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KRISTAI
Expo-67
Birželio 23 dieną 
Urugvajuje 
Įdomus laiškas

— Rašo R. Mizara —
Kitą savaitę Montrealy- 

je atsidarys Tarptautinė pa
roda, kurią kanadiečiai ofici
aliai vadina Expo-67.

Paroda, kaip žinoma, su
ruošta garbingai sukakčiai at
žymėti: sukanka 100 metų, 

Kanada tapo valstybe — 
tokia didele, turtinga. Jos te- 

iCritorija išsiplėtojusi nuo Atlan
to iki Pacifiko, nuo Jungtinių 
Valstijų - Kanados rubežiaus 
iki tolimosios šiaurės—iš tri
jų pusių ji apsupta vandeni
mis.

Kanadiečiai didžiuojasi sa
vo šalimi — didele, spalvinga, 
turtinga, šimtametinei valsty
binio gyvenimo sukakčiai at
žymėti jie ir suruošė šią pa
rodą.

Vienas amerikinis savaitraš
tis rašo, jog parodoje, kuri 
tęsis per šešis mėnesius, da
lyvaus daugelio valstybių val
dovai, žinoma, ne visi vienu 
kartu. Bus čia ir prezidentas 
Johnsonas, ir ministrų pirmi
ninkas Wilsonas, ir generolas 

^Degaulis.
» Galiu tvirtinti, kad atsilan
kys ir Tarybų Sąjungos vado
vai.

Tarybinis paviljonas paro
doje turtingas, sako praneši
mai. Yra daug eksponatų ir 
iš Lietuvos.

Tarybų Lietuvos diena pa
rodoje, beje, bus birželio 23 
dieną, o ne 26, kaip ligi šiol 
buvo skelbta.

žinau, nemaža JAV lietuvių 
vyks parodos pamatyti. Kodėl 
savo kelionę nesuderinti su 
Tarybų Lietuvos diena?

Šiuos žodžius rašant Urug- 
vajuje baigiasi amerikinių 
valstybių konferencija.» Daly
vauja joje ir prez. Johnsonas, 
ir kai kurių demokratinių Lo
tynų respublikų prezidentai, 

t ilf kruvini diktatoriai, į valsty- 
viršūnes įsilipę ginklo pa- 

^falba, smurtu, bet tituluojasi 
/demokratais.

Lotyniečiai nori daugiau pi
nigų iš JAV. Juo daugiau do
lerių duodi, tuo daugiau viso
kie smurtininkai jų praryja. O 
liaudis vis tebeskurs, tebe- 
vargs ir tebekentės, kol ne
paseks revoliucinės Ktfbos pa
vyzdžiu.

Netikime, kad po šios kon
ferencijos Lotynų respubliko
se žmonių gyvenimas page
rės !..

Va laiškutis:
šiandien — balandžio pir- 

Tad turėtų apimti links- 
fros mintys ir skambėti juo- 

-AY*kai, kaip tokią dieną įpras- 
• ta. Bet skverbiasi niūri nuo

taika. Neseniai jaudino dvi 
mirtys — P. Fedoravičiaus ir 
taip artimo seno draugo Juo
zo Banaičio, — o šiandien pa
skelbta apie maršalo R. Ma- 
linovskio mirtį.

Kaip gyvą jį prisimenu iš 
daugelio susitikimų. Ir dažnai 
jis man -pasakodavo apie pir
mojo pasaulinio karo metus, 

^am tek0 kariauti ir Lie- IjP^e 1914-1915 metais, Su- 
JįĮnjoje, o paskui už Vil- 

ties Smorgone.
Vėliau jis su rusų korpu bu

vo perkeltas į Prancūziją, kur

EXTRA
Balandžio 15 dieną įvyku

si demonstracija Niujorke 
buvo viena didžiausių (tur 
būt pati didžiausia) da- 
monstracija p r i eš karą 
Vietname.

Demonstrantai reikalavo 
baigti karą tuojau, dabar, 
ir grąžinti namo mūsų vy
rus.

Buržuazine spauda ir ra
dijo komentatoriai vieniša 
ko, jog demonstravo 100,- 
000. kiti —- 125,000, o beša
liški stebėtojai sako, kad 
dalyvavo daugiau kaip 300,- 
000 žmonių.

Tai buvo istorine demon
stracija ir jos niekad niu
jorkiečiai nepamirš.

Demonstracijos vadovas 
d-ras Martin Luther King 
sako: dalyvavo arti 400,000 
žmonių.

Indijos studentai 
protestuoja

New Delhi, Indija— Čia 
lankėsi Jungt. Tautų gene
ralinis sekretorius U Than- 
tas. Jis buvo page r b t a s 
Delhio universitete ir čia 
sakė kalbą.

Ta proga studentai su
ruošė demonstraciją, 
smerkdami JAV kara Viet
name ir ragindami Thantą, 
kad jis laikytųsi savo pozi
cijos: reikalauti, kad JAV 
tuojau sulaikytų Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Thantas čia buvo apdova
notas garbės daktaro titu
lu.

Atėnų darbininkai 
kovoja su policija

Athenai. — Daugiau kaip 
2,000 šio miesto darbininkų 
—daugiausiai statybin i n- 
kų—pareikalavo, kad prem
jeras Panayotis Kanellopo- 
los atsistatydintų.

Policija puolė demonst
rantus, o pastarieji atsakė 
tuo patim. Sužeista: 51 po- 
licijantas, 31 demonstran
tas, taip pat sužeisti ir 
trys pašaliečiai Kelias de
šimt buvo areštuoti.

kariavo iki Spalio revoliucijos.
Iš eilinio kareivio pakilęs iki 

maršalo ir TSRS Apsaugos mi
nistro, R. Malinovskis buvo 
vienas įžymiausių tarybinių 
karo vadų. Jam priklauso di
deli nuopelnai hitlerininkų, o 
taip pat japonų imperialistų 
sutriuškinime. Jis daug nu
veikė ir dabartinės Tarybų 
Sąjungos gynimosi galios iš- 
ugdyme ir modernizavime.

Pirmadienį, balandžio 3 d., 
laidosim R. Malinovskį Krem
liaus sienoje.

O mums, gyviesiems, reikia 
tęsti darbus ir kovas toliau, 
kaip tai esti karo laukuose, 
kur draugai krenta, o gyvieji 
kovoja ir neša pirmyn jų vė
liavą.

Justas Paleckis

Motiejus Šumauskas
Lietuvos prezidentas

naujas Maršalas Andrejus Greeko 
TSRS gynybos ministras

Anglų žinių agentūra 
Reuters praneša, kad ne
seniai išrinktoji LTSR 
Aukščiausioji Taryba (par
lamentas) Lietuvos prezi-

MOTIEJUS ŠUMAUSKAS 
naujas Lietuvos prezidentas

Vokiečiai tariasi 
su kinais

Bonna. — Sužinota, kad 
pastaruoju laiku Vakarų 
Vokietijos valdžios atstovai 
pusiau slapta vedė derybas 
su Kinijos astovais. Vokie
čiai skelbia, kad jie galėtų 
kur kas daugiau parduoti 
savo produktų Kinijai, jei 
tik būtų “ištiesinti” kai ku
rie maži nesusipratimai.

Vakarų Vokietijos preky
bos misija šiuo metu esanti 
Pekine.

Amman, Jordanija.—JAV 
šiomis dienomis suteikė 
Jordanijai $5,300,000 pasko
los; iš viso ligi šiol susida
ro 27 milijonai dolerių, 
gautų iš Amerikos paskolos 
forma.

“Žmogiška klaida” 
padarė tragediją

Saigonas. — JAV oro ko- 
I manda tyrinėjo, k a s j buvo 
kaltas dėl tos baisios nelai
mės, ku r i ą amerikiniai 
bombonešiai užmušė 105 as
menis - vietnamiečius, ku
rie pritarė Amerikai, ir 200 
sužeidė.

Tyrinėtojai surado, jog 
tai parėjo iš “žmogiškos 
silpnybės” — vadinasi, “per 
neapsižiūrėjimą”.-

Ispanai kovoja 
už laisvę

Madridas. — M a drido 
universiteto studentai su
ruošė demonstraciją prieš 
tai, kam fašistų valdžia su
areštavo slaptos studentų 
organizacijos vadovus Bar- 
celonos universitete.

Demonstrantus puolė po
licija; įvyko fiziškų susirė
mimų. Apie 50 studentų bu
vo areštuota.

dentu išrinko Motiejų šu- 
mauską, per pastaruosius 
dešimt metų buvusį Lietu
vos premjerą. M. Šumaus
kas yra 62 metų amžiaus 
vyras. Rinkimai Įvyko ba
landžio 15 d. Vilniuje.

O naujuoju premjeru ta
po išrinktas Juozas Maniu
sia, 57 metų, ligi šiol ėjęs 
Komunistų partijos CK sek
retoriaus pareigas.

Toliau Reuters sako, kad 
M. Šumauskas užima vie
tą buvusio ‘Lietuvos prezi
dento Justo Paleckio, ku
ris šiuo metu yra TSRS 
parlamento Tautybių Tary
bos pirmininkas Maskvoje. 
Užėmęs tokią aukštą vietą 
tarybiniame parla mente,

Tailandiečių 
kaltinimai
Bangkok, Tailandas. — 

Tailande šiuo tarpu yra 
apie 37,000 'JAV karių — 
oficierių ir kareivių. Šioje 
šalyje yra didelės JAV mi- 
litarinės lėktuvų bazės, iš 
kurių amerikiečiai bombar
duoja Šiaurės Vietnamą. 
Kiti amerik iečiai kariai 
moko Tailando karius, kaip 
kovoti prieš vietos partiza
nus. Tailande, kaip žinia, 
veikia partizanų būriai, ko
vojantieji už šalies laisvę.

Šiomis dienomis Tailando 
premjero padėjėjas gene
rolas Prapas Charusatienas 
viešai pareiškė, kad valdžia 
nebežino, ką, girdi, dary
ti su Amerikos kariais. Jie 
viešose vietose “negražiai 
elgiasi” su tailandietėmis 
merginomis ir moterimis,

Prapas sako, kad jis šauk
sis amerikiečius valdinin
kus, kad jie patartų, ką da
ryti.

Roma. — Po masinio mi
tingo, skirto protestui prieš 
JAV dėl karo tęsimo Viet
name, šimtai mitingo daly
vių suruošė demonstraciją 
ties JAV ambasada.

Berlynas. — Čia praside
da Rytų Vokietijos 7-asis 
Komunistų partijos suva
žiavimas. Jis skaitomas la
bai svarbiu ne tik Vokieti
jai, o ir visai Europai.

Čou En-lajus smerkia Liu Šao-či
Pekinas. — Dabar čia pa-

tirta, kad Kinijos premje
ras Čou En-lajus, Mao Tse- 
tungo dešinioji ranką, ba
landžio 6 dieną masiniame 
mitinge buvo žiauriai už
puolęs Kinijos prezidentą 
Liu Šao-či.

Justas Paleckis pasitraukė 
iš Tarybų Lietuvos prezi
dento vietos, kurioje ištar
navo daugiau kaip 25 me
tus.

JUOZAS MANIUŠIS 
naujas Lietuvos premjeras

Kongresas 
ir etika

Washington. — JAV Kon
greso žemesnysis butas nu
tarė įkurti “Etikos” komi
tetą, pastovų, “visuomet 
stebintį dalykus.”

Komitetą sudarys šeši de
mokratai ir šeši respubli
konai.

Etikos komitetas nustatys 
daugmaž tvarką, pagal ku
ria kongresmanai turėtu 
elgtis. kiek pinigų išleisti, 
visokiems, su kongresmano 
pareigoms nieko bendra ne- i 
turinčioms, kelionėms ir tt.

Spėjama, kad kongresma- 
nus privertė tai padaryti 
baisus valdžios pinigų eik- • 
vojimas asmeniniams reika-1 
lams — pavyzdį parodė se
natoriaus Doddo skandališ- 
ki dalykai.

Bet “Etikos” komitetas 
neturės baudžiamosios ga
lios, tai dėl to kongresma
nai galės sau elgtis kaip 
kas nori, nes žinos, kad tu 
iiems nieko nepadarysi! 
Taip sako tūli politiniai ste
bėtojai.

Washington. — Prezi
dento žentas ir duktė — 
Mr. and Mrs. Nugent nu
sipirko A u s t i n o mieste, 
Teksuose, “nameli,” už ku
rį sumokėjo $70,000!

Tasai namelis kadaise pri
klausė tūlam advokatui 
Dant Felts; nuo jo Nugen- 
tai ir palocių atpirko.

Sakoma, Čou En-lajus su
radęs, kad po Antrojo pa
saulinio karo Liu pradėjęs 
“iškrypti iš partinės lini- 
linijos.”

Mao Tse-tungas, kaip ži
nia, didžiausiu savo priešu 
skaito prezidentą Liu Šao- v •
CĮ.

Maskva. — Praėjusią sa
vaitę Tarybų Sąjungos vy
riausybė pranešė, kad ji 
paskyrė maršalą Andrejų 
A. Grečko šalies gynybos 
ministru. Grečko — 65 me
tų amžiaus.

Kol maršalas Malinovs
kis ėjo gynybos ministro' 
pareigas, Grečko buvo vie-i 
nas jo padėjėjų. Kai Mali- 
novskis nepagydoma liga: 
susirgo, Grečko ėjo gyny- i 
bos ministro pareigas.

Paskiausiu laiku, beje, ■ 
Grečko b u v o V aršuvos' 
pakto militarinis komandie- i 
rius. I Varšuvos paktą-su- < 
bų Sąjungą, Lenkija, taip; 
pat kitos socialistinės vals-Į 
tybės. Kas dabar tas parei
gas eis, dar nėra žinių.

Maršalas Grečko — Uk
rainos sūnus. Būdamas 16-

Nehru premija 
teko U Thantui

New Delhi. — Kai Jungt. 
Tautų generalinis sekreto
rius čia atvyko ir pasakė 
kalbą už pasaulinę taiką, 
tai Indijos vyriausybė ap
dovanojo jį Nehru taikos 
premija.

Oficialiai ši premiija va
dinasi: “Jewaharlal Nehru 

i premija už tarptautinį su
sitarimą.” Ši premija duo
dama kam nors kas kiekviene- 
ri metai. Tai ne tik garbės 
ženklas — su premija eina 
ir $13,000 dovana.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė paskyrė 
TASSo direktorium Serge
jų G. Lapina, buvusį amba
sadorių Kinijoje.

Studentai kovoja 
prieš karą

Poughkeepsie, N. Y. — 
Apie pora šimtų Vassar ka- 
ledžiaus studentų buvo su
ruošę “tylią demonstraci
ją” pačiame kaledžiuje. Ji 
buvo nukreipta prieš karą 
Vietname.

Prie studentų buvo prisi
dėjusių ir profesorių bei 
dėstytojų.

New Yorko telegrafistų 
unija visiškai priešinga įve
dimu i loterijos stočių Wes
tern Union raštinėse.

Kviečia komunistus 
i diskusijas

Bonna, V. Vokietija.—Vo
kiečių socialdemokratų par
tijos pirm i n i n k a s Willy 
Brandt pasiuntė Rytų Vo
kietijos komunistams—Ko
munistų partijai — laišką, l 
kviesdamas į dialogą.

Dialogas reiškia diskusi
jas. Di s k u s i j o m s temą 
Brandtas siūlo: dviejų Vo
kietijų buvimo problemos.

kos metų jis Įstojo į Tary
binę kariuomenę, buvo ka
valeristas. Betarnaudamas 
kariuomenėje, 'Grečko mo
kėsi. Jis baigė Frunzės Mi- 
litarinę akademiją, o be to 
ir Generalinio štabo akade
miją. Na, ilgainiui jis ir už
sitarnavo maršalo titulą.

Santiago, Chile. — Patir
ta, kad šiuo metu Lotynų 
Amerikoje yra pusantro 
milijono moterų, kurios 
naudoja piles apsisaugoji
mui nuo nėštumo.

Ypatingai daug tu pilių 
naudoja motervs Čilės res
publikoje. Ir jas. sakoma, 
daugiausia naudoja viduri
nės kiasės motervs, nežiū
rint i tai, kad jos Rbmos 
katalikės. Piles jos perka
si iš Dėdės Šamo.

Goldwateris giria 
Johnsoną

.Washington, — Respubli
konų lyderis Barry Gold
wateris smarkiai pagyrė 
prezidentą Johnsoną už tai, 
kad jis veda kara Vietna
me pagal visus Goldwate- 

i rio ir kitų reakcionierių 
planus.

Kai jiedu abudu kandida
tavo šalies prezidento vie
tai 1964 metais, tai John
sonas smerkė Goldwateri 
už tai. kad jis noris plėsti 
kara Vietname. Goldwate
ris kritikavo Johnsoną už 
jo “lepšiškumą.”

I Kai Johnsonas laimėjo 
; rinkimus, tai jis pradėjo 
' Vietname daryti viską, ką 
Goldwateris būtų daręs, jei 
būtų buvęs išrinktas pre
zidentu. Dabar abudu jie
du — kaip vandens lašai, 
kiek tai liečia baisaus ka
ro vedimą, žmonių žudymą 
nedidukame Vietname.

ORO NELAIME ALŽYRE
Alžyras. — Balandžio 12 

dieną čia susidaužė Alžyro 
lėktuvas, kuriuo lėkė 35 as
menys; šešiolika pasažierių 
buvo šveicarų. Visi 35 žu
vo.

Mirė Samoza
Managua, Nicaragua. — 

Mirė Louis A. Samoza de 
Bayle, buvęs Nicaraguos 
prezidentas - diktatorius.

Santiago, Čilė.—Čia skel
biama, kad Jungt. Valstijo
se per vienerius metus pa
daroma nėščioms moterims 
apie vieną milijoną nelega
lių operacijų—abortų. y

Londonas. — Savaitinis 
žurnalas “The Spectator” 
šiomis dienomis perėjo į ki
tas rankas: jį nupirko tū
las fabrikantas.
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Puiki, garbinga programa!
PRIEŠ trisdešimt dvejus metus Jungtinė Angliaka

sių Unija.su John Lewisu priešakyje pasiūlė Amerikos 
Darbo Federacijai paskirti keletą milijonų dolerių ir 
tuojau pravesti per visą šalį plačiausią kampaniją suor
ganizavimui sunkiosios pramonės neorganizuotų darbi
ninkų. Federacijos biurokratai su William Greenu prieš
akyje pasiūlymą išjuokė ir atmetė. Girdi, į tokią avan
tiūrą Federacija ir jos unijos nesileis.

Bet Angliakasių Unijai pritarė kelios kitos pažan
gesnės unijos, sudarė bendrą lėšų fondą ir pradėjo orga
nizuoti neorganizuotus darbininkus—gumos, plieno, au
tomobilių ir t. t. Iš tų pastangų gimė Incft^trinių Orga
nizacijų Kongresas (CIO), kuris suvaidino labai svarbų 
vaidmenį Amerikos klasių kovoje.

Ar žinote, kad istorija gali pasikartoti? Su panašiu 
pasiūlymu neseniai išstojo Jungtinė Automobilistų Uni
ja. Ir dabar, kaip anais metais, AFL-CIO biurokratai su 
George Meany priešakyje nė girdėti nenori apie automo
bilistų planą pravesti plačiausią neorganizuotų darbinin
kų kampaniją.

Tada tokiai kampanijai vadovavo John Lewis, o 
šiandien, atrodo, vadovaus Walter Reuther. Netenka 
abejoti, kad atsiras daugiau unijų, kurios pritars auto
mobilistų unijos sumanymui ir. prisidės prie šio garbingo 
darbo.

Neorganizuotų darbininkų organizavimui planą iš-> 
dirbo Jungtinės Automobilistų Unijos Vykdomoji Tary
ba. Planas susideda iš devynių punktų. Svarbiausi yra 
v • šie:

Pirmas, Jungtinė Automobilistų Unija pasižada tuoj 
iš savo iždo paskirti pusantro milijono dolerių į organi
zavimo fondą. Tegu tik kitos AFL-CIO unijos prisideda.

Antras, AFL-CIO turi paskirti į organizavimo kam
panijos fondą 25 procentus visų savo metinių įplaukų. 
Tas duotų daugiau kaip tris milijonus dolerių.

Trečias, kiekvienas AFL-CIO narys turi mokėti sep
tynis centus per mėnesį specialių asesmentų organizavi
mui neorganizuotų darbininkų. Tas duotų vienuolika mi
lijonų keturis šimtus tūkstančių dolerių.

Vadinasi, susidarytų keliolikos milijonų dolerių fon
das. Siūloma iš tos sumos paskirti penkis milijonus do
lerių organizavimui farmų ir laukų darbininkų ir vargin
gųjų farmerių. Jokiu būdu, girdi, negalima pamiršti že
mės ūkio dirbančiųjų.

Kampanijos pravedimui turi būti sudarytas specia
lus organizacinis komitetas, kuris išdirbs ir patieks kiek
vienai kategorijai organizacinį planą ir vairuos visą dar
bą. Ši specialė kampanija tęsis šešerius metus.

Aišku, kad tokios plačios organizacinės kampanijos 
pravedimo darbas bus sunkus ir pareikalaus nemažai 
pasiaukojimo. Niekas neabejoja, kad samdytojai prie
šinsis visomis keturiomis. Prisieis vesti streikus. Atsi
mename, kaip tokioms pastangoms samdytojai priešino
si prieš trisdešimt dvejus metus. Bet ryžtas ir pastan
gos tų žmonių, kurie tada ėmėsi darbo organizuoti neor
ganizuotus darbininkus, nugalėjo visus pasipriešinimus. 
Reikia tikėtis, kad tokiu pat laimėjimu apsivainikuos ir 
dabartinis automobilistų unijos sumanymas, jei tik iš 
tikrųjų bus dirbama.

Kaip žinia, anais metais kampanijoje labai žvarbų 
vaidmenį vaidino komunistai ir kiti pažangiečiai. Pa
žangieji lietuviai nebuvo paskutiniai. Visas mūsų judėji
mas buvo įsitraukęs į tas pastangas. Netenka abejoti, kad 
mūsų judėjimas ir šiandien garbingai atliks savo parei
gas.

Mes nuoširdžiausiai sveikiname Jungtinės Automo
bilistų Unijos ir jos vadovybės šį puikų sumanymą ir 
pradėtą darbą.

Laimėtas istorinis mūšis
VALSTYBĖS prokuroras paskelbė, kad jis nebesi

stengs versti Amerikos Komunistų Partiją registruotis 
kaip “svetimos valstybės agentūrai.” Jis pripažino, kad 
valdžia savo užsimojimą pralaimėjo, kad reakciniai Mc- 
Carran ir Smith įstatymai yra priešingi Konstitucijai. 
O pagal šiuos įstatymus buvo verčiama Komunistų Par
tija registruotis.

Tai didelis istorinio mūšio laimėjimas ne tik Komu
nistų Partijos, bet visos demokratijoj visų Amerikos 
žmonių.

Kova buvo labai ilga ir be galo sunki. Daug buvo 
aukotasi ir nukentėta. Partija buvo terorizuojama per 
kelioliką metų. Gerai, kad ji nepaklausė bailesnių žmo
nių “draugiško” patarimo pasitraukti iš kovos lauko, 
persiorganizuoti į kitokią organizaciją ir tuo keliu apeiti 
minėtus piktus įstatymus. Ji kovojo visomis jėgomis. 
Jai talkon atėjo visi amerikiečiai, kurie tiki į civilines 

<teises, į politines laisves, į demokratiją. Todėl ir laimėji
mas yra visos Amerikos liaudies laimėjimas.

I————

KAIP BUS TEISIAMAS 
MŪSŲ PREZ. JOHNSON 
IR KITI VADAI?

Mūsų skaitytojai jau yra 
girdėję, kad Anglijos įžy
musis filosofas, jau 94 me
tu amžiaus Bertrand Rus- 
sellis yra sudaręs tarptau
tinį tribunolą, kuris teis 
mūsų JAV prezidentą John- 
soną ir kitus vadus už ve
dimą Vietnamo karo. Kaip 
dabar reikalai stovi su tuo 
tribunolu?

Apie tai daugiau sužino
me iš Australijos savaitraš
čio “Tribune”. Jame, tarp 
kitko, rašoma

šis karinių nusikaltimų tri
bunolas nepaprastai svarbus 
ne vien tik vietnamiečiams, 
bet ir viso pasaulio žmonėms. 
Nepaisant labai smarkios opo
zicijos, parengtinis susitikimas 
įvyko Londone 1966 metų lap
kričio mėnesį.

“Kodėl gi neteisti Vietkon- 
gą?” šaukia tribunolo prieši
ninkai. Russelis atsako:

“Tik žmonės, negalį atskir
ti Varšuvos geto sukilimo ar
ba Jugoslavijos partizanų žūt
būtinės kovos nuo gestapo 
smurto, “maki” pasipriešini
mo Prancūzijoje nuo grobikiš
kų nacistų armijų, nesugeba 
pamatyti naudos, kurią atne
ša JAV veiksmų demaskavi
mas, moraliai ir esmingai 
skirtingų nuo vietnamiečių pa
sipriešinimo veiksmų”.

Tribunolo posėdžiai netru
kus prasidės Paryžiuje ir 
truks maždaug 12 savaičių. 

t

Liudininkų parodymai' tri
bunolo darbas ir apkaltina
mieji įrodymai bus filmuoja
mi. Į magnetofono juostą bus 
įrašyti svarstymai. Vėliau iš 
šių įrašų pagamins patefono 
plokšteles, kurios bus išpla
tintos. Bus paskelbti visi duo
menys, paliudijimai ir įkalčiai.

Be Bertrand o Russelio į tri
bunolą įeina:

Gunteris Andersas, vokie
čių rašytojas ir filosofas, ge
rai žinomas knygos “Deganti 
sąžinė” autorius. Knyga pa
sakoja apie vieną lakūną, 
bombardavusį Hirosimą.
Simona d e Bovuar, prancūzų 

sociologė, istorikė ir novelistė.
Lazaras Kardenas, buvęs 

Meksikos preidentas.
Lorensas Delis, Škotijos Na

cionalinės šachtininkų sąjun
gos generalinis sekretorius.

Devidas Delingeris, ameri
kiečių rašytojas.

įsakas Doičeris, Lenkijoje 
gimęs istorikas, dabar gyve
nantis Anglijoje.

Floidas Makisikas, Rasinės 
lygybės kongreso generalinis 
sekretorius, JAV.

Žanas Polis Sartras, pran
cūzų rašytojas ir filosofas.

Kortlendas Koksas, Studen
tų taikių veiksmų koordinavi
mo komiteto Alabamoje sek
retorius.

Tribūnoje dalyvaus taip pat 
kiti žymūs Europos ir Azijos 
šalių teisininkai, akademikai 
ir rašytojai.

Nacionaliniai rėmimo komi
tetai įkurti Anglijoje, Prancū
zijoje, Skandinavijoje, Jungti
nėse Valstijose ir Japonijoje.

Stiprus australiečių judėji
mas prieš karą Vietname, ap
ėmęs labai daug organizaci
jų ir galingas profsąjungas, 
taip pat pusiau profesines są
jungas, tikriausiai irgi parems 
tribunolą.

Netenka nė aiškinti, jog 
Amerikos didžioji spauda 
šias Russellio ir jo kolegų 
pastangas ignoruoja. Nie
ko nėra išsitaręs ir prezi
dentas Johnsonas. Bet to
kio tribunolo nuosprendis 
sudarys galingą moralinį 
įspūdį visame pasaulyje. Tik 

j tiek tribunolas ir tegalės 
I padaryti.

JIE APIE PEŠTYNES 
SAVO TARPE

Smetonininkų “Dirva” 
(kovo 10 d.) skundžiasi, 
kad “veiksniams” nebesisė- 
ka, kad jie daug plepa apie 
“užkariavimą pozicijų”, bet 
iš tikrųjų nieko neužka
riauja. Pasirodo, kad jų pa
sekėjai pradeda nebepasiti- 
kėti “vadavimo” raketų.

Skaitome:
Kas gi iš to, kada kiekvie

ną rinkliavą pradedame va
dinti “kovai už Lietuvos lais
vę”, kada tarpusavęs rietenas 
ir nenusitupėjusių veikėjų 
skiedimą šokame vadinti “ko
va su komunizmu”. Nuo rin
kliavos pasisekimo ar nepasi
sekimo nepasikeis “kovos fron
tai,” “šturmu užkariavus” 
kurios nors bendruomenės 
apylinkės valdybą nepasikeis 
tų ar kitų lietuvių patriotiz
mas. O viso to rezultate pa
sirodo štai kas: karingi žo
džiai ir veiksmai dar labiau 
atbaido ramius, prie kultūrin
gos visuomenės veiklos pri
pratusius žmones ir tik didina 
re z i gn u o j anči ų j ų eiles.

* * *
Darbininkas savo balandžio 

4 d. vedamajame, kalbant 
apie “mūsų tiltus”, rašo: 
“Planuojame ir kalbame vis 
apie didelius dalykus. xO gy
venimas dažniau susideda vis 
iš mažų dalykų. Tų mažųjų 
nenorime pastebėti, lyg juos 
vykdyti priklausytų tiktai 
kam menkesniam už mus. O 
mažųjų nevykdymas padaro 
tai, kad posėdžiaujame, kal
bame, sukamės apie ašį, bet 
nepajudame iš vietos; kalba
me apie patriotinę vienybę, o 
nepratiesiame rankos jai pa
siekti...”

Negi Darbininko redakcijoj 
p risi miršo faktas, kad gi esa
me — vadų tauta. O tos “iš
tiestos rankos” politiką tebe
vykdome visu įnirtimu, kaip, 
pvz., renkant Vokietijos 
Krašto Valdybą ir t.t.

Daug priklauso ir nuo 
kas turi drąsos ir moralės
kiam dalykui, kaip pirmam 
ištiesiant ranką patriotinei, o 
ne žodinei, vienybei.

“AIDAS” SKAMBĖS 
BALKANUOSE

Vilnius. — Septyniasde
šimt dainininkių i š vyko 
dviejų savaičių kelionėn į 
Rumuniją ir Bulgariją. Tai 
Vilniaus moterų c h oras 
“Aidas”, (meno vadovas ir 
dirigentas — J. Vanagas, 
koncertmeisteris — V. Bu- 
drevičius).

Sekančiais metais “Ai
das” švęs savo dešimtmetį. 
Per tą laiką dainininkės su
ruošė apie 270 koncertų, ne 
kartą iškovojo V i 1 niaus 
miesto ir respublikos mote
rų chorų apžiūrose pirmąją 
vietą. “Aido” dainų klausė
si Talinas ir Ryga, Kijevas 
ir Lvovas, Užgorodas ir 
Mukačevas.
t Kelionė į B alkanus—pir
moj i aidiečių išvyka į už
sienį. Vilnietės viešės Buka
rešte, Sofijoje, Plovdive, 
Plevene, kur suruoš ir kon
certus. Laukiami susitiki
mai Sofijoje su praeitų me
tų pavasarį Vilniuje ir 
Kaune viešėjusiu vyrų cho
ru “Husla,” su Kristos Mor- 
fovos vardo moterų choru, 
Sofijos aukštųjų mokyklų 
G. Dimitrovo vardo akade
miniu choru, Bukarešto mo
terų choru. “Aidas”
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IRKAM REIKALINGI 
KĄ VEIKIA LIETUVOS 
ADVOKATAI?

Pas mus Jungtinėse Vals
tijose šiandien f ak tin ai 
žmogus nebegali nė iš vie
tos pasijudinti be advokato 
paslaugos. Į teismą nė ko
jos nebandyk įkelti be ad
vokato pagalbos, jeigu nori 
savo teises apginti.

Bet advokatai, pasirodo, 
reikalingi ir socialistinėje 
santvarkoje. Gal jų vaid
muo ne toks, kaip mūsų ad
vokatų, bet be jų paslau
gos dažnai ir ten sunku ap
sieiti.

Neseniai Lietuvoje įvyko 
Advokatų Kolegijos narių 
susirinkimas, kuris “ap
svarstė svarbiausius res
publikos advokatūrą domi
nančius klausimus” ir iš
rinko naują Kolegijos pre
zidiumą. Ta proga “Tiesos” 
korespondentas turėjo pasi
kalbėjimą su prėz i d i u m o 
pirmininku Albinu Vaice
kausku apie tai, kokios 
yra Lietuvos advokatų už
duotys ir kaip jie jas at
lieka. Pasikalbėjimas labai 
įdomus:

Svarbiausia tarybinio advo
kato 'pareiga,
cekauskas, ? padėti teismui 
išaiškinti tiesą ir išvengti ga
limų klaidų. Neturi būti nu
teistas nė vienas nekaltas žmo
gus. Antra vertus, kiekvienas 
nusikaltėlis turi būti teisingai 
nubaustas.

Lietuvos TSR Advokatų ko
legija turi padėti saugoti pi-

pasakė Vai-

liečiu, įstaigų ir organizacijų 
teises bei teisėtus interesus, 
saugoti ir stiprinti socialinį 
teisėtumą, vykdant teisingu
mą ir propaguoti tarybinius 
įstatymus. Daugiau kaip 200 
respublikos advokatų teikia 
juridinę konsultaciją, rašo 
skundus, pareiškimus, sutarčių 
projektus ir kitus teisinio po
būdžio dokumentus, dalyvau
ja parengtiniame tardyme ir 
teisme piliečių gynėjais, nu
kentėjusiųjų, civilinių ieškovų 
ir civilinių atsakovų atstovais. 
Praėjusiais metais su įvairiau
siais prašymais į kolegijos na
rius kreipėsi apie 100 tūkstan
čių piliečių ir organizacijų, ku
riems advokatai suteikė rei
kiamą juridinę pagalbą. Vien 
tik teisinių raštų surašyta dau
giau kaip 40 tūkstančių, iš 
kurių 5 tūkstančiai—nemoka
mai.

Užtikrindami teisę į gynybą, 
advokatai dalyvauja parengti
niame tardyme ir teisme. Pa
rengtinis tyrimas — pirminė 
nusikaltimo aiškinimo sta
dija. Kruopšti ir teisinga by
los analizė, motyvuoti advo
kato prašymai parengtinio ty
rimo metu duoda didelę nau
dą, suteikdami papildomas ga
rantijas parengtinio tardymo 
spragoms užpildyti, padeda 
nustatyti objektyvią tiesą by
loje ir įgalina išvengti nepa
grįsto patraukimo baudžiamo
jon atsakomybėn. Advokatų 
vaidmenį, išaiškinant tiesą pa
rengtinio tardymo metu, ro
do tas faktas, kad jų prašy
mu šioje stadijoje nutraukia
mos nepagrįstai iškeltos by
los, pakeičiama nusikalstamų 
veiksmų kvalifikacijos.

Advokato gynybos funkci
jos nesibaigia pirmosios in
stancijos (liaudies) teisme. 
Jis gina piliečius, apskųsda- 
mas neteisėtus nuosprendžius.

Svarbus advokato vaidmuo 
ir civilinėse bylose. Praėju
siais metais mūsų respublikos 
advokatai atstovavo pilie
čiams, įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms 9 tūkstančiuo
se civilinių bylų. Joniškio juri
dinės konsultacijos advokatas 
J. Smilga atstovavo “Perga
lės” kolūkiui civilinėje byloje 
pagal konstrukcijos sutartį su 
Mažeikių linų fabriku dėl 2,- 
000 rublių sumos ieškinio. 
Mažeikių linų fabrikas pri
imtus iš minėto kolūkio linus 
po kiek laiko perrūšiavo į že
mesnę rūšį, nedalyvaujant 
kolūkio atstovams. Šioje by
loje advokatas gerai išstudi
javo specialius klausimus ir 
tinkamai gynė kolūkio ieškinį 
teisme, kuris jį patenkino. Be 
to, bylos metu advokatui pa
aiškėjo, kad tas pats linų fab
rikas neteisingai perrūšiavo 
dar keturių Joniškio rajono 
kolūkių produkciją ir neuž
mokėjo jiems stambių pinigų 
sumų. Atstovaudamas tų kol
ūkių interesams, advokatas J. 
Smilga Mažeikių linų fabri
kui pateikė dar 4 analogiškus 
ieškinius.

Kolūkių ir tarybinių ūkių 
juridinis aptarnavimas—svar
bi advokatų darbo sritis. Ju
ridinės konsultacijos 1967 m. 
sausio 1 d. turėjo sudariusios 
juridinio aptarnavimo sutar
tis su 917 kolūkių ir su 82 ta
rybiniais ūkiais. Siekdami su
aktyvinti kolūkių juridinį ap
tarnavimą, advokatai daug 
kartų kalbėjo kolūkių vado
vaujančių darbuotojų pasita
rimuose, aiškindami ūkių ju
ridinio aptarnavimo sąlygas 
bei reikšmę. Praėjusiais me
tais advokatai perskaitė kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuose 
kelis šimtus paskaitų ir pra
nešimų, suteikė juridinę pa
galbą daugelio kolūkių drau
giškiems teismams.

Respublikos advokatai teikia 
juridinę pagalbą ir įmonėms, 
įstaigoms bei organizacijoms. 
Viena Vilniaus juridinė kosul- 
tacija aptarnauja 57 organi
zacijas. Nemažai advokatų ' teisinę pagalbą.

atliks 
Vakarų klasikos bei tary
binių kompozitorių kūri
nius, bulgarų, rusų ir lietu
vių liaudies dainas.

KELIAIS KELELIAIS...
Gražia tradicija tapo 

kiekvieneriais metais Prie
nuose surengti vairuotojo 
dieną. Savo pranešime ra
jono vyriausias autoinspek
torius, milicijos leitenantas 
A. Deltuva pažymėjo, kad 
per 4—5 pastaruosius me
tus transporto priemonių 
skaičius rajone išaugo be
veik keturis kartus. Rajone 
nuosakomis lengvomis au
tomašinomis bei motocik
lais važinėja 2,000 žmonių. 
Rekonstruoti pagrindiniai 
keliai. Artimiausiu laiku 
bus pastatyti autopaviljo- 
nai keleiviams Stakliškių 
ir Balbieriškio gyvenvietė
se.

Prienų a u totransporto 
kontota savo autobusais 
keleivius vežioja net pen
kiolikę maršrutų, jų pato
gumui kursuoja keletas 
taksi.

J. Klimaitis

SPARNUOTIEJI 
ŽEMDIRBIŲ 

TALKININKAI
Rokiškis. — “ 

kolūkyje, padedant aviaci
jai, papildomai patręšta 300 
ektarų žiemkenčių ir pa- 
arinių žolių. Iš viso šiemet 

aviacijos pagalba čia bus 
patręšta 1,000 hektarų.

Lakūnai talkininkaus ir 
Moškėnų bei Rokiškio tary
binių ūkių žemdirbiams.
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GIMIMO METAI — 
JUBILIEJINIAI

Telšiai. — Pirmąją pro
dukciją pradėjo gaminti 
naujas Telšių plytinės Si
ručių cechas. Jo gimimo 
metai — jubiliejiniai Tary
bų šalies metai. Valstybinė 
komisija ką tik priėmė ce
chą iš statybininkų ir per
davė jį gamybininkams.

Iki šiol Siraičiuose per 
metus pagamindavo aštuo
nis milijonus plytų. Stojas 
rikiuotėn naujajam cechui^ 
metinė gamyba padidės be^ 
eik tris kartus ir sudarys 
videšimt milijonų plytų.
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NUŠVITO IR TOLIMI 
KIEMAI

Prienai —Pieštuvėnų ko
lūkio žemdirbiams buvo 

patinga diena: Kauno me- 
hanizuotos - specializuotos 
olonos elektrikai prijungė 

elektrą paskutiniams i k i 
iol neelektrifikuotiems ko

lūkio kiemams. Dabar visi 
216 ūkio kiemų elektrifi
kuoti. Kolūkio valdyba nu
tarė visas sodybas dar ir 
gazifikuoti. Darbai pradėti.

P. Grikšas 
___ 1 

NAUJAI JURBARKO'* 
GAMYKLAI

Vakarinėje Jurbarko da
lyje, prie turtingų žvyro 
klodų, šiomis d i e n onus 
Kauno statybos tresto N r. 2 
antroji statybos v aldyba 
pradėjo statyti gelžbetoni- 
r ių konstrukcijų gamyk
lą. Projektinis gamyklos 
pajėgumas — 50 tūkst. kū
limų metrų gelžbetoninių 
konstrukcijų per metus. 
Visu pajėgumu gamykla 
pradės veikti 1969 metais.

J. Grigaitis
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PAJŪRIO “GINTARAS”
Kretinga. — Rajono vi

suomenė pagerbė rajkoop- 
sąjungos pavyzdinį chorą 
“Gintaras”. Šis vienuoliktus 
metus pradėjęs kolektyvas, ! 
kuriam vadovauja R. Var
nas, jungia aštuoniasdešimt 
dainos entuziastų. Per de
šimt metų jis aplankė dau
gelį respublikos rajonų, 
buvo Latvijoje, koncertavo 
Lietuvos Komunistų parti
jos penkioliktojo suvažia
vimo dalyviams ir visuose 
šiuose pasisekimo susilau
kusiuose koncertuose daly
vavo choro veteranai Al
fonsas Vaitkus, Petras ir 
Liuda Raišučiai, Bronė 
Kumponaitė, Domas Lau
kys. Choras surengė atas
kaitinį koncertą Kretingos 
gyventojams.

sukaupė tam tikrą patyrimą, 
gerai žino aptarnaujamų įmo
nių darbo specifiką, o tai įga
lina juos teikti kvalifikuotą I . « » _ 1 1

Šiaulių raj. naujienos
Gražus moterų susibūrii^s 

Įvyko Šiaulių raono mojį»A 
ų sąskrydis. Jame daljk 
avo apie 350 moterų iš kai

lio, mokyklų, įstaigų, vieš
nios iš Estijos TSR Piar- 
nų rajono. Pranešimą apie K 
1917-1918 metų revoliucines 
moteris ir apie mūsų dienų 
moterų laimėjimus padarė 
rajono moterų tarybos pir
mininkė, Lenino ordininke 
Felicija Kasarauskienė. Vė
liau kalbėjo viešnios estės, 
LTSR socialinio aprūpini
mo ministerė E. Jančaitytė 
ir kitos.

Vakare “Naujo gyveni
mo” kolūkio ž e m d i r l^F * 
viešnioms iš Estijos ii^t 
tiems svečiams organizavo' * 
gražų priėmimą .

Sviestas eksportui
Nedidelė, bet moderni 

Šiaulių rajono Kuršėnų 
sviesto-sūrių gamykla šiais 
metais visą sviesto produk
ciją eksportavo į užsienį. 
Tai kalba, kad gamyklos 
aolektyvas pasiekė aukštų 
iarbo rodiklių, gamindamas 
pasaulinės kokybės sviesta. >

Miesto ir rajono s&tfF 
vartotojus šia produaf 
aprūpins Šiaulių pieno kmn- 
oinatas. A. Martinionis

Unija.su
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Dr. A. Petriką
Gyvenimo bruožai

vėžį šiuo metu kal- 
bei rašoma daugiau, 

apie kurią kitą ligą, 
širdies bei kraujo apy- 

indų sutrikimai nu
varo į kapus daugiau žmo
nių, negu vėžys. O vaistų 
nuo jo taip ir nesuranda, 
ir nesuras tol, kol sužinos 
tos ligos priežastį ar prie
žastis. Teorijų yra daug, 
tik nė vienos tikros. Viena 
firma buvo pasiskelbus, kad 
jau turi vaistus vėžiui gy
dyti. Ta linksma žinia bu
vo pasiekusi net Lietuvos 
žmones. Kai kurie grįžu
sieji pasakoja, kad ten 
žmonės net prašė tokių 
vaistų jiems nupirkti. Jie 
tiki amerikoniškais stebuk
lais! Į šį reikalą turėjo 
įsikišti net mūsų krašto 
centrinė valdžia ir uždraus
ti tų tariamųjų “vaistų,” 
kaip nepatikimų, dirbimą.

Šiomis dienomis įvyko 
Palm Beach mieste, Flori- 

♦dos valst., Amerikos Vėžio 
Sąjungos devintasis meti
nis seminaras. Ten Masa
čūsetso Generalinės ligoni
nės chirurgas dr-as B. Bar- 
nesas skaitė referatą apie 
naują būda leukemijai 
(kraujo vėžiui) gydyti. Šia 
liga sergančiųjų kraujas 
“pavirsta į vandenį”, nu
stoja raudonumo, nes jame 
atsiranda tiek daug baltųjų 
ląstelių (limfocitų), kad jos 
nustelbia raudonąsias ląste
les. Limfocitai patekę Į 
inkstus, plaučius širdį ir ki
tus gyvybinius kūno orga
nus — juos sužaloja ir pri
veda ligoni prie mirties. 

^Išrasta būdas, kaip iš krau- 
Tįo tu leikocitų perviršį pa

salinti. Tam galima var
toti (švitinti) radį (radiu- 
mą), X spindulius arba ko
kia įradijuotą medžiagą. 
Tačiau nerdažnai pavarto
ta radiiacija gadina nor
malias kūno celes (ląste-

* les).
Dr. L. Cronkite, Brook- 

< haveno nacionalinės labora
torijos darbuotojas, sako, 
jog galima rankos riešo 
kraujagysle perplauti, ten 
įstatyti plastmasės vamz
delį, ir iradijuotu kobaltu 
ar strontijum (metalais) 
naikinti iš per jį tekančio 
kraujo nergausu leukocitų 
susitelkimą, šis procesas 
p#li eiti savaites ar net mė- 

yfcsius ir nieko kūnui nepa- 
Wenkti.

Tik klausimas, ar taip 
“apvalytas” kraujas ir pa
siliks tyras no gydymo nu- 

, traukimo? Reikia suprasti, 
jog čia gydoma pasėka, o 
ne priežastis, kuri yra pa
čiame žmogaus organizme. 

I Kodėl tie leukocitai pagau
sėta, aiškaus atsakymo kol 
kas nėra.

kultūros namus, respubliki
nę ir penkias tarprajonines 
bibliotekas, Kauno vidurinę 
mokyklą-internatą, gyvena
muosius miestelius Kaune 

I

ir Vilniuje, leidžia mėnesinį 
žurnalą “Mūsų žodis” ir 
t. t.

Apie 3,000 aklųjų yra ne
darbingi, jie gauna invali
dumo pensijas, bet sveikieji 
gerai veikia. Nuo 1944 m. 
jie pagamino įvairių prekių 
už 70,000,000 rublių ir ga
vo sau apie 20,000,000 rub
lių pelno. Jie mokosi mu
zikos, baigia technikumus, 
dėsto aukštosiose mokyklo-1 
se ir k t.

Einant B. Šukevičiaus pa
duota informacija (“Gimta
sis kraštas,” š. m. 3 num.) 
aklieji tarybinėje Lietuvoje 
neapleisti, jie pilnai aprū-Į 
pinti, jiems elgetauti nerei-i 
kia. j

“ • • •
Į Niujorką iš T. Rusijos 

atvežta apie 800 sabalų 
kailiukų, kurių pusė bus iš
statyta tarptautinėje paro
doje, Montrealyje, Kana
doje. Ten daly avus Ta
rybų Sąjunga su viso
mis tarybinėmis Respubli
komis, taigi ir Lietuva.

Sabalai yra nedideli žvė
riukai, gyvenanti daugiau
sia Sibire. Vienas jų kai
liukas vertas nuo $100 iki 
$500 (tai priklauso nuo jo 
didumo ir kokybės). Vie
nam trumpam moteriškam 
žaketui pasiūti reikia apie 
40 kailiukų, ilgesniem kai
liniam nuo 60 iki 85 kai
liukų. Tokie kailiniai atsi
eina ■ nuo $60,000 iki $100,- 
000. .

Aišku, kad tokiu liuksu
su gali naudotis tik mili
jonierių moterys.

• * *
Jau praėjo suvirs 20 me

tų, kai baigtas Antrasis 
Europos karas. Bet nacis
tinis tvaikas Vakarų Vokie
tijoje dar neužmirštas: yra 
senųjų atraugų ir naujų 
pasireiškimų. Jie nemėgsta 
nieko, kas tik nepagarbiai 
jiems primena hitlerinin
kus!

Dideliu pasisekimu Ame
rikoje rodomas kino fil
mas “Muzikos garsas” 
(“Sound of Music”). Ten 
pavaizduota vieųa Austri
jos šeima, pabėgusi nuo na
cių persekiojimo į Šveica
riją. Žinodami Vakarų Vo
kietijos piliečių politines 
nuotaikas, filmo rangovai 
ją žymiai apkarpė — išme
tė visas nacių žiaurumus 
parodančias vietas. Jie bu
vo pasiruošę filmą de
monstruoti keliuose šimtuo
se tos šalies teatrų. Bet kas 
pasirodė? Kelių mėnesių

eigoj, filmo rodymas neda
vė ne tik jokio pelno, bet 
neapsimokėjo net nė už jo 
reklamavimą. Vokiečiai fil
mą boikotavo, jo seansų 
nelankė. To dėlei—filmo ro
dymas sulaikytas. Boikote 
atsispindi vakarinių vokie
čiu nutaikos... 

4.

Amerikos lietuviu laik
raščiai labai mažai žiūri 
kalbos tyrumo, jos taisyk
lingumo. Pav., “Laisvės” 
balandžio 4 dienos laidoje 
skaitome:

“Iškilmingai pagerbė St. 
Šimkaus atminti.” Išeitu, 

4 L. 7

lyg kad Šimkus turėjo ne
paprastai gerą atminti ir 
dėl to ji pagerbė. Gi iš 
tikrųjų buvo pagerbta ne 
jo atmintis, bet muzikinis 
užsitarnavimas. jo kūryba. 
Jo vardu pavadintą Klaipė
dos Muzikos konservatori
ja. Žmonės pagerbiami už 
jų visuomenini, politini, 
mokslinį ar kultūrini dar
bą, pagerbiamas jų atmini-

mas, ne “atmintis.”* O tai 
jau didelis skirtumas!

Kitoje vietoje parašyta:. 
“Eina’ kova už gimdymo 
kontrolę,” lyg kad būtų 
norima pailginti ar su
trumpinti patį g i m d y m o 
procesą. Sunormuoti gali
ma tik gimimų skaičių, o 
ne gimdymą kontroliuoti. 
Kitoje vietoje rašoma:

“Būrys narkotikų pateko 
bėdon,” “Areštuota 22 jau
nuoliai, kaip narkotikų 
skleidėjai,” “Rajone yra 
daug narkotikų ir daug nu
sikaltimu” ir pan. Čia 
“narkotikais” vadinama ir 
nuodai (heroinas, kokai
nas, kafeinas ir kt.) ir jų 
vartotojai, dėlto nežinia 
kas čia yra “narkotikas”?

Narkotikais vadinti rei
kia tik nacius nuodus, o 
žmones juos vartoiančius— 
narkomanais. Taip juos 
vadina ir Lietuvos spauda.

Laikraščiai turėtu dau
giau dėmesio kreipti i kal
bos tikslumą ir taisyklin
gumą.

Baltimore, Md.
Mūsų žinios

Veikiausia būtu sunku 
kas pranešti iš mūsų mies
to lietuvių gyvenimo, jeigu

Kanados valdžia ir biznieriai 
elgiasi labai protingai

Praėjusiais metais “veik
snių” spaudoje buvo garsiai 

l jie labaineturėtume LLD 25-os kp. gil.iamasi) kad .......
susirinkimų. Gaila, kad jie smai’kiai triukšmaus Mont-
nėra skaitlingi, bet gerai, 
kad nutarimais turtingi.

Balandžio mėnesį ne tik 
plačiai kalbėta, rengtasi 
prie pietų, kurie įvyko ba
landžio 2 d., bet padėta pa
grindas ir “Laisvės” pikni
kui, kuris įvyks birželio 11 
d. Slowak National Home- 
Park, 6526 Holabird Avė.

Labai gaila, kad šis susi
rinkimas buvo silpnesnis 
dėl mirties draugų S. Ray- 
mondo ir J. Balsio. Bet ta
rėmės L.L. Draugijos už
duotą kvotą mūsų kuopai “nuskriausti 
—5 nauju narių— šiais me- pabėgėliai, lenkai pabėgė
tais išpildyti. • Įjab vengrai pabėgėliai ir

Reakcija pasireiškė mūsųlf]ar ^iti, tai ju protesto 
mieste vien dėl to. kad New “manifestacija” ’ būsi a n ti

realio parodoje. Jie sutrau
ksią visas savo jėgas iš Ka- 
nadas ir Jungtinių Valstijų 
ir demonstruosią savo “va
davimo” biznį, būtent: turė
sią savo “lietuvių paviljo
ną”, ruošia “lietuviu dieną”, 
sukelsią didžiausią “mani
festaciją” prieš Tarybų Są
jungą. Ragino ir kvietė vi
sus savo pasekėjus rengtis 
tai /‘rųanifestacijai”.

Dar daugiau: jie skelbė, 
kad kadangi taip pat yra 

i” ukrainiečiai

tais išpildyti.

Park 
turi- 
kova 
bai-

liai, vengrai pabėgėliai ii

” būsi a n ti 
ruošiama bendromis jėgo
mis.

Apie tai, matyti, išgirdo 
Kanados valdžia ir biznie-

m o j
lanc

“Pasaulinė politika iš viso
keič

e Lietuvoje” (š. m. ba

ron

gi a

iasi mūsų nenaud a i. 
č Kanados ligota komp- 
isų politika nori išlai- 

status quo ir sueiti į 
idesnius santykius* su

modernių laikų okupantais. 
Prisimenam min. pirm, iš- 

iškimą “better red than 
d”. Žinoma, veikia biz-

sire 
dea 
nis

Nenuostabu, kad į mūsų 
Nepriklausomybės švent ė s 
Vas 
rea 
t i j 
na r 
lau 
ar

Vilniuje išleistas 28 to- 
mais (normaliai būna 4 to- 

^jrai) Levo Tolstojaus epas 
^praras ir taika” akliesiems, 

.Rnausdinta pagal Brailio 
sistema. T i e nelaimingi 
žmonės galės skaityti ši kū
rini. sekdami standžiame 
popiervie išmuštas skylu
tes. Tai iau nebenirmaknv- 
ga. išleista aklųjų naudai 
bei malonumui.

Lietuvoje yra anie 5.000 
aklu žmonių, kurie senai- 

i siais laikais elgetaudavo. 
lįgįOjbar jie turi savo Drau- 

leidykla, spaustuve, 
* I^Kso įrašu studija, penkis 
SUramonės kombinatus, eks

perimentinį fabriką, penkis

Jei dainius
Jei dainius aš būčiau, 
dainelę stipinčiau 
apie tėvynėlę
ir Nemuno grožį.

Tenai, kur jaunystė 
manoji pražydo, 
tenai, kur takeliai 
mano išbėgioti.

Stipinčiau dainelę, 
kaip gėlių vainiką, 
ir dažnai, nors tyliai, 
aš jąją dainuočiau

Virš žalių pušynų 
ir Nemuno slėniu, 
svajonių sparneliais 
kasdien ten skrajočiau.

Mylėjau aš savo 
gimtąją šalelę 
taip, kaip ir motušę, 
ka mane liūliavo!

Bet rūstus likimas 
skyrė sunkią dalią; 
turėjau palikti 
aš tėvų žemelę.

Išvykau už jūrų 
laimę susirasti, 
palikau gimtinę 
ir seną motušę.

Jei dainius aš būčiau, 
dainelę stipinčiau, 
gimtajai tėvynei 
iš meilės balsu.• v

Aš sielą ir širdį 
savo atiduočiau, 
kad šiandien gimtoji 
šalelė jau ne ta!

Ašaros našlaičių 
nerieda veideliais; 
nereik juodą plutą 
krimst buožiu kasdiena.

C- c-

Tos dienos praėjo— 
daugiau ir nebegrįš; 
Lietuva šiandieną 
ein\ naujuoju keliu!

aš būčiau...
Nors ji per daug metų 
vargo daug kentėjo; 
nešė sunkų jungą 
savu ir svetimu, c v

Bet šiandien tas viskas 
nuėjo užmarštin: 
nauja kelią tiesia 
sau šviesion ateitim

Jei dainius aš būčiau, 
dainele dainuočiau 
iš širdies aš džiaugsmo 
ir iš sielos jausmų!

L Vienužis
1967-4-6

Laiškas
Gerb. redakcija.

Aš noriu pasveikinti su 
Gegužės Pirmąja ir padė
koti savo brangioms te
toms, gyvenančioms Ameri
koje, tai yra M. Kazlauskie
nei, gyv. Elizabeth, N. J., ir 
M. Petkūnienei, gyv. Wor
cester, Mass., kurių dėka 
mes gauname trečius me
tus tokį gražų ir įdomų 
laikraštį “Laisvę.” Už tai 
joms noriu palinkėti daug 
geros • sveikatos ir laimės 
gyvenime. Dar norėčiau
Ir širdies ir sielos čia įdėti, 
Ir krašteli saulėto dangaus, 
Ir skambančios dainos

vyturėlio, 
Ir gyvenimo kelio gražaus.

Tuo pačiu noriu ir “Lais
vės” redakcijai padėkoti ir 
palinkėti sėkmės darbe, kad 
ji reguliariai išsiunčia laik
raštį “Laisvę.”

Algirdas Jarutis
Mažeikiai, 1967-IV-l d.

Era Book Shop 1400
Ave. laiko įvairiausio 
nio knygų, pradedant 
prieš kara Vietname, 
giant civiliniu teisiu apgy- . ,Į riai, kurie suinteresuoti pa-nimo temomis.

Betgi knygyno puolimas 
visuomenės nuotaiką nutei
kė i teigiama puse.

Spauda, televizija, miesto 
majoras Theodore McKel- 
din pareiškė, kad jeigu jis 
nilnai ir nesutinka su tuo, 
kas ten pardavinėjama, bet 
žodžio laisvė turi būti nil
nai apginta. įsakyta polici
jai saugoti pastatą.

Bet materiale žala iau 
buvo padaryta. Mūsų kuo
pa ir ios nariai tą nilnai 
at jausdami, sudėio 55 dol. 
tam tikslui, kad knvgvnas 
liktų pilnai sutvarkytas.

Sekmadienis, bal. 2 die
na — tikrai nuiki pavasario 
atmosfera. Nors ir pavė
luotai. bet prisiminta jog 
kadaise buvo Juozu vardo 
diena. Ir šis narengimas— 
pietūs- tam skirtas. Tvvko 
geroje nuotaikoje nasidėko- 
iant d.d. Juozui ir Jenei 
Staniams, Juozui ir Fran
ces Deltuvams už tain ska
niai pagamintus valgius.

žvmiai paįvairino pobūvi 
mūsn geri bičiuliai filadel- 
fieč.iai bei iu kaimynai pri
būdami tri iomis mašino
mis. Ačiū už tai.

Nors ūpas visų buvo pui
kus, bet maistą gaminant 
vien gero ūno neužtenka, 
reikia ir pinigu. Ta pilnai 
suprato ats i 1 a n k i u s i e j i 
gausiai paaukodami paden
gimui išlaidų. Aukos bus 
panaudotos prakil n i ę m s 
tikslams.

Juozai, kain dienos did- 
vardžiai. pasirodė pilnai to 
verti. Juozas Deltuva. Juo
zas Stahvs, Juozas Bekam- 
nis — kiekvienas aukoio po 
10 doleriu. Juozas Mikuc
kis • _5 dol. Mr; X—5 d.

Juozams pagerbti M. An
tanaitiene nateikp gardu 
nvraga ir 85: E. Mnlokintė. 
Merkiai. Pečkiai. A. Lin
ėjus—kiekvienas no 10 dol.

Pd~$5< A. Zalner. Verkie- 
nė. J. Pranaitis, Gustaitie- 
nė.
' Pn .87: šlaius. A. A. Že
maičiai. L. M. Antanaičiai. 
O. Gudonienė—86.

Po 84: J Kasnaras. Mi
kuckiene. V a išvilienė, O. 
Garcia. Petrauskiene.

Po 83.50: M. McDonald. 
F. Balsiem". M'. Šilanskipnė. 
M. Mafnkaitipnė. V. Bal
čiūnas. P. Zinkns. Mary So
nia Peter, A. Ekevise, P. 
Paserskis, Medelienė, An
tanaitienė, O. Kučiauskaite.

rodos pasisekimu, ir pagal-

ario 16 minėjimą Mont- 
yje nesiteikė apsilanky- 
oks federalinės valdžios 
eigūnas. Vengia susi
eti Maskvos nemalonės 
priekaištu, ir mūsų pasi

rodymui EXPO-67 Tautų 
aikštėje neduoda vietos.

T;
pu o 
kon

aip pat Kanada įkyriai 
la Amerikos politika ir 
krečius veiksmus (Viet

namas), kuri nori užkirsti 
a tolimesnei komunisti- 
epidemijos plėtotei.

a liniją ryškiai matome

keli
nes

vojo: Negalima daleisti,kad ir čia mūsų vietinėje kana- 
fašistinis elementas diškoie spaudoje. “The Ga- 

:e” ir “The Montreal 
r” išdrįso tik suminėti, 

kac lietuviai turėjo savo

šitas 
parodoje keltų provokaci- zeV 
jas. Jeigu Tarybų Sąjunga Sta 
ir kitos socialistinės šalys
sutiko turėti savo pavilio- tautine šventę. Parodė liau- 

pakelti dies šokius. Anie Lietuvos 
m. Nepriklausomybės

nūs ir tuo labai 
parodos prestižą, tai į ka 49 
bus panašu, jeigu mes lei- sukakti nei žodžio, nors vi- 
sime rengti tokias '“mani- si daviniai buvo suteikti iš 
festacijas” parodoje 
tuos paviljonus ir 
kraštus?

Kad tokios išvados
diečiai priėjo, tai sužinome 
ne iš kur kitur, bet iš tu 
pačiu “veiksniu”. Štai kokį 
prakeikimą Kanados val
džiai ir biznieriams skaito
me pabėgėlių “Nepriklauso-

prieš anl 
tuos. (

i nac
; proi 
te. 
raki

kana-

sto!”
1 mums atrodo, kad ka- 
ieČiai priėjo visiškai 
tingos išvados. Jie pama- 
kad su provokacinėmis, 
etieriškomis “manifesta

cijomis” ir “vadavimais” 
pabėgėliai kenkia Kanados 

valams, drumščia santy- 
s su socialistinėmis ša

limis. A. B. Salietis

rei

PITTSBURGH. PA.
Aplankius sergančia draugę

Kelinta savaitė, kaip Ur
šulė Paich vra nuvežta i O- 
hio Valley ligonine. Susita
rę su drg. O. Miliauskiene, 
nuvažiavom į ligoninę ap
lankyti sergančia drauge. 
Radom gulinčią lovoje, pri
spausta sunkios ligos. Bu
vo gaila žiūrėti į ta drau
ge, kuri per daugelį metų 
ėjo visokias pareigas pa
žangiose draugijose, nieka
dos neatsisakydama dirbti 
pažangiame judėjime, pa
žangios spaudos labui.

Draugė Paich dėl ligos 
prieš metus atsisakė, nuo 
nareigų komitetuose LDS, 
LLD ir kt. Gaila, kad mū
sų senosios kartos veikėjai 
yra ligų snaudžiami...

Draugė Miliauskienė man 
paaiškino ir apie sergantį 
Joną Briedi, kuris yra pri
spaustas ligos savo namuo
se ir negali ateiti į draugų 
susirinkimus. Drg. Briedis 
nėr daugeli metų visados ir 
visur dalyvavo ir visados 
prisidėjo su parama pažan
gai.

Aš ir visi iu ilgu metu 
augai linkime, kad U. 
ch ir J. Briedis atgautų 

sveikatą ir į trumpa laiką 
susitiktu su mumis draugi- 

susirinkimuose.

dr 
Pa

jų

J,D 87 kuopos susirinki- 
,š įvyks balandžio 23 d.,m a

3 vai. popiet. LDS 160 kuo
pos
St.,
dai
siri

name. 1317 Reedsdale 
N. S. Pittsburghe. Yra 
g svarbiu reikalų. Su
nkime visi.

J. K. Mažukna

§ Kasmet didėja Kubos 
cukraus pramonės gamyba. 
Keturis milijonus tonų cuk
raus kubiečiai šiemet paga
mino 32 dienomis anksčiau, 
negu pernai.

§ Bulgarijoje įvyko pir
šis kooperatyvų suva- 
yimas. >
• Apie 15 tūkstančių žmo

nių kas mėnesį pabėga iš 
Pietų Vietnamo armijos.

ma 
žia1

GRĮŽTA PAUKŠČIAI
Į GIMTINĘ

Ačiū J. J. Staniams, J. F. 
Deltuvams u ž gaminant 
valgius pridėtus “mažus” 
daiktus, kuriu susidaro ga
na daug, o išlaidos vis tos 
pačios. Taipgi Mildred An
tanaitienė, nors ir ne komi
sijos narė, bet žiurstelis vi
suomet yra su ja visuose 
mūsų parengimuose, j i 
mums daug pagelbsti y ai-* 
gių padavime ir skaniais 
pyragais.

Vinco Duktė

Neša paukščiai į gimtinę 
Sai
Neša džiaugsmą ir krūtinėj
Tūkstančius dainų!..
Ne§a sodru, gaivu lietu,
Glu
MiSko atšlaitėj gėlėtoj
Pramintus takus....

lę ant sparnų,

osnių kačiukus,

Grįžta paukščiai iš ke- 
Neša dovanų [lionių—

ms pavasarį malonų 
t lakių sparnų!

E.Dregva
“Valst. Laikraštis”

Mu
An



pusi.

Nelinksma agresyvaus bloko 
sukaktis

Balandžio 4 dieną suka
ko 18 metų, kai Vashingto- 
ne buvo pasirašyta sutar
tis įkurti Šiaurės Atlanto 
Sąjungą, žinomą NATO pa
vadinimu. Tačiau šios su
kakties niekas nepaminėjo 
šalių — NATO dalyvių sos
tinėse, o juo labiau nedide
liame Belgijos miestelyje 
Kasto, kur šiomis dieno
mis NATO štabas buvo pri
verstas persikraustyti iš 
Paryžiaus priemiesčio R.o- 
kankuro.

Prancūzija pasitraukia
Kovo 31 dieną Prancūzi

jos vyriausybės reikalavi
mu iš Prancūzijos teritori
jos buvo išvesta visa užsie
nio kariuomenė, išgabenti 
jos ginklai ir amunicija, 
likviduotos v i sos NATO 
karinės bazės. Tokiu būdu 
Prancūzija galutinai nu
traukė ryšius su karine 
NATO organizacija. Tiesa, 
Paryžiuje kol kas liko šio 
bloko vyriausiasis politinis 
organas — NATO taryba, 
bet ir ji rudenį persikels į 
Briuselį.

Iš viso Prancūziją paliko 
apie 70 tūkstančių užsie
nio (daugiausia Amerikos) 
kariškių ir jų šeimų narių, 
išvežta 820 tūkstančių tonų 
ginklų ir kitos karinės 
technikos. NATO štabai ir 
kitos įstaigos įsikūrė Belgi
joje, Olandijoje, Portugali
joje, Anglijoje. Tačiau visi 
Amerikos štabai ir didžioji 
dalis Amerikos ginklų iš 
Prancūzijos buvo išvežta į 
Vakarų Vokietiją, kurios 
teritorijoje pilna aerodro
mų, raketinių aikštelių, po
ligonų, kareivinių.

V. Vokietijos vaidmuo
Vakarų Vokietija, priim

ta į NATO 1955 metais, ne
trukus šiame bloke tapo 
svarbesnė už kitas Euro
pos valstybes. Europos ša
lių — NATO dalyvių tarpe 
ji turi didžiausią armiją— 
daugiau kaip 500 tūkstan
čių žmonių.

Vakarų Vokietija kartu 
su septyniomis kitomis ša
limis įeina į NATO “bran
duolinio planavimo grupę”. 
Bonos generolai ir karinin
kai užima daug labai svar
bių postų NATO organuo
se, tokiu būdu darydami di
delę įtaką NATO politikai 
ir strategijai. Pavyzdžiui, 
NATO kariuomenės vyriau
siasis, vadas Europos Cent
rinėje zonoje yra Vakarų 
Vokietijos generolas Kil- 
manzegas.

Amerikos būkštavimai
NATO sutarties terminas 

baigiasi 1969 metais. Tai 
kelia nerimą Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms. Jos 
būkštauja, kad ir kai ku
rios kitos šalys nepasektų 
Prancūzijos pavyzdžiu. To
dėl amerikiečiai imasi prie
monių šiam blokui politiš
kai sustiprinti.

Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Hubert Hum
phrey lankėsi NATO ša
lių sostinėse, siekdamas su
stiprinti “Atlanto solidaru
mą”. Svarstomos galimos 
NATO “reformos”, siekiant 
“užlopyti plyšius” šiame 
bloke, kad jis bent šiek tiek 
atitiktų dabarties sąlygas, 
kai Europos šalys vis la
biau nepatenkintos Jungti
nių Valstijų globa.

Kariniai pasiruošimai
Pastaruoju metu pagyvė

jo ir karinė NATO veikla. 
Spaudoje nuolat pasirodo 
pranešimų apie k a rinius 
manevrus, kuriuose daly
vauja šio bloko ginkluoto
sios pajėgos. Šių manevrų 
rajonai — Vakarų Vokieti
jos teritorija, šiaurinė Eu
ropos dalis, Viduržemio jū
ra, rajonai netoli socialisti
nės stovyklos šalių sienų.

Tačiau Jungtinėms Vals
tijoms jau nepakanka vien 
politinio ir karinio. NATO 
stiprinimo. Jos norėtų savo 
viešpataujančiai p a dėčiai 
Vakarų Europoje solidžios 
“ekonominės bazės”. Todėl 
Amerikos monopolijos da
bar pradėjo tikrą “įsiverži
mą”’ į Vakarų E uropą, 
siekdamos paimti į savo 
kontrolę kai kurias svar
biausias šių šalių pramonės 
šakas. Per ketverius metus 
tiesioginiai Amerikos kapi
taliniai įdėjimai į Vakarų 
Europos pramonę padidėjo 
nuo 9 iki 16 milijardų dole
rių.

NATO kelia didelę grės
mę taikai Europoje — ir ne 
tik Europoje, bet ir Afriko
je, Artimuosiuose Rytuose 
ir kituose pasaulio rajonuo
se. Amerikiečiai dabar pri
mygtinai siekia į t raukti 
NATO į agresyvų karą 
Vietname. Štai kodėl Euro
pos ir viso pasaulio tautos 
ryžtingai reikalauja likvi
duoti šį, o taip pat ir visus 
kitus agresyvius b 1 o k u s , 
kuriuos įkūrė A m e r i k o s 
imperialistai.

§ Bulgarijai paded a n t, 
Gvinėjoje bus pastatyta di
delė lentpiūvė.

Waterbury, Conn.
LLD 28 kuopos susirinki

mas įvyko kovo 21 d. Na
rių atsilankė pusėtinai. Na
riai, kurie dar neužsimokė
jote šių metų duoklių, pra
šome tai padaryti greitu 
laiku. Gaila, kad negauna
me knygų iš Centro — kai 
kurie nariai išmetinėjo. Tu
rėkite kantrybės, draugai, 
kaip greit Centras gaus, 
taip greit ir atsiųs.

Daug svarstom apie va
sarinius parengimus. Nuta
rėme turėti du pikniku. 
Dienos dar nepaskyrėmė, 
nes reikia pasitarti su ki
tų kolonijų veikėjais, kad 
neįvyktų du parengimai 
mūsų kolonijoje viena die
na.

Iš iždo paaukota argen
tiniečių laikraščiui “Vaga” 
$10, o mūsų gera rėmėja 
Ona Phillipsie, stamfordie- 
tė, prisidėjo su $5.

Kuopos susirinkimas baig
tas greit, nes tą pačią dieną 
turėjome Moters Dienos mi
nėjimą. Programą Moters 
Dienos m i n ė j i m o atliko 
grupė niujorkiečių, kuri bu
vo labai įdomi. Plačiau ne
rašysiu, nes J. Strižauskas 
jau davė puikų pranešimą 
per laikrašti. Tik tiek ga
liu pasakyti, kad mes ne
same turėję tokio puikaus 
sambūrio. Visiems patiko. 
Tariame širdingą ačiū drau
gams niujorkiečiams.

Po programos turėjome 
užkandžių. Nors įėjimo mo
kesčio nebuvo, visi pasimo
kė jo pagal išgalę. Mūsų 
svečiai stamfordiečiai Wal
ter ir Amelia Juskevičiai, 
prisidėjo su $5, taip pat ir 
Anna Phillipsie su $5. Ačiū 
jiems.

Nepamirškime, gegužės 
21 d. Hartfordo Laisvės 
chorui sukanka 40 metų kai 
jis gyvuoja, ir rengia su
kakties parengimą. Sako 
hartfordiečiai, kad turės 
programą, bus dainininkų 
iš Worcester, Mass. Taipgi 
gal kai kas ir iš niujorkie
čių.

Visi žinome, kad Hartfor
do choras tai pažiba mūsų 
visai Connecticut valstijai. 
Tad ir dalyvaukime visi iš 
visur. Beje, bus duodami ir 
pietūs.

Delegatai, kurie esate ap
siėmė dalyvauti LDS ap
skrities konferencijoje, ne
pamirškite, kad tai įvyks 
balandžio 30 d., sekmadienį, 
10 vai. ryto, 103 Green St. 
svetainėje, Waterbury. Bus 
duodami pietūs 1 vai. Bū
tų gerai, kad šeimininkės iš 
anksto žinotų, kiek delega
tų dalyvaus.

Klementina 
Yenkeliūniene
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Skaitytoją balsai
Gaila netekti savo artimų 

arba gerų draugų, kuriuos 
per daugelį metų teko pa
žinti pažangiame veikime, 
kovose dėl mūsų ir priau
gančios kartos gyvenimo 
pagerinimo. Kai kuriems 
teko ir gyvybę tose kovose 
prarasti, o kiti nemažai nu
kentėjo kovose, kad būtų 
panaikintas išnaudojimas, 
žmogaus žmogumi pavergi
mas.

Vienas tokių k ovotojų 
buvo Jonas Balsys, gyvenęs 
Baltimore, Md., n e seniai 
miręs. Jam teko nemažai 
nukentėti nuo reakcijos.

Skaitau “Laisvėje”, kad 
mūsų geras tautietis Juo
zas Banaitis mirė Tarybų 
Lietuvoje. Gerai jį paži
nau. Kai 1964 metais lan
kiausi Tarybų Lietuvoje, 
tuo tarpu ir jo sesutė kartu 
buvo mūsų grupėje. Juozas 
kasdien atlankydavo savo 
sesutę. Teko su juo plačiai 
pasikalbėti. T a i žmogus, 
kuris pergyveno daug aud
rų. Labai malonus ir nuo
širdus draugas.

Nuoširdi užuojauta jo se
sutei Stašienei, gyvenančiai 
Cambridge, Mass. M iru
siems ramybė šaltoje žeme- 
Įėję!

A. Lipčius

Bethlehem, Pa.
“Vilnies” num. 36-ame, 

vasario 21 d., J. V. Vinciū- 
nas rašo klausimu: Kur 
pasaulio pradžia tikinčiam 
ir ateistui? Nežinau, ar 
kas yra atsakęs į šį svarbų 
klausimą.

Esu skaitęs po 3-tą kartų 
šias knygas: 1. Apie že-j 
mę ir kitus- svietus, jų būvį 
ir pabaigą. Sutaisė Šernas, 
Chicago, Ill., pagal Heilper- 
ną i r kitus. Spausdinta 
1896 m. “Lietuvos” spaus
tuvėje.

2. Pasaulio stebuklai, vi
satos minklė, gyvenimo pa
slaptys ir evoliucijos esmė. 
Parašė Ernest Hekelis. Po
puliariai išvertė Jonas J. 
Kaškiaučius. Išleista 1927 
metais.

3. Visuotinė Visasąjungi
nės Komunistų (bolševikų) 
partijos istorija.

Mieli broliai ir sesės, no
rite žinoti, perskaitykite 
šias tris knygas po du-tris 
kartus. Būsit dėkingi man. 
Aš jums galiu jas paskolin
ti bei atiduoti.

Frank P. Zavis
1320 East Wood Road 
Bethlehem, Pa. 18017 

(Klausiate, ką turite da
ryti, kad jums numirus, 
būtumėte palaidotas laisvai, 
be bažnytinių palaiminimų. 
Darykite taip: parašykite 
testamentą, nurodant, kaip 
jūsų artimieji turėtų jus 
palaidoti. — Red.).

Washington.— Kongresas 
padarė spaudimą, o prezi
dentas Johnsonas pasirašė, 
pagal kurį geležinkeliečių 
streikas turi būti nukeltas 
20 dienų. O vėliau—“maty
sime,” sako valdžia.

New York. — Mirė Tho
mas S. Lamont, sulaukęs 68 
metų amžiaus,—brolis Cor- 
lisso Lamonto, pažangiečių 
filosofo. Mirusysis buvo 
bankininkas, priklausęs 
“Morgano namams.”

Jeronimas šukauskas (šukaitis)
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JERUKAS
(Pabaiga)

Jerukas nors ir norėjo at
gal grįžti pas seserį ir švo- 
gerį, bet tėvai neleido, nes 
tėvo pirma ranka—Juozas 
—- buvo rengiamas Ameri
kon, nes sekantį rudenį jam 
reikės kariuomenėn stoti. 
Jaunesnis sūnus Pranas tu
rės užimti jo vietą, o Jeru
kas bus vyriausias piemuo, 
ir, reikalui priėjus, prigel- 
bės laukų darbe. Sesuo He
lena, važiuodama namo ir 
atsisveikindama Jerukąnet 
apsiverkė.

Vasarai gerokai įpusėjus, 
Juozas išvažiuoja Ameri
kon. Tėvui lieka pagelbi- 
ninkais dirbti ir kitus mai
tinti vyriausia duktė Mag
dalena, Pranas ir Jerukas. 
Jerukas jau turėjo griebtis 
ir vyriškų darbų: dalgį įsi
taisyti ir vartoti, taipgi ir 
žagrę valdyti.

Prabėga vasara ir ateina 
žiema. Jeruko metų vaikai 
eina į mokyklą. Šios apy
linkės ūkininkai, kurie tu
rėjo gimines ar gerus pa
žįstamus arti mokyklos, ku
ri buvo už apie suvirš ke
turių viorstų, nuveždavo 
vaikus visai savaitei laiko 
pas juos kvatieravoti. Je
ruko tėvas, pats būdamas 
beraštis, neleido vaikus mo
kytis. Savaitgaliais, kai 
kaimynų vaikai grįždavo 
pas tėvus, Jerukas sueida
vo su jais. Jie pajuokdavo 
jį, kad jis jau didesnis už 
juos, o neina į učiliščią. 
Kiti jį net ruskai pavadin
davo : “Durak neuččenik”.

Nors Jerukas nekartą 
verkdamas prašė tėvo, kad 
jį leistų mokyklon su ki
tais, bet tėvas, grąsinda- 
mas virvagaliu, pasakė: 
“Moki mišių maldas, ir už
tenka. Nei vieno « mokyto 
žmogaus nėra gero. Visi jie 
žulikai.”

Bet Jerukas, nors ir klau
sė tėvo kalbos, tuo netikė
jo’

Netoliese Pantvardžių 
kaime vienas neturtingas 
ūkininkas turėjo* daug sū
nų. Vienas iš jų buvo bat
siuvys ir mokėjo gerai ra
šyti rusiškai ir lietuviškai. 
Jerukas, susipažinęs su juo, 
pramoko nuo jo rašyti.

Pagaliau Jerukas pradė
jo svajoti apie tą tiek daug 
girdėtą šalį, kur jo trys 
broliai ir sesuo jau gyveno. 
Jis susirašo su broliu ir se
sele, kad motina mirus ir 
kad brolis Pranas apsivedė. 
Prašo parsiųsti “šipkortę,” 
jis norįs atvažiuoti pas juos 
į Ameriką, nes namie ne
begalįs būti.

Gauna jis laišką nuo se
sers, kuriame ji su ašaro
mis apgailestauja motinos 
mirtį, bet apie “šipkortę” 
nieko nemini. Matydamas, 
kad iš Amerikos jokios pa
galbos nesulauks, pradėjo 
brolį Praną ir tėvą prašy
ti, kad gautų pinigų ir leis
tų jį Amerikon.

Tėvas ir Pranas, matyda
mi, kad iš Jeruko mažas 
ūkio pagalbininkas, nutarė 
pasiskolinti 150 rublių ir iš
leisti.

Ir taip 1912 metų gegu
žės 1 d. ritosi du vežimai 
keliu, kuris ėjo viduriu Ba
landžių viensėdžių kaimo. 
Juose sėdėjo du vyrai, vos 
pražydę Lietuvos žiedai.

Vežimas ritosi link Jur
barko. Ten slaptai per ru- 
bežių vedantis vadas sutar
toje vietoje jau laukė. Je-

Vaizdelis iš gyvenimo 
rūkas ir jo draugas Teleso- 
rius Patašius, atsisveikinę 
su savo broliais, dingo Jur
barko mieste, ir niekas nie
ko apie juos negirdėjo. Tik 
už kokio mnesio laiko Je
rukas parašė, kad jis jau 
Amerikoje. • • •

Nuo pat vaikystės die
nų Jerukas bėgo iš namų ir 
vis sugrįždavo. Dbar jis 
atvažiavo Amerikon niekie
no nevaržomas. Bėgo jis į 
svietą, nežinodamas, kas ir 
kur jo laukia. Atvažiavo 
pas pusbrolį, kurio jis ne
pažino ir nebuvo jo matęs, 
nors ir buvo vieno tėvo vai
kai. Turėjo jis ir tikrą bro
lį ir seserį, bet neturėjo jų 
adresų. Vėliau suėjo ir su 
jais. Sesuo pirmiausia nu
sivedė jį į bažnyčią, o bro
lis aprodė visas karčiamas 
ir nusivedė į anglies kasyk
las dirbti.

Vėliau nuo savo draugų 
vaikų, grįžusių iš mokyk
los, gaudavo gabalą popie
riaus su mažais langučiais 
ir ranka.išrašytomis raidė
mis.

Vieną sekmadienį motina 
ir sesuo Magdalena iš Sta
kių miestelio parvežė jam 
“tetretką” (popieriaus są
siuvinį) ir porą paišelių. 
Oi, koks jam buvo džiaugs
mas,! Po to jis dažniau nu
eidavo pas tą batsiuvį ir nu- 
sinešdavo savo tetretką ir 
paišelius. Kartais motina 
ar sesuo Magdalena slap
tai nukniaukdavo nuo tė
vo porą grivinų ar četvert- 
ką ir įduodavo nunešti tam 
šiaučiui.

Nors rašyti ir kitų rank
raštį skaityti Jerukas jau 
ir mokėjo, bet kur kas ne
galėjo susilyginti su tais, 
kurie lankė mokyklą. Anie 
jam pasakojo apie numerių 
rokundą, aritmetiką, ir apie 
istoriją, apie tolimus Rusi
jos miestus, ežerus ir ma
rias, o Jerukas tik tylėjo 
ir klausėsi. Bet jis didžia
vosi nors ir tuo, ką mo
kėjo, nes jo brolis, už jį 
vyresnis, Pranas ir sesuo 
Magdalena nė to nemokėjo.

Laikas bėgo ir Jerukas 
augo į bernioką.

Sesuo Magdalena, .vyriau
sia motinos pagalbininkė, 
išvažiuoja Amerikon. Mo
tinai prisieina sunkiau 
dirbti. Pagaliau nuo per 
daugelio gimdymų (kurių 
jinai pergyveno iš viso vie
nuolika) ir sunkaus darbo, 
1910 m. numiršta, palikda
ma tėvui šešis vaikus, iš 
kurių trys dar nė piemenu
kų amžiaus nebuvo.

Jerukas dar prieš moti
nos mirtį pradėjo būti ne
suvaldomas. Jam vaikystės 
išdaigos ir vėl pradėjo at
sikartoti. Išeidavo iš na
mų ir per kelias dienas ne
grįždavo. Jis eidavo toli 
kur pas ūkininkus šiepiū- 
tės laiku užsidirbti pinigų, 
ir tada, kada jis taip buvo 
reikalingas namuose! Tė
vas bijojo jį skaudžiai baus
ti, nes jis galėjo pabėgti ir 
visai nebegrįžti.

Vos 18 metų, o mes jį jau 
matome anglies dulkėmis 
paišiną, stovintį karčiamo- 
je prie baro ir geriantį deg
tinę ir alų su kitais, irgi 
paišinais veidais darbini.n- 
kais.

Čia jis rado suvis ne to
kią Ameriką, apie kokią 
girdėjo Lietuvoje Stakių 

miestelyje Kazlausko aliA| 
j e vyrus kalbant.

Bet jis ir čionai vienoje 
vietoje nebuvo pasitenki
nęs. Mes matome jį kita
me Amerikos krašte, dir
bantį laukų darbą, čia jam 
lyg ir prisiminė Lietuvos 
laukai, bet čia ne rugiai ir 
ne avižos, o tik tabakas 
auginamas. Saulei leidžian
tis nesigirdi dainos.

Kur Jerukas tik bėgo, jo
kio amato nemokant, visur 
sutiko sunkų darbą.

Vėliau matome jį jau 23 
metų dirbantį plieno fabri
ke ir jau vedusį. Griebė- • 
si jis mokytis profesinio 
amato. Bet neturint jokio 
pradinio mokslo, kuris tu
rėjo būti gautas 10 ar 12 
metų amžiaus esant, moky
masis buvo sunkus. 10 va
landų sunkaus darbo ir dvi 
valandos vakarinės mok^- 
los jo sveikatą mažino, 
nors gerokai pasistūmęs ta
me moksle, suklupo ir ne
užbaigė.

Apleidus vakarinę mo
kyklą, jam sveikata pasi
taisė, ir savo sunkų dar
bą tęsė toliau. Šiame mies
te, New. Haven, Conn., ir 
tame darbe jis ilgiausiai 
apsistojo, nes, mat, ženat- 
vė jam sparnus pakirpo. 
Nors to amato mokydama
sis paliko neužbaigęs, bet 
visvien daug ką pramoko. 
O kadangi mylėjo knygas 
ir laikraščius skaityti, tas 
jam plačiai akis atidarė, ir 
jis pradėjo matyti aiškioje 
šviesoje. Knygos ir laikraš
čiai, kurie - aiškino šunim 
darbo žmogaus gyveninei 
ir mokė kaip pagerinti, iš
vedė jį iš ūkanos.

Jam apsistojus šiame 
mieste 1915 metų pradžioje, 
rado didoką lietuvių kolo
niją, keletą p a š a 1 p i n i ų 
draugijų — bažnytinių ir 
laisvų. Stojo jis į laisvas 
draugijas, ir neilgai jį be- 
matei tik eiliniu nariu. Jį 
matei tai pirmininko, tai 
raštininko vieaoje, ir griež
tai progresyviškoje pusėje 
besilaikantį.

Nors Jerukas nuo pat 
vaikystės bėgo ir bėgo, ir 
jį buvo sunku surasti, bet 
žila senatvė 1959 metais jį 
pasivijo.

Paliuosuotas iš d a ripį 
ant pensijos, nežiūrint žnc? 
senatvės, jis ir vėl bėga. 
Bėga taip toli, kad jau to
liau negali bėgti, nes saus- 
žemis pasibaigia ir iš abiejų 
pusių vanduo — Miami, 
Florida.

Čion apsistojęs jis žiūri 
atgal į savo nubėgtą gyve
nimo taką. Koks jis keis
tas ir įdomus. Pergyven
tos pavasario ir vasaros 
dienos, kai kurių nevertėtų 
nė prisiminti. Bet ne jo 
kaltė. Tai tamsybės amžių 
vaisius. B<et rudens hįįta*'' 
skaistus ir gražus. w]

Panevėžyje buvo paga
minti pirmieji lietuviški ki
neskopai, o Šiauliuose nau
ji modernūs lietuviški tele
vizoriai “Tauras.”

§ Kasmet brangsta butai 
Švedijoje. Už butą darbi
ninkas ir tarnautojas turi 
atiduoti pusę savo atlygirv 
mo. Naujuose namuos® 
nas butas kainuoja'^L 
kronų (apie 170 rubliųpM* 
mėnesį.
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Boleslovas Motuzą

M. K. Čiurlionis — dailininkas
asaulinė meno istorija 

o daug nuostabių asme
nybių, kurių ^gyvenimas ir 
kūryba nepasiduoda logiš
kai aiškinama. Štai jų visa
plejada: Giotto, Masaccio, 
Boticellis, El Greko, Rem- 
brandtas, Goya, Van Go
gas, Cezanas, o tarpe jų ir 
mūsų genialus Mykalojus 
Čiurlionis. Jie visi, stovė
dami savo epochoje, kaip 
švyturiai mėtė genijaus 
šviesą busimųjų kartų epo
choms.
o tarpe jų ir mūsų genia
lus Mykalojus Čiurlionis. 
Jie visi, stovėdami savo 
epochoje, kaip švyturiai 
mėtė genijaus šviesą busi
mųjų kartų epochoms.

Jau vaikystėje rodęs mu
zikai didelį talentą, per 
trisdešimt metų gerai pa
ruoštas muzikos profesio- 
naUsikompozitorius europi
nio mąsto lietuviškos mu
zikinės kultūros pradinin
kas. Nuostabu, kad per šią 
kūrybinę energiją prasiver
žė nepakartotinas, fenome
nalus dailininko genijus. 
Trumpu 5-6 metų bėgyje 
sugebėjo sukurti brandžiau
sius kompozitoriaus kūri
nius, studijuoti dailę ir su
kurti neįkainuojamas pa
saulinio meno šedevras.)

Doru, kaip ir gražiu 
žmogum reikia gimti. Ir

žų dienų veržėsi iš jo ais
tringa kūrybinė energija.

Tokią nuo mažens jaut
rią sielą graudino gražioji 
Dzūkijos gamta, Nemuno 
muzika, žavingos Druski
ninkų apylinkės, dainuojan
čios melsvai palkšvos tyvu
liuojančios tolumos priden
gtos švelniai balzgana mig
la. Įstabios kalvos ir dau
bos, slėniai nusagstyti gel
tonom purienom, mieguisti

pasakas, legendos padavi
mus apie, aistringas liaudies 
kovas už laisvę ir laimę. 
Čia pat šalia gyveno 1863 
metų sukilimo dalyviai, to
kie kaip daktaras Juozas 
Markevičius, kuris už daly
vavimą 1863 metų sukilime 
buvo nuteistas mirti. Kaip 
daktaro bendražygis kuni
gas Juozas Majevskis. Jis 
kas vakarą girdėdavo kaip 
iš kitos pusės Nemuno Skly-

IVI. K. ČIURLIONIS

muzikos studijų irgi vogčia. 
Apie 1900 metus nusiperka 
aliejinius dažus ir parva
žiavęs atostogų į Druski
ninkus tapo iš gamtos. Ir 
Leipcige jis perka dažus: 
“Nusipirkau keletą tūbų 
dažų ir drobės”. Ir tapo iš 
atminties savo m yl i m u s 
Druskininkus. “Šiandi e n 
nutapiau kažką panašų į 
Druskininkų ežeriuką, bet 
nepavyko, nes dangus pa
sidarė kažkoks vokiškas, 
baisiai pasidarė pykta. Ta
čiau nenustojau vilties, kad 
busimieji mano darbai bus 
geresni.”

Sveikindamas iš svetur 
namiškius Mykalojus pas
toviai siųsdavo savo kom
pozicijos akvarele lietus at
virukus. “Nežinau, ar pa
žinsi tą vietą, nors tiek 
daug kartų čia buvome. 
Nepavyko — ką daryti.La
bai sunku tapyti (akvarele) 
žydriame popieriuje, viskas 
išeina nenatūraliai”.

“Mane apnyko melancholi
ja, ir tai biauru. Ilgą laiką 
nieko neveikiau. Dabar ^ta
pau “Laidotuvių simfoniją”, 
turiu jau 5 paveikslus. Dir
bu įtemptai, daug ir noriai. 
Visi siunčiami į namus at
virukai yra jo užmanytų 
kompozicijų eskizai. Ir taip 
keletą metų pastoviai. Pa
galiau stoja į mokyklą mo
kytis piešti. 1904 metais 
Varšuvoje organizuojama 
Dailės mokykla-akademija, 
kurios direktorium tampa 
lietuvis Kazimieras Stab- 
rauskas. M. K. Čiurlionis 
stoja į mokyklą ir visu rim
tumu studijuoja plastinį 
meną. Jis ekspansyviai pie
šia, eksperimentuoja grafi
kos pratimus, daug lieja ak
varelę, mokosi pastelę alie
jiniais dažais, tempera ir 
pradeda savarankiškai kur
ti ir nuostabiai produkty
viai.

(Bus daugiau)

Stoughton, Mass.
Joseph Petrukaitis, senas 

“Laisvės” skait y t o j a s ir 
progresyvių lietuvių veikė
jas, turėjo sunkią operaci
ją balandžio 7 d.

Petrukaitis randasi God
dard Memorial Hospitalyj, 
Sumner Street, Stoughton, 
Mass. Po operacijos dar 
labai silpnas, lankytojų dar 
neleidžia pas jį, bet galima 
užuojautos korteles pasiųs
ti.

Linkiu Petrukaičiui at
laikyti tą netikėtą sunkią 
operaciją ir vėl būti svei
ku. (“Laisvės” redakcija 
linki d-gui J. Petrukaičiui 
to paties!)

George Shimaitis

• Specialus Kongo (Kin
šasa) karinis tribunolas už 
akių nuteisė mirti buvusį 
šalies ministrą pirmininką 
Moizę Čiombę.

HELP WANTED MALE
EXPERIENCED MECHANIC. Must 
have experience on industrial front 
end loaders and motors. Welding 
experience helpful but not necessa
ry. Apply in person, or phone 1-932- 
2396. ORGANIC COMPOST CORP.

(27-30)

MECHANICS & ROOFERS
Shinglers, exp’d preferred. Work 

12 months out of the year. Plenty 
of work with large Concern. Hos
pitalization pension plan, winter 
bonuses plus many other Co. bene
fits. Apply—

318 W. Baltimore Pike 
Ask for Herb Tuohy

TOOLMAKER. Experienced on 
i irs and maintenance of prorepa

gros jive and secondary operation
dies
Will
Numerous fringe benefits. Contact
Miss
Hatboro, Pa.

and general tool room work, 
consider 1st class machinist.

Hahn, AMSCO INDUSTRIES, 
OS 5-6100 ( 29-31)

FOR SALE
Magnificent sterling silver, flatware 
service for 12, also one set, service
for 8 slightly used. Perfect condi

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

(29-31)

1902 metais prieš atsis
veikinant su Leipcigu M. 
Čiurlionis apsilanko Drez
deno galerijoje ir žavisi jo
je esančiais pasauliniais še
devrais.

Ir taip, 1903 metais rude
nį, M. Čiurlionis jau baigęs 
dvi Konservatorijas ir yra 
pilnai kvalifikuotas, profe
sionalas kompozitorius ir... 
“Jau nutapiau vieną simbo
linį paveikslą”. O po mėne
sio rašo broliui Povilui:

BROCKTON, MASS. PRANEŠIMAI

Čiurlionis apart visko apsi
gimę retai,, saulėta, giliai \ 
jautri ir humaniška asme
nybe. Visada būdamas nuo
širdžiu jis sugebėjo būti ir 
objektyviu ir tas jam pa- 

| dėdavo niekad “iš savęs ne- 
, Iškristi”, visada būti savu, 

Susikaupusiu, girdinčiu, ma-
* tančiu ir žinančiu kas jame 

pačiame dedasi. Jame visa
da degė pastovi kūrybinė 
ugnis, visada buvo pilnas 
idėjų ir sugebąs jas džiaugs-1 
mingai išreikšti.

* “Čiurlionis veikė skubiai, 
sprendė žaibiškai”.

I * * •

* Jo tėvas mylėjo gamtą,
i muziką ir drožinėjo iš me

džio.
Motinos tėvas irgi buvo 
liaudies drožėju. Gimė My- 
lojus Čiurlionis Dainavos 
krašte, kur dangus, žemė 
ir žmonės visada dainuoja. 
Visa jo jaunystė su Ratny

čėlės tekmele nusruveno į 
y flBJemuno P^^ybes per jo 
^Wjautrią širdį ir žingeidų

ežerai ir plepus upokšniai., do liūdesio ir 
Jis klausydavos pušų ošimo liaudies dainos.
ūnisono, jų jam supranta
mą šlamesį ir sarmatlyų 
drebulių vos girdimus vir
pesio trėlias. Debesų kaska
das, ir flotilijas virš Drus- 
konių ežero įdėmiai stebė
davo.

“Nuolat- žiūrėčiau į me
džius, žoles, čia pat prie 
manęs bręsta ir rausta salė
je pumpurėliai, paskui švie
siai žalsvi ūgiai... O ten 
kur nekur iš už didelio .lapo 
jau gėlytė iškiša galvutę ir 
šypsosi saulei. Nuostabūs 
krantai, vietomis būna kaž
kas panašu į pirmykščius 
miškus, tai vėl laukiniai ur
vai, jaunutės girelės”.

Visokie matymo įspū
džiai patys liejosi, procesi
jom ėjo į paslaptingą, tokį 
erdvų, šviesų ir žmoniškai 
gražų jo vidinį pasaulį.

Jį supė žmoniška aplinka. 
Jis mylėjo žmones...“Nepy- 
kyte”. “Tai ne dėl to, kad 
pyktumėt, bet aš tik noriu

džiaugsmo 
Ir kartais

beklausant susimąstydavo... 
“Kartais būna liūdna, kar
tais žmogus susimąstai apie 
geresnius laikus, kurie pra-
ėjo, ir apie tuos, kurie tu
rėtų ateiti, kartais ir labai 
liūdna pasidaro, bet tai tik 
kartais. 

• • •
Jam buvo vos 13 metų, 

kai palikęs Druskininkus 
apsigyveno Plungėje. O se
noji Žemaitija! Tu nuosta
bus kraštas. Tu mylima 
kaip Sengalvėlė močiutė, 
tai tu uždegiai genijaus 
širdį, tai čia jis praregėjo 
dailininko matymu. Mano- 
tonišku ritmu laikų ir miš
kų, kuprotas gamtovaizdis 
Žemaitijos driekiasi per 
Platelius, stebuklingą seno
vę kvėpiantį Beržorą, per 
Gintališkių kalvas Palangos 
jūros pusėn. Keliai takeliai, 
laukai ir pamiškės apgy
vendintos žemaičių kryžiais 
ir koplytėlėm. Štai čia pat,

protą monotonišku Dzūki- 
kijos ritmu. Viskas jame 
kaupėsi ir krovėsi kaip 
pumpurėly žiedas. Nuo ma-

priminti, kad žmonių san
tykiuose turi būti tas pag
rindas, kad neturime vieni 
ant kitų pykti”. Jis girdėjo

nereikėjo išgalvoti, stūkso 
Čiurlionio “Žemaičių kapi
nės”, kur virš medžių su
sipynusių su kryžiais nak
ties rimty ir žvaigždžių 
lietus tarp nuliūdusių pu
šaičių. Štai jos, stūkso rim
tyje ir ramybėj įrėmintos 
į mūrinę tvorą.

Didžiulė slegianti visą 
mažą miestelį balta bažny
čia. Čia jis susitiko daili
ninką... ir pirmą kartą ta
pė aliejiniais dažais ir nu
stebino mačiusius. Kuni
gaikščio gražūs rūmai, par
ko žavingi kampeliai, Bob- 
rungėlė, valiūkaudama sku
ba gondingos piliakalnio 

link. Viskas taip gražu ir 
neištvėrę, ir Čiurlionis pra
dėjo piešti, h<ųakvarelę lieti.

O toliau Varšuva... Did
miestis su sena ir nauja 
architektūra, su puikiais 
parkais ir prūdais, su gau
sybe muziejų su įvairia epo
cha ir kraštų meno pamink
lais. Jis čia pastoviai piešia 
ir lieja akvareles, žinoma 
nuo visų paslapčionų nuo

Elizabeth, N. j.
Nuoširdus pakvietimas 

visiems New Jersey 
lietuviams

Prašome nepamiršti, kad 
jau šį sekmadienį, balan
džio 23 dieną įvyks labai 
graži, kultūringa ir links
ma popietė. Programa su
sidės iš vaidinimų, kuriuos 
atliks grupė niujorkiečių 
Jono Juškos vadovybėje, ir 
A. Bimbos pranešimo iš il
gos ir įdomios viešnagės 
Lietuvoje.

Programa prasidės 2-rą 
vai. popiet ir pasibaigs dar 
gerokai su šviesa, tad iš to
liau atvykę galėtų sugrįžti 
į namus geru laiku. Ypa
tingai yra kreipimasis į lie
tuvius Patersono, Newarko, 
Harrisono ir iš kitų vieto
vių. Kaip atrodo, tai tuo 
tarpu šis toks įdomus ir 
įvairus parengimas bus 
vienintelis visoje šioje apy
linkėje. Tad pasinaudokite 
proga ir dalyvaukite.

Parengimo vieta: — 408 
Court St., Elizabethport.

Visus ir visas kviečia LLD 
54-tos kuopos komitetas.

Balandžio 8 d. įvyko pra
kalbos Lietuvių Taut. /Na
mo viršutinėje salėje, ku
lias surengė LDD 6 kuopa. 
Kalbėjo A. Bimba.

Dalyvavo virš šimto mū
sų progresyvių lietuvių. At
vyko nemažai iš Bostono ir 
visų kitų apylinkės koloni
jų, miestų ir miestelių. 
Taipgi suėjo geras skaičius 
ir vietinių.

A. Bimba pereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje ir ten iš
buvo apie penkis mėnesius. 
Jis papasakojo, ką matė, 
kai lankėsi 1946 metais Lie
tuvoje, tik po pirmojo pa
saulinio karo — nacių > vo
kiečių sugriautą, išdegintą, 
Lietuvą, alkanus žmones. 
Sako Bimba, taip buvo 
įpuolę žmonės desperacijoj, 
kad jis verkė iš gailesčio. O 
dabar, kai radau atstaty
tą Lietuvą, tai verkiau iš 
džiaugsmo, sako Bimba. At
statyti sugriauti namai, 
daug naujų namų, naujų 
miestų, žmonės gerai apsi
rengę, sočiai pavalgę, moks
las ir gyd y m a s i s dykai. 
Žmonių ūpas geras.

Sako Bimba, yra ir trū
kumų: apsileidimas, tingi
niavimas. Sako, tai pastebė- 
bėjęs, juos kritikavęs; pa
sakė, kad ten mokslas ir 
medicina, menas žydėte žy
di.

Prakalbos žmonėms pati
ko. Atsilankė į prakalbas 
ir ligonių. A. Wallen ir Eve 
Kavolienė (Buknio sesuo).

Aukų surinkta virš $80. 
Aukojo sekami:

Po $5: K. Kalvelienė, J. 
Stočkus, J. Vaitekūnas.

Po $2: S. Družas, A. M.e 
Kazlauskai, G. Shimaitis, 
E. Repšienė, E. Zaleskaitė.

Po $1: M. Ambrose, A. 
Barčius, K.Barčienė, J. Be
lėk, F.Čereška, K.Čereškie- 
nė, P. Chestnut, A. Chest
nut, J. Daugirda, J. Domi- 
šauskas, K. Grakauskas, J. 
Grigas, Anna Gugis, M. Gu- 
tauskienė, S. Einingis, A. 
Freinartienė, G. Januševi- 
čius, Mr. Kaliošas, K. Kaz
lauskienė, F. Kaulakis, K. j 
Kibirkštis, Mrs. K. Kma- 
r a s , M. Krasauskienė, A. 
Kukaitienė, Mrs. A. Lapė, 
A. Navickas, M. Markevi
čienė, P. Orintienė, S. Len
kauskienė, Mrs. L. Pluta, J. 
Pozniokas, J. Petruškevi
čius, S.Rainard, J. Rainar- 
dienė, A. Račkauskienė, A. 
Sikorskis, K. Sinkus, A. 
Skirmont, M. Skliutienė, P. 
Sinkevičienė, G. Skersto- 
nienė,vHelen Tamas, K. Ur
bonas, J. Ustupas, M. Už- 
davinis, J. Valančiauskas,
J. Valutkevičius, V. Vin- 
dziulis, A. P. Vaitekūnas,
K. Valant, J. Vaitaitis, P. 
Žukauskienė. G. Shimaitis

SO. BOSTON, MASS.
Massachusetts Moterų Są- 

ryšys laikys savo suvažiavi
mą] 
vyi 
Bo

Malonėkite prisiųsti kuo 
daugiau delegačių.

balandžio 23 d. sykiu su 
•ais, 318 Broadway, So. 
stone.

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 k p. sekantis ban

ketas įvyks šeštadienį, balan
džio (April) 22 d., vieta 314 
151h Ave. So. St. Petersburg. 
Pietūs bus patiekta kaip 12-ta 
valanda. Po pietų šokiai kaip 
ir visada.

Kviečiame visus atsilankyt.
Renginio Komisija 
(29-30)

SO. BOSTON, MASS.
Massachu setts Lietuvių 

Moterų Sąryšio konferenci- 
įvyks balandžio 23 d., 11 
.. ryte, Lietuvių Ameri- 
5 Piliečių Klubo svetainė- 
318 Broadway, So. Bos

tone. Kviečiame atsilanky- 
kuo skaitlingiausiai ir 

prašome nesivėluoti, nes tą 
čią dieną įvyks ir kita 
nferencija, kurioje ir mes 

esame prašomi dalyvauti.
Y. Niaurienė
Sąryšio organiatorė

(29-30)

ja 
va 
ko 
j e,

ti

pa 
ko

SPAUDOS NAUDAI

PIKNIKAI
Iš anksto rūpinkimės, kad jie būtų skaitlingi 

ir finansiškai naudingi.

San Francisco, Calif.
LIŪDNA SUKAKTIS

1967 m. balandžio 16 d. sukako 6 metai kai mirė

Petras Norkus

Didžiu gailesčiu savo širdyse prisimename 
šią liūdną sukaktį. - ’

AGOTA NORKIENĖ, žmona 
ARTŪRAS, sūnus, OLGA, marti 
NADINE ir ARTHUR, anūkai

BROCKTON, MASS.
Didysis piknikas įvyks sekmadienį

Liepos 2 July
Ramova Park

Claremont Ave., Montello, Mass.

Sellersville, Pa.
Piknikas pas Ramanauskus

Įvyks Seku adičių

Liepos 2 July
Rengia B. A. Ramanauskai ir filadelfiečiai.
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Neringa—kurortinis miestas
Kas nežino vieno nuosta

biausių Europos kampelių 
—Kuršių Neringos, kam 

neteko girdėti apie Nidos, 
Preilos, Pervalkos, Juod
krantės žvejų kaimelių gro
žį. Poetų dainomis apdai
nuota pasakiškoji 
dabar susilaukė naujų die- gą etnografinį 
nų. Visą auksinėmis Balti- ■ projektuojama statyti kul- 
jos smilčių kopomis išsida- tūros 
binusią, pušaitėmis apsi- vaikų darželį 
kaišiusią neriją artimiau
siais metais nuspręsta pa- ka ir Juodkrantė, 
versti ištisu miestu — ku- * ypač pamėgo Šiaulių 
rortu.

Nors 
Ministrų 
mas dėl 
ii* sutvarkymo buvo pas- projektavimo įstaigų dar- 
kelbtas vos prieš nepilnus1 buotojai bei daugelio kitų 
metus, pereitą sezoną* gi n- i įmonių ir įstaigų žmonės, 
vasarvietės jau sugebėjo kurių profsąjungos čia turi 
priimti ir aptarnauti dau-' savo vasarnamius arba va
giai! kaip 80,000 poilsiauto-1 saros poilsio stovyklas. Net 
jų bei turistų. Naujasis Ue-! p-i Preila — ištisai buvęs 
tuvos miestas — kurortas,1 Kuršmarių žvejų ^kaimelis 
kurio branduoliais yra Ni-i — 
da, Preila, ir Juodkrantė či;

l kai, turistinės organizaci
jos, vandens sporto mėgėjai.

į. Nida gražėja, auga, puo
šiasi naujais pastatais. Čia 

■ imta statyti trijų ir keturių 
prekybos gyventojų > buiti
nio aptarnavimo įstaigas. 

Nerija! Ruošiamasi įsteigti turtin- 
muzie j ų,

Gražiai buvo pagerbta 
Felicija Šimkienė

Balandžio 9 d., Harrison, Į jos Šimkienės, tai LDS sen- 
N. J., gražiai ir įspūdingai I tro sekretorius Siurba, prie
pagerbėme Feliciją Šimkie
nę, ilgametę ir nenuilstan
čią New Jersey valstijos 
progresyvių lietuvių visuo
menės veikėją. Susirinko 
daug Felicijos draugų ir 
pažįstamų pagerbti ją už 
jos nenuilstančią veiklą dėl 

Nedaugnuo Nidos atsilie- visuomenės gero, žmonių 
kurią buvo netik iš New Jersey 

“EI-1 valstijos, ale daug atvyko 
ir iš New Yorko miesto ir 
jo artimos apylinkės. Suei
ga įvyko Lietuvių Klubo

rūmus, kinoteatrą,

! nio” odų-avalynės kombina- 
ir 

nutari- kitų pramonės įmonių dar- 
ateities; bininkai bei tarnautojai,

Tarybų Lietuvos to, Kauno poligrafijos 
Tarybos

Neringos

■ pasipuošė vasarnamiais. 
Čia savo poilsionamns įsi
rengė respublikos Miestų 
statvbos projektavimo in
stituto darbuotojai. “Žini
jos” draugija pasistatė di
deli nensionata.

Vienok ir Preila, ir Per
valka, ir net gi Nida su 
Juodkrante žvejybos mėne
siais i Kuršiu marias išlvdi 
ir sutinka dešimtis žvejybi
niu laivu — dorių ir botu. 
Tai suteikia kurortinei Ne
ringai savotiškos romanti
kos. Ir. žinoma, 
man tikos-. Marių 
sara paprastai 
p-ausiu unguriu 
Ynač dosnios Kuršiu ma
rios žvejams pastaraisiais 
metais.
Preila. Nida — galimas da-

žingsnis po žingsnio ima 
vytis visoje Taiybų Sąjun
goje ir Rytų Europoje gar
sėjančią Palangą.

Kaip gi atrodo šiandieni
nė Neringa ir kokia ji bus 
ateityje?

. Pagrindiniu nerijos ku
rortiniu centru yra tapusi 
vaizdingoji Nida. Ji turi 
puikų naujos statybos res
toraną su gražia terasa, bet 
kuriuo metų laiku atverian
čią nepamirštamą Kuršių 
marių panoramą, o taip pat 
parduotuves, daug polsio 
namų vasarnamių. Nida la
bai mėgiama au totu ristų, 
nes čia, kaip ir Palangoje, 
netoli jūfos paplūdi m i o 
įrengtas patogus kempin
gas. Nors pati Nida turi į Ivkn^. knd no keleto^ dešim- 
vos 1,100 gyventojų, kuror- tmečiu šie vietovardžiai be
tartum judriame skruzdė- bus etnografinės sąvokos, 
lyne. Savo poilsio namus,.Viso Kuršiu noriia — nuo 
vilasar pastovias stovyklasĮ Smiltvnės iki Nidos — pa

našiai kain Ryaos paiūrio 
Jūrmula. taps ištisu mies- 
tu-knrortu. nauju Lietuvos 
pasididžiavimu.

J. Jurevičius

ne tik ro- 
žveiai va- 
grižta su 

laimikiu.

Nidoje įsirengė Lengvosios 
pramonės ir Sveikatos ap
saugos ministerijos, Klaipė
dos pieno kombinatas, Vil
niaus ir Kauno statybinin-

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 5 d. 
Palyginamai buvo skaitlin
gas susirinkimas.

Kuopos valdyba raporta
vo, kad nariai mokasi gerai 
savo mokesčius, visi kiti da
lykai tvarkoje.

Fin. sekr. Anna Yakstis 
raportavo, kad kuopa šiuo 
metu turi du ligonius. Su
sirgo Walteris Brazauskas, 
gyvenantis Hartford Conn..
ir J. Gasiūnas. Susirinkime I tiski” ar 
Gasiūnas dalyvavo ir pasi
aiškino, kad jo sveikata ei
na geryn ir kad jis mano 
balandžio 10 d. grįžti dar
ban.

Aptarta keletas svarbių 
klausimų. Nusitarta, kartu 
su LDS 185 kuopa, suruošti 
geriems mūsų kuopos na
riams Vinikaičiams išleis
tuves į Floridą. Kai bus 
sužinota, kada jie apleis 
New Yorką, tuomet abi 
kuopos bendrai jiems iš
vykstant suruoš išleistuves.

Taipgi nusitarta lapkričio 
mėn. suruošti kuopos meti
nį parengimą. Iš anksto bus 
ruošiamasi, kad šis paren
gimas būtų visapusiai sėk
mingas.

Po susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti kavute 
ir pyragu;

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 3' d.

0 vagys vis gi 
tebesidarbuoja!

New York. — Prieš kurį 
laiką buvo paskelbta, kad 
$420,000 “kažin kur žuvo” 
Kenedžio aerodrome.

Praėjus kelioms dienoms 
sužinota, kad žuvo $40,000 
vertės aukso “baras” gabe
namas kaž kur Hollandijos 
kolonijai Aruba. Auksą ga
beno Hollandijos (KLM) 
linijos lėktuvas.

Pasirodo, jog “tarptau- 
’ “tautiški” vagys 

smarkiai darbuojasi.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesK® auka nareml

progos, ąpsistojo pakalbėti 
ir apie LDS reikalus. Jis 
pasakė tame reikale labai 
įdomią kalbą, duodamas su
prasti, kad jei tik pasisten
gsime gauti apie porą tūk
stančių jaunesnio amžiaus 
narių — nuo metų iki 60 
metų — tai LDS gyvuos la
bai gražiai ateity.

Gabiems, p rasmingiems 
ir užsispyrusiems žmonėms 
nėra tokių užtvarų, kurių 
jie negalėtų perlipti, jei jie 
nori ko atsiekti. Iš anksto 
Mildred Stensler teiravosi, 
ar yra pianas toje svetainė
je, kur bus Felicijos Šim
kienės pagerbtuvių banke
tas. Atsakymas buvo, kad 

Amerikoje gimus ir augus! ne. Tai negerai, nes Mildred 
lietuvaitė. Jos lipšnumas, labai norėjo palinksminti 
intelegentiškumas ir nuo
širdi simpatija kiti e m s tuos žmones,- kurie atvyks 
žmonėms yra jos magnetas, 
kas pritraukia kitus žmones 
prie jos.

Per pereitus 31 metus aš 
dalyvavau daugelyje sykių 
konferencijose, eilin i u o s e 
susirinkimuose, meni n ė s e 
sueigose, bet retai atsitiko 
tas, kad ten Felicijos Šim
kienės nebūtų buvę. .Taip 
ii įvertina progresyvi Ame
rikos lietuviu darbininku 
judėjimą. Ji sako, kad jei 
kas negero visuomenėje, tai 
ji negali nei valandėles būti 
neveikus, kol tas negeras 
nebus pataisytas. Ji ir už
sipelnė tokia aukštą pagar
ba pas draugus ir pažįsta
mus. ‘ *

Puikius ir skanius pietus 
priruošė ir natiekė N. Ješ- 
montienė, C. Kairienė. O. 
Janušoniene. Ona Kunickie- 
nė, Stanionienė. C. Kairie
nė, O. Bunkienė. Ir sekami 
vyrai- prisidėjo prie darbo: 
G. Stasiukaitis. Bill Malin, 
P. šolomskas, V. Bajoras, 
G. Kairys.

O gale pietų jubiliejantė 
Feliciia pavaišino visus sa
vo ranku darbo kėku-pyra- 
gu. Visiems jis patiko.

Neapseits ir be kalbu ir 
saldžiu žodžiu 
mui jubileiantės 
Kalbėjo sekami 
A. Skairus. J. 
Bunkus, Mylda 
Stensler, B. 
J. Lazauskas, 
Grvbas, Ig. Beeis, Ieva Mi- 
zarienė. R. Mizara, P. Ven
ta, J. Siurba.

Jonas Siurba sveikino 
Šimkienę labai širdingai už 
jos nuveiktus darbus dėl 
LDS. Bet kadangi LDS 3-os 
apskrities ribose ir tos aps
krities komiteto žmonės va
dovavo surengimui šio pa
garbos banketo dėl Felici-

Man nestebėtina, kad Fe
licija Šimkienė turėjo tiek 
daug žmonių, atvykusių ją 
pagerbti. Ji yra gabi, inte- 
legentiška ir simpatingaj

Bus labai įdomi 
popietė

Kaip jau žinoma, Lietu
vių Literatūros Draugijos 
1-oji kuopa ruošia įdomią 
popietę — kultūrinį pobūvį 
sekmadienį, balandžio 30 d. 
Kas gi ten tokio bus?

Rojus Mizara paruoš įdo
mia kalba tema “Kas šian
dien darosi plačiajame pa
saulyje?” Pranešėjas trum
pais bruožais nušvies daly
kus, kurių mes, skaitydami 
spaudą bei klausydami ži
nių iš radijo, kartais nesu
gebame kaip reikia suvokti.

Jonas Siurba rodys spal
votus paveikslus (slides). 
Jonas gerai šitoje profesi
joje prasisiekęs, ir jo šitos 
rūšies filmai visuomet 
Įdomūs.

Kultūrinės popietės 
grama prasidės 2:30
popiet. Vieta: “Laisvės” sa
lėje, Ozone Park, N. Y.

Nuoširdžiai esate kvie
čiami atsilankyti.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

esti

pro- 
val.

kaip pačią jubiliatę, taip ir

jubiliatės pagerbti. Bet ji 
pridėjo galvą prie Viktoro 
Beckerio galvos ir štai, kas 
išėjo iš jųdviejų galvų.

Mildred (skambino į juos
telę tų dainelių muziką pia
nu, kurios bus dainuojamos 
pagarbos bankete. Viktoras 
gabiai ir natūraliai tą mu
zika užrekordavo. Ir jei 
skaitytojas būtu ten bu
vęs. nebūtų galėjęs atspėti, 
ar čia pačiu pianu akompa
nuoja dainininkui, ar tik 
rekorduota mu z i k a ant 
juostelės. Taip jau natūra
liai išėio, kad malonu buvo

nasveikini- 
Šimkienės. 
asmenys:
Weiss, V.
Žukas, M.

Makutėnienė, 
J. Juška. J.

Onutė Stelmokaitė ( Mrs. 
Eicke) išstojo padainuoti,' 
sekdama rekorduota muzi
ką. Oh, kaip ji gražiai, kaip 
žavė j an čiai dainavo savo 

i soprano balsu porą dainelių 
iš operetės ‘Sudrumsta šir
dis”, kuriai žodžius parašė 
mūsų brooklynietis poetas 
ir dramaturgas Jonas Juš
ka. o muzika suteikė Frank 
Balevičius. Visi gėrėjomės 
Onutės skambiuoju balsu. 
Taip gražu, taip vertinga 
Felicijos pagarbai.

Pats rekorduotojas muzi
kos ir technikas, Victor 
Becker padainavo 1 a bai 
gražiai ir jausmingai ang
liškai ir lietuviškai Around 
the World.

Po skoningų pietų ir to
kios žavėjančios muzikos ir 
dainų — dar syki linkėjo
me Felicijai Šimkienei ilgų 
metų ir geros sveikatos.

Pirmininkavo Jurgis Sta- 
siukaitis.

Aido choro kbncertas
Šiemet Aido choro pava

sarinis koncertas įvyks ge
gužės mėnesio pradžioje, 
kuomet oras dar vėsus, tad 
nebus šilta, sėdėti salėje ir 
pasiklausyti dainų bei mu
zikos.

Pirmaia. koncerto dali at
liks Aido choro solistai, 
moterų kvartetas ir visas 
choras, vadovaujant mo
kytojai Mildred Stensler. 
Visu mvlima Aido solistė 
Nellie Ventienė mokosi 
naujų dainų. Jos šiltas 
draugiškumas jauč i a m a s 
net ir dainoje, ją gerbia ir 
myli kiekvienas žiūrovas.

Susirinkimas įvyko ba
landžio 11 d. 2 v. popiet 
Laisvės salėje. Narių daly
vavo daug, tačiaus pagal 
kuopos narių skaičių tai 
permažai. Iš valdybos ra
porto paaiškėjo, kad tik 9 
nariai neužsimokėjo duok
lių už 1967 metus. Tikimės, 
kad sekančiam susirinkime, 
gegužės 12 d., užsimokės. 
Prašom.

Dienraščio “Vilnies” šė- 
rininku suvažiavimui pa
siustas nasveikinimas su 
$10 00 iš kuonos iždo, kiek 
navieninl nariai sudėio. ne- 
tnkn sužinoti. Nutarta su- 
vongti išleistuvių noria il- 
O'amnriovns veibpiarns wbod- 
Ravivnnčjomc Jungui ir 
■fnniipi Vinikaičiams.
žnlin m d “T laiąvp*'” cnloin 
on ivanpn "l7i^*Vni_
n’n* lotrvVq i cnnlnta T'lnvn _ 
rln F n vi Yiia.

r.? n o la'w“c v> n i •» ■> n i n trm.

Buvo linksma matyti gra
žiai atrodančius ligonius V. 
Venckūną ir J. Grybą. V. 
Venckūnas yra kuopos or
ganizatorius, o Grybas ap
siėmė i komisija surengi
mui Vinikaičiams narės. 
Jam nagplbės Venckūnienė 
ir šukaitienė.

Užbaigus susirinkimą, O- 
na Kazlauskienė pavaišino 
šilta kavute ir namio kan
tu tortu. C. N.

A. Gilman

New York.—Nauju Met
ropolitan Opera Associaci- 
jos prezidentu tapo išrink
tas George S. Moore vie
ton Anthony A. Bliss^

Parengi m y kalendorius
Balandžio 22 d.

Trie tuvių Namo BendrowL 
šėrininkų šuva ž i a v i m 
“Laisvės” salėje, Ozone* 

rke. Pradžia 2 vai.
Balandžio 30 d.

LLD 1-os kuopos kultūri- 
popietė, Laisvės salėje, 

)ne Parke. Pradžia 2:30 
pietų.

Gegužes 7 d.

Pa

nė 
Oz 
po

Aido Cl|oro metinis kon- 
cei 
(L 
B r

ba:
Re 
“L

tas, New National Hali 
^nkų), 261 Driggs Ave., 
ooklyn (Greenpoint), N. 

Pradžia 2 vai. po pietų.
Gegužes 20 d.

LDS 1-os ir 46-os kuopų 
iketas A. Gilmanui pa* 
’bti 5:30 vai. vakaro 

.aisvės” salėje.

KLUBIETĖMS
Balandžio 19 d., trečia

dienį, įvyks Niujorko Lie
tuvių moterų klubo susirink 
kūnas, — 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje.

Visos būtinai stengkimės
dalyvauti. Valdyba

Rochester, N. Y. — šio
miesto fabrikantai ir religi
jų atstovai sudarė bendrą 
frontą tam, kad užtikrin
tų 1,500 negrų darbus. Mat, 
tarp vietos negrų vyrauja 
didžiulis nedarbas, tai va
dovai bijosi, kad vasarą ne
įvyktų sukilimas arba riau-v •• sės.

LID 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks balan

džio 24-os vakarą, Laisvės 
salėje. Turime būtinų rei
kalu aptarti. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba

New York., N. Y.—KetuiJ 
ginkluoti vyrai įsiveržė į 
United States Lines laivų
prieplaukos, ofisą ir 
glemžė $620,000 
American Express
ers čekių!

SVARBIOS
Parašytos žymi

KNYGOS
ų Autorių

pasi
vertė s 
travel-

CLIFTON, N. J.
Mirus

Onai Dennis (Danskevičienėi)
Balandžio 3 d., š. m.

Reiškiame širdingą užuojautą jos gyvenimo 
draugui P. Dennis, sūnui A. Dennis, marčiai, 
anūkams ir brolienei O. 
visiems artimiesiems.

J. ir S. Bimbai
F. ir A. Valickai
F. ir F. Trainiai
S. ir M. Aliukoniai
J. ir T. Dulkiai
K. Motiejūnienė

C. Skarbalienė

Kerševičienei. Taipgi

O. Kerševičienė
P. Dennis 
A. Dennis 
Mrs. Dennis

ir anūkai

i

Aido solistė 
Nellie Ventienė

Antroje dalyje išstos vi
siems labai gerai žinomas 
U k rainų choras ir jų šokė
jų grupė. Jau ilgai nematė
me ukrainiečių mūsų pa
rengimuose ; bus malonu 
matyti juos mūsų tarpe.

Koncertas įvyks gegužės 
7 dieną, sekmadienį, 2:30 
vai. popiet, lenkų New Na
tional Hali, 261 Driggs 
Ave., Greenpointe.

Įėjimas tik $1.50. Prašo
me įsigyti bilietus iš anks
to pas aidiečius ir paragin
kite savo draugus atsilan
kyti į Aido koncertą.

ir Dabartis
Prūseika

Atsiminimai
Paraše Leonas

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, šr knyga yra 
. faktinai istorija laikotarpio r uo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Paraše Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Anglų-Lietuvių Kalbų

Kelias į Naują Gyvenimą
Paraše Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, ko <iu keliu einant yra 

galima sukurti laim ngą gyvenimą.

Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

istes 
Kaškaitis 
kiaučiaus) 
o poezijos rinkinys.

Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 
ir visuomeninė veikla.

Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Prošva
Paraše Jonas
(Dr. J. J. Kaš

Geriausios Jono Kaškaiči 
Taipgi vaizdingai apibūJl 

ir visuomeni:

šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ozone Perk 17, N. Y.




