit,. Apply—

318 W. Baltimore Pike 
Ask for Herb Tuohy

TOOLMAKER. Experienced on 
repairs and maintenance of pro
gressive and secondary operation 
dies and general tool room work. 
Will consider 1st class machinist. 
Nt merous fringe benefits. Contact 
Miss Hahn, AMSCO INDUSTRIES, 
Hftboro. Pa. OS 5-6100 (29-31)

FOR SALE
Magnificent sterling silver, flatware 

vice for 12, also one set, service 
8 slightly used. Perfect condi- 

ion. Will sell very reasonably. 
Call LO 4-4140.

(29-31)

sei” 
foi

WORCESTER, MASS
Iš LLD 11 kp. mėnesinio 

susirinkimo
Kuopos komitetas rapor

tavo iš rengto banketo ir 
prakalbų. Pavyko gerai, bu
vo gražios publikos; žino
ma, galėjo būti daugiau, 
nes oras pasitaikė geras, 
diena saulėta, šilta.

Užbaigus pietus buvo iš
kviestas svečias A. Bimba, 
buvęs daug metų Centro 
pirmininku ir dabartinis 
Draugijos leidžiamo žurna
lo “Šviesos”1 redaktorius, 
pereitais metais lankęsis 
Lietuvoje, ten išbuvęs apie 
penkis mėnesius, keliauda
mas po Lietuvą ir kitas so-

atrodo kaip kokie miestel 
su gražiomis mokyklomis ir 
moksleivių bendrabučiais.

Kalbą užbaigus, buvo duo
ti' klausimai. į kuriuos kal
bėtojas atsakinėjo.

Šis parengimas morališ
kai ir finansiškai pasisekė 
gerai. Tai ir šiame su^L 
rinkime nutarta pasveikint* 
artėjantį “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimą. Taipgi ku
rie norite prisidėti su pa
sveikinimu, jūsų aukas pri
ims Jaskevičius, tik nevė
luokite.

kalbės apie tai, ką jis matė, cialistines galis. ,J}g patei. 
kė platų pranešimą, koks 
dabar Lietuvoj skirtumas 
nuo to laiko, kai jis lankė
si tik po karo,- kuomet Lie
tuva buvo hitlerininkų nu- 
teriota, sugriauta, sudegin-

kai svečiavosi Tarybų Lie
tuvoje, o po jo kalbos bus 
leistina duot jam klausimai.

Taigi, parengimas bus la
bai žingeidus. Nepamirški
te būti.

Nuoširdžiai kviečia LLD 
54 kuopos komitetas.

Mūsų viešas knygynas 
prenumeruoja daug laik
raščių. Jų prenumeratos 
apmokamos iš kuopos iždo. 
Šiame susirinkime tapo at
naujintas “Liaudies Balsas’’ 
ir su auka $5.

ji važiavo į Ameriką.
Ona 1914 metais susipa

žino su d. P. Dennis ir suė- 
į porinį gyvenimą, ir pa- 

vvzctingai išgyveno poroje 
53 metus.

Ona prigulėjo prie šv. 
Stanislovo lenku pašalpinės 
draugystės, LLD ir prie 
lietuvių moterų progresyvio 
kldbo Brooklvne ir, kai dir
bo, priklausė prie audimo 
pramonės unijos, ir joje 
veikė kiek p-alimybės leido.

Laidotuvės buvo privatis
es ir laisvos.

Ilsėkis, miela drauge, už
baigus gyvenimo kelionę 
<?au ramiai, o jum d. P. 
Dennis ir visai šeimai, už
uojauta ant visados.

J. Bimba

(Tasa iš pirmo psl.)
Teisingai jis yra pasakęs, 

kad raktas į taiką randasi 
Ju
rankose, 
ti, 
ir 
Št

ngtinių Valstijų valdžios 
Bet kaip ją paveik- 

kad ji tą raktą panaudotų 
duris į taiką atrakintų?! 

ai klausimas, štai dilema!

Rochester, N. Y.
Vieša padėka

Nuoširdžiai visiems dė
koju už suteiktą visokią pa
galbą ligos metu. Sunkioje 
ligoje išbuvau 6 savaites, 
net ligoninėje reikėjo pa* 
būti 11 dienų, jau maniau 
neišgysianti, bet dabar jau 
jaučiuosi geriau.

Didelis ačiū mano ' kai
mynei Onutei Bachulienei. 
Per 6 savaites ji mane pri
žiūrėjo, gamino valgį ir vi
sokią pagalbą suteikė. Tai 
buvo mano tikra slaugė, pa
galbos seselė. Niekad ne
galėsiu jai atsilyginti, ati- 
sidėkoti. Nuoširdus jai 
ačiū.

Širdingas ačiū R. Baraus
kui; jis savo mašina ma
ne vežiojo į ligoninę ir vi
sur, kur reikėjo. Ačiū d. 
Shereliui už suteiktą pa
galbą; d. d. Kontenams už 
viską; d. d. Velikienei ir 
Lailutei už dovanas; A. 
Usevičienei, K. Žemaitienei 
ir R. Baranauskui už Vely
kų pietus, d. d. Malinaus
kams už dovanas.

. Taipgi labai dėkinga esu 
visiems už laiškus ir atvi
rutes ir už visokią suteik
tą pagalbą ir užuojautą. 
Tas viskas man suteikė 
daug stiprybės. Ačiū vie
šiems už viską.

L . Bekešienė

Kalbėtojas sakė: Perei
tais metais lankydamas 
Lietuvą radau jos karo 
žaizdas užgydytas. Žmonės 
linksmi, gražiai apsirengę 
ir sočiai pavalgę. Karo pa
baigoje hitlerininkai trau- 
damiesi viską grobė ir 
vežėsi į Vokietiją; ko nega
lėjo pasiimti, sugriovė, su
degino.

Šiandien Lietuva nauja, 
prisikėlusi iš karo griu
vėsių, atstatė sudegintus 
namus ir fabrikus. Kur pa
žvelgi, visur nauji fabrikai 
gyvenami namai nauji, gra
žūs, ypač mokyklų rajonai

Kaip visur, taip ir pas 
mus seni ateiviai miršta. 
Šiomis dienomis mirė Do
mininkas Margis. 70 m., gi
męs Lietuvoje, Vėkšnių kai
me. Paliko žmoną Oną, sū
nų Daniel ir penkis anū
kus, Lietuvoje brolį ir se
serį. Buvo linksmo būdo 
žmogus, gražiai su visais 
sugyveno, tai ir daug žmo
nių susirinko palydėti į Vil
ties kapines.

LLD 11 kp. rengiasi prie 
senų daiktų išpardavimo, 
kuris įvyks gegužės pra
džioje. Kas dar turite se
nų, iš mados /išėjusių dra
bužių, turite progą juos iš
leisti. J. Jaskevičius

Newark, N. J.
Balandžio 8 dieną 

staiga mirė Jonas Stočkus. 
Buvo pašarvotas R o z e n 
Funeral Home; palaidotas 
antradienį, bal. 11 dieną 
Hollywood Memorial Park 
kapinėse, Union, N. J. Be 
kitų artimųjų, liūdesyje li
ko žmona, Tessie Stočkus, 
kuri priklauso N iu jorko 
Aido chorui.

(Išėjo taip, kad apie ve
lionio Jono Stočkaus mirtį 
redakcijai niekas smulkiau 
nepranešė, tai mes ir nega- 

i Įėjome apie tai parašyti 
praėjusiame “Laisvės”’ nu
meryje. Liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą velionio žmonai ir 
kitiems artimiesiems, o jam 
pačiam — ramiai 
Smulkiau, manome, 
šys vietos draugai,
velionį Stočkų p a žinojo.
—Red.)

Kanadiečių “Nepriklausomo
sios Lietuvos” Jonas Kardelis 

vėl labai susirūpinęs. Jis 
sužinojęs, kad birželio mėne- 

iš Lietuvos į Montrealio pa- 
rddą atvyksianti delegacija, 
“greičiausia dainų ir šokių 

’ ansamblio ‘Lietuva’ grupė.”
Didelis, girdi, pavojus ta- 

I me, kad atsiras daug “smal
suolių,” kurie panorės su sve- 

ais susitikti, pasisveikinti; 
11 dar ir apsikabinti! Kaip 

nelaimės” ap- 
apie

ir

sį

či
g
j 60s nuo tos 
saugoti? Jonas šaukia: 
šitą reikia gerai pagalvoti!

čia

ilsėtis!
para- 
kurie

d
sekėjus gerai pagalvoti, 
jį 
k 
d

Čia to laikraščio galvočius 
aro klaidą, ragindamas pa- 

Mes 
galime užtikrinti, kad tie,

iri e gerai pagalvos, labai 
žiaugsis ir didžiuosis susiti- 
? ir susipažinę su mielaisiais 

svečiais iš Lietuvos.
Juk panašiai padarė pary- 

ečiai: susitiko, susipažino su
svečiais iš savo gimtojo kraš
to ir džiaugiasi. Ir už tai jie 

abar nuo Kardelio ir kitų 
seniai nepajėgiančių gerai pa- 

ilvoti “veiksnių” gauna tiek 
tiek velnių .. .
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WORCESTER , MASS.

k Mirus

Domininkui Margiui
■Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku-

šiai šeimai — žmonai Anna, sūnui Danieliui Mar-
giui ir šeimai, sesutei Eva ir jos šeimai, broliui
Franui, sesutėm Antaninai ir Annai gyvenančiom
Lietuvoje, taipgi artimiesiems ir draugams.

J. K. Sabaliauskai B. Saimon
K. O. Wallant B. Kuk
J. M. Kelley M. šiupenienė
J. U. Jaskevičiai A. Bagucl^ienė
A. M. Sukackai H. Žilinskienė
J. J. Demikiai V. Tamošiūnienė
F. M. Petkūnai N. Lozaravičienė
P. Kukliavičienė F. Kazeliūnas
J. M. Petkūnai J. Raulušaitis
A. žibutis—šeima D. Plakštienė
V. Žibutis—šeima M. Green
J. Žibutis—šeima F. K, Usiejai

z A. Wallance—šeima J. Ambros

Philadelphia, Pa.
Mano tėvas Walter Shap- 

ranauskas dabar randasi 
St. Lukes’s Hospital, Frank
lin ir Thompson Sts. Jis 
buvo operuotas.

Ligoninėn buvo išvežtas 
sekmadienį, balandžio 2 d.

Alphonso

Prieš Dr. Luther Kingą sū
do visi reakcininkai: kam 
s pasmerkė Vietnamo karą 
civilinių teisių judėjimą sie

ja su kova prieš tą karą.
To buvo tikėtasi. Bet nebu- 

3 tikėtasi, kad reakcinin
kams į talką atsiskubins se- 
□jo Susivienijimo už Negrų 
ažangą vadai. Jiems irgi 

Kingo siūlomas teisingas ke
lias nepatinka.

Jų gaila, nes jie nesupran
ta šių dienų situacijos. Jie 

emato, kaip Vietnamo karas 
iską suėda, kaip jis yra nu
kibęs kovą už civilines tei

ses ir karą prikiš skurdą. Jie 
t arėtų iš Kingo mokytis.

n

n<
vi 
s

Pranešimas

Pranešimas
"ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kp. sekantis ban
ketas įvyks šeštadienį, balan
džio (April) 22 d., vieta 314 
15th Ave. So. St. Petersburg. 
Pietūs bus patiekta kaip 12-ta 
valanda. Po pietų šokiai kaip 
ir visada.

Kviečiame visus atsilankyt.
Rengimo Komisija 

. (29-30)

SO. BOSTON, MASS.
Massachusetts Lietuvių 

Moterų Sąryšio konferenci
ja įvyks balandžio 23 d., 11 

ai. ryte, Lietuvių Ameri- 
os Piliečių Klubo svetainė

je, 318 Broadway, So. Bos
tone. Kviečiame atsilanky- 
t i kuo skaitlingi ausiai ir 
prašome nesivėluoti, nes tą 
pačią dieną įvyks ir kita 
konferencija, kurioje ir mes 
same prašomi dalyvauti.

Y. Niaurienė
Sąryšio organiatorė

(29-30)
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Balandžio 15 dieną visi dalyvaukime 
demonstracijoje prieš karą Vietname

Pirmą kartą New Yorkas| prieš karą Vietname. Apie 
1,000 autobusų atvyks iš ki
tų miestų. Pirmą sykį de
monstracijoje dalyvaus in
dėnų kolumna (apie 100). 
šiuo metu apie 15,000 indė
nų kariauja Vietname,. De
monstracijoje indėnai, kar
tu su kitais kovotojais prieš 
karą, pareikalaus grąžin
ti savo sūnus iš Vietnamo.

Daugiau kaip tūkstantis 
Brooklyno kolegijos studen
tų ir mokytojų pasirašė pe
ticiją prieš karą Vietname. 
Toji jų peticija tilpo stu- 

i d e n t ų laikraštyje __

Vietnamo karą demonstra 
ciją šį šeštadienį, balandžio 
15. Daugelis kovotojų už. 
taiką atvyks iš kitų miestų 
ir valstijų. Tai bus nacio
nalinio pobūdžio demons
tracija.

Demonstrantai rinksis 
apie 11 vai. ryto Central 
Parke, prie 66 gatvės ir iš 
ten apie 12 vai. pradės mar- 
šuoti 6 Ave. link Jungtinių 
Tautų plazos, kur įvyks ma
sinis mitingas.

Mobilizaciros komit etas 
pasiruošęs pasitikti ir pri-j Kingsman. 
imti apie 100,000 kovotojų

prieškarines 
demonstruoti 
.Jie sudarys 
m oust raci jos 
Brooklyno jie maršuos į

Į Kazys Dzevečka
■ sunkiai serga
I 
’ V • •Šiomis dienomis gavau
nesmagų laiškutį, kuriamef..mobilizacijos

balandžio 15. geras mano draugas Kazys 
de- Į Dzevečka nusiskundžia rim- 

Iš tu sunegalėjimu.
svarbią 
sekciją Rašo jis:

Susipažinkite su Lietuvos spauda j Parengimų kalendorius

Įvairių unijų nariai mo- 
bilizuojasi skaitlingai de
monstracijoje dalyvauti.

Tikimasi šioje demonstra
cijoje nemažai lietuvių. Pa
žangiųjų organizacijų na
riai, “Laisvės” skaitytojai, 
visi ir visos kviečiami de 
monstracijoje dalyvauti ir 

pridėti
prie visų kitų kovotojų 

Studentai ruošiasi prie prieš karą Vietname.

—Esu paliegėlis; keturi 
mėnesiai kaip nebegaliu pa-

no kojų sąnarius, tai sun
ku net iš lovos išlipti. Nuo
lat esu po daktaro priežiū
roje. O žinote, kiek dabai’ 
daktarai ir vaistai kainuo-

The kartu

Žinios iš sekmadienio 
pobūvio Niudžerzeje

LDS apskrities suruoštas i Kaip žinote, “Vilnies” 
banketas ilgametei veikėjai Į Bendrovės šėrininkų suva- 
Simkienei pagerbti b u v o; žiavimas įvyks gegužės 7 d. 
tikrai puikus. Niujorkie- Į Pasveikinkime jį taip pat 
čiai, kurių ten buvo aps- j gausiai kaip jie pasveikino 
čiai. džiaugiasi dalyvavę, i laisviečius.

Žinau, kad pobūvis bus 
aprašytas kitų, aš tik noriu 
pranešti anie pasikalbėji
mus su atskirais draugais.

leva Mizariene

įdomus bus LLD 1-os 
kuopos parengimas
Balandžio 30-oji — LLD 

pirmosios kuopos kultūrinė 
popietė. Ji įvyks Laisvės 
salėje Liberty Avė. ir 102 
St., Ozone Park. Pradžia 
2 valandą.

Kalbės 
“Laisvės”
sauliniais klausimais, 
visi esame dalimi pasaulio, 
tai bus svarbu girdėti ką

Rojus Mizara, 
redaktorius, pa- 

Mes
Paliko “Workeriui’ 

milijoną dolerių
Namų statybos kontrak- 

torius Harry Herman Kap
lan savo testamentu paliko 
savo žmonai pusę turto ir 
kitą pusę turto užrašė pa
žangiam sa v a i t r a š č i u i 
“Worker”. Jis mirė 1966 
metų gruodžio 22 dieną. 

I

Kaplano advokatas Sa
muel Neuberger apskaičiuo- 

ma vykstame i Tarybų Lie- ia, kad Kaplan turtas sie
kia daugiau kaip porą mi
lijonų dolerių. Tokiu būdu, 
ieigu jo turtas bus paskir
stytas taip, kaip rodo po
mirtinis testamentas, tai 
“Workeris” galėtų gauti 
apie vieną milijoną dol.

Pomirtinis testamentas 
dabar perduotas suręs t i 
‘■eisėjui Charles H. Silver.

Visi gerai žinome d. Ka
zį Dzevečka kaip nuoširdų 
“Laisvės” ir viso pažangaus 
judėjimo rėmėja, kaip ko
votoją už darbo žmonių 
reikalus, kaip pažangiųjų. 
parengimu nuolatinį laiky-! 
toią. Dabar jis nusiskun
džia; kad jau nebegalės pa
rengimu lankyti.

—Tokiu būdu, nebegalėsiu 
dalyvauti šiame Lietuvių 
Namo Bendroves šėrininkų 
suvažiavime, — prisiųsda- 
mas savo paliudijimą paste
bi. — Linkiu jums visiems 
laimės, geros sveikatos ir 
saulėtos ateities.

Liūdna ir nuobodu gyven
ti nuo savo draugų atskir
tam ir šviesesnės ateities 
nebematančiam. Asme n i š-

ir pamatykite gražų filmą
Nuoširdžiai esate visi kviečiami ši sekmadieni 2 vai. 

po pietų būti “Laisvės” salėje. Čia įvyks Lietuvos spau
dos paroda ir rodymas filmų. Savo akimis pamatysite, 
koks didelis yra Lietuvos laikraščių tinklas. Ta proga 
yra reta ir prašome ja pasinaudoti

Jonas Grybas parodys įdomius filmus, vienas kurių 
vadinasi “Tautų Draugystė.” Jis sako, kad tai nepapras
tai gražus filmas, kieekvienas džiaugsis jį pamatęs. Tai 
irgi reta proga ir reikia ja pasinaudoti.

Programa pasibaigs dar toli gražu prieš sutemą, 
tai visi galėsite dar su šviesa sugrįžti į savo namus.

Be to, popietės rengėjai yra pasiruošę po progra
mos svečius pavaišint kavute ir užkandžiais.

Vadinasi, visa sekmadienio popietė bus praleista 
naudingai ir kultūriškai. Tai bus balandžio 16 d.

Dar kartą: visi esate kviečiami.
Rengėjai

i Druskininkuose galės gydytis 
ir užsieniečiai

Union Tours agentūra, 
1 East 36th Street, New 
York City, pranešė, kad šio
mis dienomis gavo žinią, 
jog bus galima užsienie
čiams važiuoti į Druskinin
kus gydytis, 
siauti.

bei šiaip poil-

Robert Ellyn, 
manadžieri u s,agentūros

kad su liepos 1 d. užsienie
čiai gali užsisakyti vietas 
26-ioms dienoms. Kaina, 
keliaujantiems turis tino 
klase, $12 į dieną. Į šią kai-

ną įskaitoma ir gydymo 
mokestis. Kambaryje gali 
būti du žmonės, ir kiekvie
nas moka po $12 į dieną.

Kas norite daugiau in
formacijų, galite skambinti 
bei rašyti jam laišką.

Štai, pirmiausia prieina 
Kazvs Čiurlis su $10 auka 
“Laisvei” ii’ su dviem 
“Laisvės kooneratyvo šė-, 
rais, kurie priklausė miru
siam Walter Barščiui. Sa
ko Čiurlys, $10 auka nuo 
mano šeimos, o Barščio se
rai kuriuos grąžina “Lais
vei” jo šeima.

Pasikalbėins su K. Čiur
liu, sako: “Visa mūsų šei- 
* » • K.W44 4X/ Į » 44 4 y A/ V» A44V .

tuvą viešnagės. Išvykstame 
balandžio 26 d. ir manome ( 
pabuvoti apie mėnesi lai-! 
ko.”

Vvksta su Čiurliu jo žmo
na Jadvyga ir dukrelė Rū- 

• ta. Džiaugėsi J. čiurlienė, 
kad ir dukrelė sykiu 
važiuoja.

va-

NoKalbuosi su Lillian 
vak iš Cranford, N. J. 
Įteikė nėr mane $15 “Lais
vei,” $5 Niujorko Moterų 
klubui, kuriame ji yra am
žina narė ir dar $5 pridėjo 
“Vilnies” Bendrovės suva
žiavimui pasveikinti.

Lillian su didžiausiu ma
lonumu praneša, kad jau 
pilnai pasiruošusi vykti į 
Lietuvą su rugniūčio eks
kursija. Su ja vyksta ir jor 
draugė, kuri ne lietuvė 
amerikone. Sakau Lilijanai- 
nesibijokite, ten rasite už 
tenkamai angliškai kalban
čiu žmonių. Užtikrinu, kad 
Jūsų draugei viešnagė bus 
taip pat maloni kaip ir 
Jums.

Margaret Gasparaitienė 
iš Hillside. N. J., pasveiki
no su $5 auka Moterų klu
bą, kurio ji taipgi narė.

Nors Ignas Beeis rinko 
vilniečiams aukų, ir žinau, 
kad surinko nemažai tame 
pobūvvie, aš irgi gavau 
pradžiai savo darbo, šiek 
tiek. Apart L. Novak, ku
ri davė $5, dar gavau seka
mai:

W. Baltrušaitis ... $3
P. ir N. Ventai
K. Bready ....
J. Stanelis ....
J. Weiss.........

Šiuomi noriu pranešti 
draugams niujorkiečiams, 
kad galite per mane prisi- 

\ dėti su auka vilniečiams.

o

Vaizdus — slides — rodys 
Jonas Siurba, gerai mokąs 
gamtovaiz d ž i u s parinkti. 
Matysime naujus Lietuvo
je imtus vaizdus, 
matysime naujus 
čia

mas jam suteiktų surami
nimą ir dvasioje sustiprin
tų kovoti prieš nelabąją li-

Taipgi 
vaizdus 

fotografuotus. Abie ji 
vaizdai spalvoti, įdomiai su
derinti. Ne dažnai tokias 

• spalvas taikosi matyti.
Visus prašome matvti- 

girdėti šią programą. Kas 
ją praleis, daug nustos.

Po programos, rengėjai 
žada dalvvius pavaišinti py
ragu ir karšta kava.

Rengėjai

Balandžio 2 New York o 
Centrai parke temperatūra 
buvo pakilus iki 81 laipsnio, 
šilčiausia balandžio antroji.

Jo adresas:
Charles Devetzko 
513 Glenwood Ave. 
Cedarwood Pai‘k
Bricktownship
N. J. 08723
Linkiu Kaziui liga

1 lėti ir vėl su mumis 
dalyvauti.

nu pa
kartu

Vandalų nuostoliai mokyk
loms siekia 5 milijonus 
Švietimo taryba paskelbė 

raportą, kuriame atžymėta, 
kad 1966 metais vandalai 
(daugiausia patys moki
niai) padarė mokykloms ža
los net už 5 milijonus do
leriu. Išdaužyta daug lan
gų, išversta durų, daug ra
kandų sulaužyta ir kitokios 
daug žalos padaryta.

Tuo pačiu sykiu Mr. El
lyn pranešė, kad turistinė 
grupė, kuri išvyks liepos 
12 d., jau pilna.

Birželio 7 d. išvykstanti 
grupė dar turi vietos vie- 
nam-dviem, bet, veikiausia, 
kai skaitytojas ši praneši
mą skaitys, jau bus užpil
dyta ir ši grupė.

Yra dar vietų rugpjūčio 
2 d. išvykstančioje grupėje. 
Kas nori vykti, tegu nedel
sia.

I. M-nė

Sulaikė Welfare darbi
ninkų pikietą

Teisėjas J. P. Donohue 
uždraudė Westchesterio pa- 

darbininku

Ligonines nesaugios
Manhattano namų inspek

toriai surado, kad daugelis 
ligoninių nesaugios, nes ne- vieto welfare 
daro reikalingų pataisų, nikietą. Jie reikalauja di- 
Surasta 994 ligoninėse pra- dėsniu algų ir darbo sąlygų 
sižengimai įstatymams. pagerinimo.

REQUEST RECORDS 
Vėliausios puikiausios, 

autenitiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST
Kreipkitės į krautuves 

kaimynystėje arba rašykite 
dėl nemokamo katalogo:

REQUEST RECORDS, INC. 
66 Mechanic Street 
New Roęhelle, N. Y.

Balandžio 15 d.
Taikos sambūris. 11 v 

ryto žygiuotojai susit 
Central Parke, prie 66-t 
gatvės. 12 vai. pradės žy-
?į j Suvienytas Nacijas. 3 
vai. demonstracija prie Su
vienytų Nacijų.

Balandžio 16 d.
'‘Laisvės” salėje “Lietuvos 
spaudos paroda” ir filmų 
rodymas. Visi kviečiami. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendrovės 

šėrininkų šuva ž i a v i m a s 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 2 vai.

Balandžio 30 d.
LLD 1-os kuopos kultūri

nė popietė, Laisvės salėje, 
Ozone Parke. Pradžia 2 v. 
po pietų. Programa bus pa
skelbta vėliau. j

Gegužės 7 d. !
Aido Choro metinis kon

certas, New National HC11 
(Lenkų), 261 Driggs Ave-g^ ! 
Brooklyn (Greenpoint), Nr 
Y. Pradžia 2 vai. po pietų.

Gegužės 20 d.
LDS 1-os ir 46-os kuopų 

banketas A. Gilmanui pa
gerbti 5:30 vai. vakaro 
‘Laisvės” salėje.

KLIUBIETĖMS
Balandžio 19 d.., trečia- 

lienį, Įvyks Niujorko Lie
tuviu moterų klubo susirin
kimas, — 7:30 vai. vakare, 
‘Laisvės” svetainėje.

Visos būtinai stengkimės 
dalyvauti. Valdyba

SVEIKINA KLUBIETES
Sveikiname Moterų klubo 

valdybą ir visas nares!
Miamyje, po saulėtu darr- 

gūttii, ttludvi su žuvėdromis 
dažnai nardome mėlynaja
me Atlante. Vanduo šiltas, 
oras puikus, tik jau pasi
ilgom nortiečių.

Linkime visoms klubie- 
tėms sveikatos ir daug ge
ros šilumos 
ridos.

Su meile 
simatymo!

Julia
Adelė Petraitienė 

Helen Waitkens

iš saulėtos Flo-

visoms, iki pa-

Lazauskiene
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8 Priežastys kodėl Podarogifts, Ine., pritraukia 
tūkstančius naujų klientų, kurie siunčia

DOVANAS Į USSR 1
eikvoti laiko supirkti ir vežti paklotus j IšslunJiems nereikia 

mo raštines. 
Jiems nereikia 
Jie sutaupo ant visų muitų, jiakavimo Ir išsiuntimo lėšų.
Jie išsirenka tam tikros rūšie i dovanas kaip tai: Automobilių, 
motorcyklą, televisorių, radijų,
Jie gali pirkti PREKINI PIRKIMO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 
giminės gali jsigyti prekę pagul jų pasirinkimą, specialiai 
V neshposy 1 torge.

DOLERINĖS
Jų giminės gali gauti pažymėti, 
jMigal jų skon) ir pritaikymą.

7. Jie sutaupo laiko, nes nereikia naudoti tr&nsatlantlnj persiuntimą.
8. Jie sutaupo pinigų, už tai, kad 

VftSE apkalnuotos labai žemaL

Užeikite j Mūsų Parodų Rūmus New Yorko Mieste!
Siųskite užsakymu

PODAROG
220 Park Avenue South, 

Tel. 212-
(Vienatinis atstovas dėl do>

Arba į sekarius skyrius:
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.

45 West 45th St., New fork, N. Y. 1OO36 
Tel. 212 CI 5-7905 

* ♦
GLOBE PARCEL SERVI 
716 Walnut Str., Phlladelpha, Pa-, 19106

Tel. 215 WA 5-3455
♦ i

PACKAGE EXPRESS &
1530 Bedford Ave., Brooklyn}, 16, N. Y. 

Tel. 212 IN 7-5522

i.

2.
S.
4.

5.

6.

spėlioti micros arba spalvas.

šaldytuvą, arba —

KRAUTUVĖS
»

valgių, audinių, drabužių Ir batų

prekės DOLERINĖSE KRAUTU-

s ar klausimus j:

New York, N. Y. 10003 
-228-9547 
anų Jungtinėse Valstijose)

e
CE, INC.

TRAVEL AGENCY, INC

k




