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KRISLAI
Stalinaitė Amerikoje. 
Ji būsianti bagota.
Kodėl?
Teisina savo tėvulį.

Rašo R. Mizara
f JAV atvyko J. Stalino du- 

. k ra Svetlana Aliliujeva,— at- 
( vyko, kad čia galėtu “pasi

reikšti’’.
Be kitų, anksčiau padarytų 

“pasireiškimų’’, praėjusį tre
čiadieni spaudos ir radijo ko
respondentų susirinkime Niu
jorke Svetlana degino tiltus 
tarp savęs ir jos gimtosios ša- 

P'es, kurioje gyA’ena josios du 
vaikai — sūnus ir dukra.

Tai buvo labai liūdnas pa
sveiksiąs!

Kalbėkime atvirai: Nežino
me, kokių rolę ČIA suvaidino 
Svetlanos pabėgime iš Indijos, 
per Italiją ir Šveicariją, i 
Ameriką, bet žinome, jog pa
ti moteriškė “ne pėsčia’’. Ji 
turi charakterį, ji turi liežuvį 
— ir anglų kalbą vartoja ne 
taip jau prastai.

žinome ir tai: ji neatbėgo 
čia dėl vargo, dėl priespau
dos savo gimtojoje šalyje. Per 
visą jos 42 metų amžių, Svet
lana buvo geriausiai pavalgi- 
dinta; ji galėjo mokytis, ko 
ir kiek norėjo. Ji turėjo visas 
proga<X siektis — tapti moksli

ninke, įtapti socialistinei vi- 
Wimenei naudinga asmeny
be. Durys jai buvo visur at
viros.

Net ir po tėvo mirties, jai 
plaukas nuo galvos nenukrito. 
Ji pati sakosi, kad buvo mo
kama jai ir pensija, buvo tei
kiamos visokios lengvatos — 
tik dėl to, kad ji—Stalino du- 

• kra?

Bet Svetlana pradėjo galvo
ti, jog kapitalistiniame pasau
lyje jai būtą dar geriau, ypa
tingai, jei ji pradėtų burnoti 
prieš socialistinę santvarką!

Ir ji tam ruošėsi.
Pirmiausia: prieš penkerius 

metus ji nuvyko į vieną Mas
kvos cerkvių ir ten apsikrikš
tijo—grįžo “prie 'savo tėvų
tily/bos”, — priėmė dievą. 

^Prie.š trejus metus ji “para- 
Wknygą”, o prieš dvejus me
tus knygos rankraštį slaptais 
keliais išsiuntė į Indiją.

Kodėl ji nedavė rankraščio 
tai ar kitai knygų leidyklai 
Maskvoje ?

Svetlana atsako: todėl, kad 
jokia tarybinė leidykla nebū
tų mano knygos išleidusi.
r Pagalvokime: leidyklos, ku
rios leidžia Tolstojaus, Čecho
vo, Gogolio, Balzako, Hugo, 
Hemingvėjaus, Caldwello, Sa- 
lindžerio, Jack Londono raš
tus, būtų atsisakiusios Stali- 
naitės knygiokštę išleisti. Tai 

j|Lkokia jau ten jos knyga?! 
^^Uągaliau, kas kada nors ti- 
HVjosi, kad Svetlana Stalinai- 
e*>tė yra rašytoja?

Kas kada matė jos kokį 
nors straipsnelį ar apsakymė
lį tarybiniame laikraštyje ar 
žurnale?.. v

O čia ji žada išleisti ne 
vieną knygą. Gal tuomet, kai 
ji pasakojo korespondentams 
būtus ir nebūtus dalykus, jos 

, antrąją knygą koks nors ra
šeiva jau baigė rašyti.

jAįfo Svetlana mislija apie

SĮjĮjR esą, buvęs geras tėvas, 
jį gerbiu, o jeigu jis (as- 

^fnenybės kulto 'laiku) atliko 
daug nusižengimų, tai dėl to

Plėtimas karo — beprotybe, 
sako senatorius McGovern

.»* t

Washington. —Po to, kai 
amerikiniai bomboneš i a i 
pradėjo bombarduoti Šiau
rės Vietnamo lėktuvų bazes 
(aerodromus), JAV senate 
iškilo aštrių protestų prieš 
tai. Ypatingai aštriai pre
zidento Johnsono politikų 
karo Vietname atžvilgiu 
kritikavo senatorius iš So. 
Dakota valstijos, George 
McGovern.

Nurodęs, kad tokie žy
giai, kaip amerikinių bom
bonešių užpuolimai ant 
Šiaurės Vietnamo miestų ir 
aerodromų, gali įtraukti į 
karą prieš Amerika Kinija 
ir Tarybų Sąjungą, senato
rius McGovern sakė:
— Nenoriu tylėti, matyda

mas vedamą beprotišką po
litiką (policy of maddness).

Karo plėtimo politiką 
smerkė ir kiti demokratai 
senatoriai: Robert F. Ken-

P. Picasso 
kiįrinys

Londonas. — Tūlas agen
tas čia nupirko vieną dai
lininko Pablo Picasso pie
šinį, sumokėdamas už jį 
$532,000. Tai nepaprasta su
ma. Joks gyvas būdamas 
dailininkas ligi šiol už sa
vo kūrinį nebuvo gavęs to
kios didelės sumos.

Kūrinys — “Motina ir 
kūdikis”, pieštas dar 1902 
metais.

Kam šis pirkėjas nupirko 
Picasso piešinį ? ■ Žinoma, 
kad jis pirko kokiam nors 
turtingam amerikonui, bet 
nieks kol kas nežino, ku
riam.

kalti buvę ir kiti, ir pati san
tvarka.

Nieks nesako, ponia Svetla
na, kad jūsų tėvas buvo vie
nintelis kaltininkas.

Juk Berija su savo klika bu
vo įsirangęs į viršūnes. Ir Be
rija gaudė nekaltus žmones 
ir žudė, po to, kai jūsų¥ tėve
lis pasirašydavo jiems mir
ties dekretus.

Nesakykite mums, ponia 
Svetlana, kad jūs komunizmo 
ir kapitalizmo atžvilgiu būsi
te bešališka.

Už nešališkumą nieks čia 
jums milijonų dolerių nesiū
lys. •

Bet atsiminkite: jei ir ka
žin kaip jums čia seksis, “ne
šališkumo” ir “humanizmo” 
kauke prisidengus, tulžį prieš 
socialistinę santvarką lieti, gy
venimas eis savo keliu.

Tiesa, ponia Aliliujeva bus 
bagota, bet žmonės supras, už 
ką ir kaip ji tapo milijonier- 
ka. Gal supras ir jos vaikai.

Ir doleriai bus viskas, ką 
Svetlana turės. Atsieit, tai ir 
bus jos ieškotas “self-expres
sion”.

O žemė vis suksis, ir kas 
rytą saulelė tekės, ir kas va
karą ji nusileis.

nedis, J. W. Fulbright, sen. 
Frank Church. Respubliko
nas senatorius iš Illinojaus 
valstijos, Percy, taip pat 
smerkė Johnsono politiką 
Vietname.

Bet ją užgyrė Goldwate- 
ris ir Niksonas, Respubliko- 
mi partijos vadovai. Nikso
nas sakė: tegu amerikiniai 
bombonešiai sėja bombas 
kur tik nori (Šiaurės Viet
name), Kinija — silpna, ir 
ji negalės Vietnamu! daug 
padėti, jei ir norės.

Demokratai senatori a i 
kritikuoja prezidentą John- 
soną ir už tai, kam jis par- 
kvietė iš Vietnamo gener- 
rolą Westmorelanda. Vi
siems aišku, sako tūli sena
toriai, kad prezidentas par
sikvietė generolą tam, kad 
jis padėtų jam, prezidentui, 
kovoti su karo priešais.

Johnsonas— 
pacifistas

Washington. — Preziden
tas Johnsonas grįžo iš Ade 
nauerio laidotuvių Vokieti
joje, sakoma, labai nusimi
nęs. O nusiminęs jis dėl to, 
kad sugrįžęs rado dar dau
giau visokių karo Vietname 
priešų. Nepatinka prezi
dentui ne tik tie, kurie rei
kalauja baigti karą miestų 
gatvių žygiuose, bet dar la
biau nepatinka, kad JAV 
senate, kyla vis daugiau ir 
daugiau balsų prieš prezi
dento politiką Vietname.

Sugrįžęs, prezidentas pa
sakė, kad jis pats labai sto
jus už taiką; iš tikrųjų, sa
kė jis, “aš esu didesnis tai
kos šalininkas negu kuris 
kitas.”

Permainas “National 
Guardian” kolektyve
New York.—Čia išeidinė- 

ja savaitraštis —“Nation
al Guardian” <— su 28,000 
egz. tiražu. Tai liberalinis 
laikraštis, stovįs toliau nuo 
centrinės linijos, kovojąs už 
taiką.

Neseniai laikraščio kolek
tyve įvyko atmainų: redak
torius James Aronson pa
sitraukė; su juo pasitrau
kė visa eilė kitų žy
mių laikraščio bendradar
bių. Sakoma, visa, tai įvyko 
ne dėl politinių nesusipra
timų, o dėl laikraščio for
mato ir tt.

Dabar laikraščiui vado
vaus Jane McManus, kuri 
kadaise su savo velioniu vy 
ru, dalyvąvo savaitraščio 
įkūrimė. Mrs. McManus— 
talentinga žurnalistė.

Senatorius Dodd— 
kaltas suktybėse

Washington. — JAV se-1 Pearsonas atsakė: p; 
nato komisija, kurią sudarė; dyk! 
abiejų didžiųjų 
natoriai, ilgai 
sen. Thomas J. 
belius, surado 
paduos visam 
manymą, kad 
ruotų.”

Be kitų Ddddui kaltini- yra teisūs.
• • i Dabar “The New York 

Apie $116,083 pinigų su-|Times editoriale (bal. 28 d.)
pataria Doddui pasitraukti 

1 iš senato, nes jo ten buvi-
mą, surinktą visokiuose ba
liuose jo rinkiminei kampa-
njja\ ^nansuo^> Dodd pa- • mas nepadarys niekam nau- 

asmeniniams j c]os — 0 blėdį. Savo šel-
,\1Z. V\0..s i miškais darbais jis sukom-

- į promitavo visą senatą, nu-
I rodo laikraštis.

Sakoma, Doddas labai iš 
taigingai leido pinigus,—be 
kitų, silpnybių, jis, sakoma,i 
“mėgo ir arklius.”

(Ilgai Doddas buvo lietu
viškų veiksnių “aniolas sar- 
gas.”Jis, mat, rūpinosi ir 
“Lietuvos laisve”, jis visaip 
garbino “veiksnius, o pas-

siėmė savo 
“reikalėliams” ir i 
nemokėjo valdžiai jokių- 
mokesčių (taksų).

Jis kelia u d a v ę s “viso
kiais reikalais” lėktuvais ir 
imdavęs už keliones, kaip 
senatorius, pinigus iš val
džios, taip pat už tas pa
čias keliones imdavęs ir iš 
privatinių organizacijų.

Surasta ir daugiau “ne
aiškumu”.

Ką senatas su juo darys, 
nežinia. Žmonės kalba: jei 
Doddas būtų negras, jį tuo
jau išmestų iš senato. Bet 
jis yra baltas, jankis, iš 
Conn, valstijos. Tai gal būt 
jį viešai pabars, pakritikuos 
ir tuo viskas baigsis.

Bylą prieš senatorių Do- 
ddą iškėlė kolumni s t a s 
Drew Pearson, kai jis gavo 
iš senatoriaus Doddo t ar- 
nautojų faktaus, parodan
čius, “neaiškumus”. Tada 
Dodd sakė, kad jis trauk
siąs Drew Pearsoną i teis
mą už jo “apšmeižimą”.

Nauja ministerija 
Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė paskelbė, 
kad į jos sąstatą įeina nau
ja ^ministerija. Tai bus Me- 
dikalinės pramonės minis
terija. Jai vadovaus Piotras 
Gusenkovas, 62 metų am
žiaus vyras.

Tarybų Sąjungos medici
nos mokslas ir medicinis ap
tarnavimas stovi aukštame 
lygyje, bet kai kur dar 
trūksta tūlų medikalinių 
mašinų ir kitokių įrankių. 
Nauja ministerija rūpinsis 
greit tuos trūkumus, paša
linti.

New York. — Mirė Wil-' 
liam Lewis, 68 metų am
žiaus, prezidentas miesto 
tarnautoju unijos lokalo 
237.

EXTRA
Praėjusį sekmadienį bai

sūs viesulai (tornedai) ir 
vėl nusiaubė kai kurias vi- 
durvakarines valstijas, šiuo 
kartu labai nukentėjo ypa
tingai Minesotos Valstijos 
žmonės. Iš viso viesuluose, 
sakoma, žuvo apie 60 žmo
nių. Padaryti dideli medžia
giniai nuostoliai. ’

Kai skandalas vis plėtė
si, tai^senatoriai buvo pri
versti savo kolegą patyri-

partijų se-
tyrinėjusi
Doddo dar-
jį kaltu' ir nėti. Doddas vis užsigynė, 
senatui su- 
jį “cenzū-

Bet tyrinėjimo procese pa
sirodė, kad buvę jo tarnau
tojai ir Drew Pearsonas 

“veiks- 
didelię

tarieji jį vaišino ir kėlė 
padanges. Taigi dabai’, at
rodo, lietuviškieji 
niai” neteks savo 
šulo JAV senate.)

Bilbao, Ispanija. — Šioje 
'Ispanijos ■ dalyje (Basque) 
kyla didelis bruzdėjimas 
prieš Franko valdžią. Sako
ma, apie 100 įžymių žmo
nių, pasisakiusių prieš 
Franko, sugrūsti į kalėji
mus. Tai įvyko pastarosio
mis dienomis.

Nauja Pakistano 
sostinė—Islamabad
Islamibadas, Pakista na s.

— Pakistano ministrų ta
ryba čia atlaikė pirmą savo 
posėdį, nes Islamibadas — 
nauja Pakistano sostinė, ne
seniai baigta statyti.

Kai Pakistanas buvo pa
skelbtas nepriklausoma val
stybe, šios šalies sostinė bu
vo miestas Karači. Vėliau 
sostinė buvo miestas Raval 
paneli. Dabar, kai Islamiba
das baigtas statyti, čion at
keliamos vyriausios valsty
binės įstaigos.

Užtems saulė
New York. — Dalinis 

saulės užtemimas Niujorko 
mieste, bus š. m. gegužės 
9 d. Jei nebus .debesiuota, 
tai žmonėš užtemimą galės 
“nuogomis akimis” matylį 
tarp 9:21 ir 10:19 v. ryto.

Roma. — Italijos gydyto
jai, dirbą proto ligoninėse, 
pagaliau baigė savo ilgą 
streiką. Jie buvo sustreika
vę, reikalaudami didesnių 
algų ir geresnių darbo są

Prancūzijoje vis daugėja 
streikų skaičius

Paryžius. — Stiprėjantys • PKP Pelitinis biuras kri- 
Prancūzijoje streikai, sako-j tikuoja vyriausybės politi- 

vma Prancūzijos Komunistų ką, 
partijos Politinio biuro pa-i 
reiškime, kurį paskelbė, 
laikraštis “Humanite,” po 
neseniai praėjusių rinkimų 
į nacionalinį susirinkimą 
dar kartą parodo, jog darbo 

’žmonės smerkia antisocial]-;
■ nę vyriausybės ir įmoninin-

Darboį žmonių reikalavi- teises, remia visi šalies dar
niai, pabrėžiama pareiški- bo žmonės ir reiškia jai 
me, yra teisėti, nes jais rei- j nuolatinį ir vis didėjantį so- 
kalaujama bendrai padidin-; lidarumą. “Prancūzijos Ko- 
ti darbo užmokestį, išmo-1 munistų partija yra jos pū
kas ir pensijas, garantuoti sėje,” — sakoma PKP Po- 
visięms darbą, mis t a t y t i litinio biuro pareiškimo pa- 
bendrą darbo užmokesčio baigoje, 
lygį, nutraukti diskrimina-! _________
vimą darbo užmokesčiu, su
trumpinti darbo savaitės! Philadelphia. Pa.— Evan- 
trukmę, nesumažinant dar-1 gelistas Billy Graham kri- 
bo užmokesčio, pagerinti | tikuoja d-rą Kingą už tai, 
darbo sąlygas, gerbti prof- j kam pastarasis pradėjo ko- 
sąjungų laisves.

jai

va prieš karą.

Palengvinti 
abortai

Tūkstančiai 
laidotuvėse

Maskva. — Daug tūks-Denver, Colorado. — Šio
je valstijoje pravestas įsta- tančių tarybinių piliečių da- 
tymas, pagal kurį nėščios lyvavo laidotuvėse kosmo- 
moterys ar merginos galės į nauto Vladimirovo Koma- 
fengviau atsipalaiduoti nu© j rovo, tragiškai žuvusio, be- 
neštumo, “jei tam bus gy-i sileidžiant iš erdvių į Žemę, 
vas įeikalas. | Kosmonautas Komarovas

vairavo naujos rūšies kos
minį laivą “Sojuz I”; jis lė
kė aplink Žemę labai greit 
— per 88 minutes apskris- 

; davo mūsų planetą!
Bet kai reikėjo nusileisti,

\ .

Jei, sakysime, -nėščia mo-j 
teriškė prirodys, kad gim
dymas jai kritiškai atsiliep
tų jos protinei ar fizinei 
sveikatai, tai ji galės eiti į 
ligoninę ir pasiduoti abor
tui. Bet įrodymą, kad jai 
abortas reikalingas, turi! kaž kas susitrukdė ir^ Ko- 

• pasirašyti trys gydytojai. | marovas žuvo; sudužo ir
Abortus čia, tokiuo atve-|Pats erdvių laivas.

ju, galės daryti ne,tik Colo
rado valstijoje gyvenančio
sios, — iš kitų valstijų mo
terys taip pat galės atvykti 
čia, eiti pas tris gydytojus, 
gauti jų parašus, na, ir 
tuomet eiti į ligoninę. Sa
koma, jau keletas nėščių, 
ne visiškai sveiku moterų 
iš kitų valstijų pasižadėjo

, tuojau atvykti į Colorado
valstiją

Filipinai bėga 
nuo vulkano

Manila. — Filipinų pre
zidentas Markos įsakė, kad 
kuo greičiausiai būtų eva
kuoti žmonės iš Volkano sa
los. Iš 'viso toje saloje gy
vena apie 300 šeimų.

Evakuoti jas prezidentas 
įsakė, kadangi Taal vulka
nas, anot mokslininkų-ge- 
ologų, gali bile dieną pra
trūkti ir pradėti spiaudyti 
į visas puses ugninga lava.

Tokio. — Kinijos valdžia 
pasiuntė Indonezijos val
džiai labai aštrią protesto 
notą prieš tai, kam Indo
nezijoje žiauriai puolami 
kinai gyventojai.

kuri padeda didinti 
pelnus ir reikalauja nepro
duktyvių išlaidų. Prancū
zijos įstojimas į Bendrąją 
rinką, nurodoma pareiški
me, nepadėjo išspręsti ša
liai iškilusių ekonominių ir 
socialinių problemų.

Prancūzijos darbininkų 
klasę, kuri kovoja už savo

Laidotuvėse dalyvavo vy
riausybės ir partijos parei
gūnai: dalyvavo kosmonau
tai, Komarovo bičiuliai ir 
draugai; dalyvavo atstovai 
nuo visokių organizacijų. 
Gauta daug užuojautos' te
legramų ne tik iš pačių ta
rybinių respublikų, o ir iš 
viso pasaulio.

Kosmonauto Koma r o v o 
pelenai palaidoti Kremliaus 
sienoje.

Tarybų Lietuvos Komu
nistų partijos ir vyriausy
bės vadovai, visos Lietuvos 
liaudies vardu, išreiškė gi
lią užuojautą dėl tragiškos 
kosmonauto Komarovo 
mirties.

n
n

MIAMI, FLA.
Mirė Jurgis Mikitas

Balandžio 27 d. netikėtai 
staigiai mirė mano arti

ns draugas George Miki- 
s, 70 metų. Palaidotas ge-
įžės 1-mą dieną. Liko nu- 
Idime 
•oliai 
'augų.d

žmona Helen, keli 
ir daug Jaisviečių

V. J. Stankus
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Tik pasisveikino...
BUVUSI Vakarų Vokietijos premjerą Konradą 

Adenauerį palaidoti suplaukė iš kapitalistinio pasaulio 
pačios stambiosios galvos. Buvo nuskridęs ir mūsų pre
zidentas Johnsonas. Paskutinį kartą su Adenaueriu at
sisveikinti atvyko ir Prancūzijos prezidentas De Gaulle. 
Laidotuvių ceremonijos buvo ilgos ir iškilmingos. Miru
siam vokiečių vadui nepasigailėta pagyrų. Viskas buvo 
savo vietoje. To tik ir buvo tikėtasi.

Bet šiose laidotuvėse visų akys buvo nukreiptos į 
prezidentą Johnsoną ir prez. De Gaulle. Buvo kalbėta, 
kad šia staigiai iškilusia proga du stambiausių kapita
listinių šalių prezidentai pasikalbės, pasitars. Juk rei
kalų, bendrų abiems kraštams ir jų galvoms, yra di
džiausia eibė. Bet, visų nuostabai, jokio pasitarimo 
nebuvo. Užteko tik šalto pasisveikinimo. Po ceremo
nijų De Gaulle išsiskubino į Paryžių.

Tas aiškiai parodo Prancūzijos ir Amerikos santykių 
pablogėjimą. Sakoma, kad prez. De Gaulle labai nepa
tenkintas Amerikos politika Vietname. Kaip visus ki
tus rimtai protaujančius žmones, taip De Gaullę labai 
gąsdina Vietnamo karo plėtimas. Kaip žinia, Pran
cūzijos prezidentas yra viešai išsireiškęs, kad Vietnamo 
karas turėtų būti užbaigtas. Bet vietoj skaitytis su jo 
nuomone, prezidentas Johnsonas tą karą dar daugiau 
plečia.

Mūsų komercinė spauda nė neslepia savo didelio nu
sivylimo prezidentu De Gaulle. Jį kritikuoja, jį smer
kia už ignoravimą mūsų prezidento.

-------------------------

Mokslo siekini ii aukos
• ' PULKININKO Vladimiro M. Komarovo žuvimas 
Žemės palydovo nelaimėje vėl sukrėtė mokslininkus ne 
tik Tarybų Sąjungoje, bet visame pasaulyje. Tik nese
niai trys Amerikos astronautai paaukojo savo gyvybę, 
o dabar tarybinis kosmonautas!

Mokslo laimėjimai ir pasiekimai reikalauja aukų. 
Nežinia, ar yra buvęs koks nors didesnis pasiekimas be 
savo aukų. Šiose įtemptose pastangose užkariauti erd
ves ir nusiųsti žmogų į Mėnulį nelaimės beveik neišven
giamos.' Tačiau be galo.gaila jauno, drąsaus žmogaus.

Kosmonautas Komarovas nežuvo veltui. Jo patyri
mai ir nelaimė bus' likusių jo draugų atsargiai išstu
dijuoti ir iš jų bus dąug pasimokyta išvengimui pana
šių nelaimių ateityje.

Erdvių užkariavimas bus tęsiamas ir eis pirmyn. 
Amerikiečius ir tarybinius mokslininkus drąsiųjų vyrų 
mirtis tik dar labiau paskatins nugalėti visus sunku
mus. *

Arkivyskupas prieš popiežių
KAIP ŽINIA, popiežius Paulius VI yra nekartą ra

ginęs katalikus melstis už taiką pasaulyje. Jis taipgi, 
sakoma, labai susirūpinęs dabartiniu Vietnamo karu 
ir diplomatiškai darbuojasi jo greičiausiam užbaigimui. 
Kaip ten bebūtų, bet visi žinome, kad popiežius niekur 
ir niekados nėra Vietnamo karo užgyręs arba jį kaip 
nors pateisinęs. \

Bet ką daro Amerikos katalikų bažnyčios galvos? 
Jau visas pasaulis žino, kad kardinolas Spellmanas su
šilęs darbuojasi dėl šio karo išplėtimo ir net pats asme
niškai buvo nuvykęs į Vietnamą ten ginklus palaiminti. 
Bet ar jis vienas Amerikos bažnyčios hierarchijoje, ku
ris šitaip nesiskaito su popiežiaus nusistatymu?: Na, ne 
jis vienas. Pasirodo, kad yrd už jį dar smarkesnių ka
ro plėtimo ir tęsimo šalininkų.

Štai kokia žinia pasirodė Chicagos lietuvių klerikalų 
organo "Draugo” pirmajame puslapyje balandžio 4 d.:

“San Antonio arkivyskupas Robert F. Lucey sek
madienį istorinėje šv. Bernardo katedroje savo pamoks
le morališkai parėmė prezidento Johnsono politiką Viet
name. IPrezideritaš Johnsonas ir jo 29 Lotynų AmerL 
ko,s diplomatai svečiai dalyvavo Mišiose. Ir jie girdėjo, 
kaip arkivyskupas karą apibūdino teisėtu Dievo akyse. 
Jis pareiškė, kad JAV-bių intervencija j Vietnamą yra 
teisėta ir, nors it liūdna, bet būtina pareiga, Uždėta mei 
lės įsakymo.”

Tai tokios arkivyskupo Lucey “Dievo akys” ir toks 
jo ^meilės įsakymas.” Bet kodėl popiežiaus Pauliaus 
“dievo akys” ir “meilės įsakymas” šio karo neužgina, ne
teisina?

Ne vienas katalikas statys tą klausimą ir ieškos 
atsakymo.

Pastaraisiais metais Lie
tuvoje nemaža rašoma ir 
kalbama apie kalbos kultū
rą. Leidžiamas specialus 
leidinys, kurio jau išėjo vie
nuolika sąsiuvinių. Vilniaus 
radijas reguliariai trans
liuoja kalbos valandėlę 
“Taisyklingai įkalbėkime ir 
rašykime”. Laikraščiuose ir 
žurnaluose vis dažniau pa
sirodo straipsnių įvairiais 
lietuvių kalbos praktikos 
klausimais. Jiems spręsti 
yra skirta ne viena knyga 
ar knygelė. Visuotinis susi
rūpinimas lietuvių kalbos 
kultūra yra dėsningas reiš
kinys. Mūsų krašte, kur vi
si tautinės kultūros turtai 
prieinami plačiausioms ma
sėms, kalbos kultūra įgau
na nepaprastai svar b i ą 
reikšmę. Tobula literatūri
nė kalba yra vienas didžiau
siu lietuviškos kultūros lai
mėjimų, kurio reikia vi
somis išgalėmis siekti, kurį 
reikia puoselėti ir išlaikyti 
busimosioms kartoms.

Lietuvių literatui* i n ė s 
kalbos funkcijos niekados 
nėra buvusios tokios pla
čios, kaip dabar, tarybinio 
gyvenimo sąlygomis. Visas 
savo funkcijas lietuvių lite
ratūrinė kalba gali sėkmin
gai atlikti tik būdama auk
štos kultūros. O tai pir
miausia ne kas kita, kaip 
didelis kalbos tobulu m o 
laipsnis, kaip kalbos fone
tinės, gramatinės, žodyni- 
nės ir stilistinės sistemos 
patogumas, lankstumas bei 
turtingumas. Į šitaip su
prantamos “literatu r i n ė s 
kalbos kultūros” sąvoką, be 
abejo, įeina ir rašybos sis
temingumas, nuoseklumas, 
tobulumas.

Kadangi kalbą teoriškai 
galima, svarstyti ne tik kaip 
svarbiausią žmonių bendra
vimo priemonę, kaip tam 
tikrą ženklų sistemą, bet ir 
kaip tam tikrą atskiro žmo
gaus, kolektyvo ar visuome
nės veiklą, tai ir į pačią 
kalbos kultūrą galima pa
žiūrėti dar ir antruoju as
pektu — tai ne kas kita, 
kaip atskiro žmogaus, ko
lektyvo ar visuomenės mo
kėjimas taisyklingai, aiš
kiai ir vaizdingai reikšti 
kalbos priemonėmis mintis. 
“Kalbos kultūros” sąvoka 
dažniausiai ir suprantama 
šiuo antruoju aspektu. Lie
tuvių kalbos taisyklingu
mas, aiškumas, tikslumas, 
sklandumas bei vaizdingu
mas rūpi visai apsišvietu
siai lietuviškai kalbančiai 
visuomenei. Tai aiškus liau
dies dvasinės kultūros pa
kilimo požymis. Tuo būdu 
į čia paminėtu antruoju as
pektu suprantamos “kalbos 
kultūros” sąvoką įeina ne 
tik mokėjimas naudotis tai
syklinga, visiems supranta
ma ir vaizdinga kalba, jos 
prasminiais ir stilistiniais 
turtais, bet ir sąmoningas, 
kūrybinis kalbančiojo po
žiūris į kalbos esmę, į jos 
raidos procesus.

Iš to, kas čia pasakyta, 
matyti, kad “kalbos kultū
ra” — gana sudėtinga są
voka. Apie aukštą žmogaus 
kalbos kultūrą galima kal
bėti tik tada kai jis ne vien 
gerai moka tartį, kirčiavi
mą, rašybą, skyrybą, gra
matiką (morfologiją ir sin
taksę), bet ir sugeba pa
sidaryti reikalinąą naują 
žodį, vykusiai vartoja esa

mus žodžius, gerai pažįsta 
tiek visą kalbos, tiek ir sti
liaus sistemą.

Mokėjimas pasinau d o t i 
kalbos stilistiniu turtingu
mu turi didžiulę reikšmę 
minties jėgai, kalbos veiks
mingumui. Tikras stilisti
nis meistriškumas yra di
delė žmogaus dovana. Tai 
jau meno dalykas, toli gra
žu ne visiems prieinamas. 
Bet pažinti stiliaus normas, 
stilių sistemą, išstudijuoti 
stilistines priemones gali ir 
turi kiekvienas kultūringas 
žmogus, nors tatai ir yra 
dažnai nepalyginti sunkiau, 
negu išmokti įmanomai kal
bėti ir rašyti taisyklinga 
literatūrine kalba . Iš viso 
“kalbos kultūros” sąvoka 
būtų nepilna, jeigu į ją ne
įjungtume kiekvienam kul
tūringam žmogui privalo
mo mokėjimo pažinti įpras
tines stiliaus normas, pasi
naudoti įprastinėmis sti
liaus priemonėmis, kurios 
kalbą daro aiškią, tikslią, 
sklandžią ir vaizdingą.

Į kalbos kultūrą galima 
žiūrėti kaip į tam tik
rą asmens bendros kul
tūros dalį. Nors visuotinės 
kalbos kultūros idealas to
limas ir sunkiai pasiekia
mas, bet tatai neturi mūsų 
atgrėsti jo siekti.

Kazys Ulvydas
(Iš “Gimtasis kraštas”)

Šimto chorų draugyste
Maskva, Varšuva, Praga, 

Londonas, Vieną, Milanas.,. 
Laiškai, banderolės pasie
kia ir tekančios saulės ša
lį — Japoniją ir tolimąją 
Australiją, ir Amerikos lie
tuvių “Aido” chorą. Siun
tėjai — Vilniaus vyrų ir 
moterų “Aido” chorai—su
sirado įvairiuose pasaulio 
kampeliuose šimtą kolekty
vinių draugų. Pas vilnie
čius susikaupė nemaža Var
šuvos “Harfos” vyrų cho
ro įdainuotų plok š t e 1 i ų . 
Fersterio vardo vyrų cho
ras iš Brno prisiuntė gaidų. 
Porą kūrinėlių “Aidas” turi 
paruošęs čekiškai. Viešna
gės metu Čekoslovakijoje 
juos ir atliko.

Plokštelės, gaidos keliau
ja ir iš Vilniaus draugystės 
adresais. Taip žodis po žo
džio, daina po dainos tvir
tėja šimto chorų draugystė. 
Suprantamos ir lenkų, ir 
serbū, ir slovakų, ir vokie
čių, ir prancūzų kalba rašy
tos eilutės—dideliame * “Ai
do” choristų būryje atsi
randa savų vertėjų.

Chorų vadovui ir dirigen
tui Juozui Vanagui atsaki
nėti į gausią koresponden
ciją padeda “Aido” daini
ninkai — dailininkė A. Vei- 
Verytė, inžinieriai D.' Bal
čiūnaitė, P. Labanauskas, 
bibliotekininkė T. Kubikytė 
ir kiti.

Kodėl Auksas Brangus
Kiekvieno daikto pagami

nimui sueikvotas laikas nu
stato to daikto vertę. Auk
sas brangus, nes jo mažai 
randa, daug sueikvojama 
laiko, kol jo tam tikrą kie
kį surenka.

Tuo gi kartu ieškotojams 
reikia gyventi: valgyti, ap
sirengti, įrankių turėti.

Jeigu aukso būtų tiek 
daug, kaip molio, tai ir jo 
kaina būtų molio kaina.

Jį šaukė gimtoji žeme
Amerikos pažangiųjų lietuvių p 
oetą Stasį Jasilionį prisiminus

Didis nuostolis 1950 m. 
liepos .30 d. ištiko pažan
giąją Amerikos lietuvių vi
suomenę—-nuo širdies smū
gio, teturėdamas 58 metus 
amžiaus, mirė proletarinis 
poetas ir aktyvus visūome- 
nininkas Stasys Jasilionis. 
Jei ne ankstyva mirtis, jis 
šiais metais būtų šventęs 
savo gyvenimo septyniasde
šimt penktuosius (buvo gi
męs 1892 m. kovo 25 d.)...

Stasį Jasilionį Amerikoje 
gyvenantys tautiečiai pažįs
ta iš stambių jo poezijos 
rinkinių — “Bešvintan tis 
rytas” (1936) ir “Pavasarių 
godos” (1948), o Tarybų 
Lietuvos skaitytojai—iš po
mirtinių rinkinių jo raštų

jis yra patenkinantis la
biau, negu bile kuris kitas 
mano matytas žurnalas ar 
laikraštis, leidžiamas Lietu
voje”. Atjausdamas sunkią 
finansinę “Mūsų jaunimo” 
būklę, S. Jasilionis kartu 
su laišku pasiuntė pinigų 
už dvylika prenumeratų, o 
taip pat tris eilėraščius.

Žurnalo redaktorius P. 
Kežinaitis atsakė jam nuo
širdžiu padėkos laišku, pa
aiškindamas, kokia būtų 
brangi užjūrio tautiečių pa
rama, ir prašė Stasį Jasi
lionį 1 "ti “Mūsų jaunimo” 
atstovu Amerikoje. S. Jasi
lionis rūpinosi žurnalo pla
tinimu Amerikoje, ne kartą 
rašė žurnalui laiškus, siun-

Pas jaunuolius Lietuvos 
kompozitorius

Kas antrą pirmadi 
Vilniuje Kompozitorių 
muose vakarais užsidega 
šviesa. Čia renkasi jaunie
ji kompozitoriai ir muziko
logai, o taip pat ir tų spe- 

alybių konservatorijos stu
mtai bei atlikėjai. Kartais 
a ateina ir “prijaučian- 
eji” — vyresniosios kar

tos kompozitoriai. Ateina 
si tie, kurie domisi šiuo- 
ikine muzika, kurie nori 
asidalyti mintimis su ki

tais, o kartais ir pasiginčy-
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S. JASILIONIS

tomo “žodžiai iš širdies” 
(1961). Pastarojoje knygo
je yra ir plati S. Jasilionio 
gyvenimo bei kūrybos ap
žvalga.

Šia proga norėtųsi pabrė
žti tik vieną S. Jasilionio 
asmenybės bruožą — jo tau
rią meilę gimtajam kraš
tui, savajai liaudžiai. Poe
tas Amerikoje pragyveno 
41 metus, tačiau nė dienai 
nebuvo užmiršęs Lietuvos. 
Jo kūryba, jo visuomeninė 
veikla rodo, kad jis nuola
tos sielojosi dėl tėvynės li
kimo, svajojo apie jos pa
žangą, socialistinę ateitį, 
stengėsi kuo įmanydamas 
jai padėti, palaikyti asme
ninius kontaktus su pažan
giaisiais žmonėmis Lietuvo
je, visą laiką ilgėjosi tėvų 
žemės. Tai galima pailius
truoti pora būdingų poeto 
biografijos faktų, kurie ry
škėja, pavarčius jo asmeni
nį archyvą (dabar saugo
mas jis Lietuvių kalbos li
teratūros institute).

“Vienas geras žmogus” 
1937 m. pavasarį S. Jasilio- 
niui nusiuntė žurnalo “Mū
sų jaunimas” tris numerius. 
Šį nedidelį žurnalą Kaune 
leido jaunimiečių sąjunga, 
užsimojusi skleisti Lietuvos 
darbo jaunimo tarpe ap- 
švietą ir pažangias idėjas. 
Apie žurnalą būrėsi J. Bal
tušis, K. Boruta, J. Butė
nas, A. Jasutis, K. Korsa
kas, K. Malinauskas, J. 
Marcinkevičius, J. Paleckis, 
J. Šimkuj, A. Venclova ir 
kt. Žurnalas iš karto at
kreipė S. Jasilionio. dėmesį. 
“Laisvėje” jis išspausdino 
palankų atsiliepimą.

“Mūsų jaunimo” redakci
jai atsiųstame laiške jis ra
šė: “Pats pirmas žvilgterė
jimas į šį naują žurnaliuką 
sukėlė manyje džiaugsmo 
pojūčius. Kaip savo išvaiz- 

1 da, taip ir turinio įvairumu

tė eilėraščių. Per porą me
tų; “Mūsų jaunimas” iš
spausdino 11 poeto kūrinė
lių. Prie pirmojo eilėraščio 
redakcija įdėjo tokį priera
šą: “St. Jasilionis — naujas 
“Mūsų jaunimo” bendra
darbis, poetas iš Ameri
kos”. Tai bus bene pirmoji 
informacija apie S. Jasilio
nį Lietuvos spaudoje.

S. Jasilionis nuo Jaunų 
dienų pamėgo liaudišką ir 
revoliucinę Jovaro poeziją. 
Jis pasistengė su liaudies 
dainium užmegzti ir asme
ninį ryšį. Keletą metų abu 
keitėsi laiškais, siuntinėjo 
vienas kitam knygų. Tačiau 
pasikeisti knygomis ne vi
sada sklandžiai pavykda
vo, nes jų buržuazinė val
džia neįsileisdavo. Viename 
laiške Jovarui (1937. iV. 6) 
S. Jasilionis rašė: “Mano ei
lėraščių knyga (“Beauš- 
tantis rytas”) buvo leidyk
los (“Laisvės”) pasiųsta 
Lietuvos knygynams (bib
liotekoms) ir laikraščiams, 
bet, sako, grįžusi. Mano tė
vas irgi negavo. Jam siun
čiau aš jJats. (...) Kai kurių 
siųstų mano knygų nesusi
laukėte... Ir nesulauksite, 
nes štai kurios jau sugrįžo: 
“Švyturys”, “Moteris ir iš
pažintis”, “Kun. Viliūno iš
pažintis”, “Mortos Vilkie
nės divorsas” ir seiliau — 
“Spalis”.

Istorinius 1940 m, įvykius 
Lietuvoje S. Jasilionis suti
ko džiaugsmingai. Jis sva
jojo aplankyti Tarybų Lie
tuvą, kur “laukai jau lais
vės vėją jaučia, daina iš 
naujo jau atgijo,” tik savo 
troškimo nebespėjo įgyven
dinti. Prieš mirtį poetas 
buvo pareiškęs pageidavi
mą, jog norėtų būti palai
dotas Lietuvoje. Šis pasku
tinis Stasio Jasilionio no
ras įgyvendintas: urna su 
jo palaikais. parvežta į Lie-

Apie klausomus kūrinius
• jų autorius susirinku- 
ems žinių pateikia paty- 

ę muzikologai, o dažnai
• kompozitoriai.
Neseniai buvo perklausy- 

is stambus K. Pendereckio 
ūrinys—“Pasija pagal Lu- 
ą” 3 solistams, skaitovui, 
mišriems ir b e r n i u k ų 

chorui su simfoniniu orkes
tru. Kompozitorius V. Bar
kauskas trumpai papasako
jo apie kūrinį, apie jo nu
matomu premjeru “geogra
fiją” ir kt.

Sekcijos vadovybei (pir
mininkas - kompozitorius V. 
Jurgutis, nariai: kompozi
torius V. Bagdonas ir mu
zikologas A. Venckus) yra 
k uo rūpintis. Artimiausiu 
metu numatoma perklauso
se susipažinti su ciklu j au
rų kompozitorių kūrinių, 

susirinkimus 
uošti ne tik perklausų for- 

i|ia, o ir kaip teorinius se
minarus. Be abejo, įdomūs 
bus ir susitikimai su vy
kesniosios kartos kompozi- 

kurie turi ką pi-
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toriais
pasakoti jaunimui.

LAUKINIAI PIPIRAI
Seniai žinoma, kad “gy- 

vybės šaknis” — ženšenis 
pasižymi puikiomis gydo
mosiomis savybėmis. Nese
niai tarybiniai mokslininkai 
aptiko jo dvynį. Tai plačiai 
paplitęs Tolimuosiuose Ry
tuose krūmokšnis, kurio ša
kos apkibusios aštriais dyg
liais. Liaudyje šį krūmą 
vadina digre arba lauki
niais pipirais, o botanikai jį 
žino dygiojo eleuterokoko 
pavadinimu. Tolimuosiuose 
Rytuose šis krūmokšnis au
ga ir miške, ir 
lauke.

Gydomosiomis savybė^fc 
jis labai panašus į ženšenį. 
Bandymai parodė, kad lau
kinius pipirus galima nau
doti žemės ūkio gyvuliams. 
Preparatas iš šio augalo 
skatina., veršelių, ypač par
šelių, vystymąsi. Primai
šius į bičių maistą naujo 
naujo preparato, greičiau 
didėja jų šeimos, o medaus 
surenkama beveik 20 pro
centų daugiau.

Digrės lapų pridėjus į 
vištų lesalą, jų dėslumas 
žymiai padidėja, pagerėj 
kiaušinių kokybė, viš 
greičiau auga.

me

§ Beirute įvyko Azijos ir 
.Afrikos šalių rašytojų kon
ferencija. Delegatai kalbė
josi apie rašytojo vaidme
nį dabartinėje visuomenėje, 
lacionalinio išsivada v i m o 
<ovos atspindėjimą. A. K.

tuvą ir 1959 m. liepos 18 d. 
iškilmingai palaidota Vil
niuje, Rasų kapinėse. /

Gimtoji žemė, kuri 
sys Jasilionis karštai 
tikimai mylėjo, parsišJūk 
jį visam laikui pas save.

/
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Dvasininkų delegacija A. Bimbos bylos 
reikalu Justicijos departamente
Š. m. balandžio 19 d. Justicijos departamente Wa- 

ingtone lankėsi įžymių Metodistų bažnyčios dvasininkų 
'delegacija reikalauti, kad A. Bimbos byla jo nupilietini- 
mo klausimu būtų likviduota. Žemiau talpiname Ame
rican Committee for Protection of Foreign Born ta te
ma paruoštą spaudai pareiškimą.—Red.
CLERGYMEN URGE BIMBA DENATURALIZATION 

( ASE TERMINATION
Government Attorneys Agree to Review Case

Termination of the An- Į citizenship. In a press state- 
thonv Bimba denaturaliza
tion suit was urged by a 
delegation led by the dis
tinguished Methodist cler
gyman, Bishop John Wes
ley Lord, in a conference 
on April 18th with Justice 
I)epa r t m e n t officials in 
Wash in g t o n , D. C. The 
frank and pointed inter
change of views resulted in 
the officials conceding 
that basic issues of policy 
were involved. They agreed 
Ao study the case and con
sider its termination.

Delegation participants, 
in addition to Bishop Lord 
of Washington, D. C., were 
Dr. Paul Lehmann, Auburn 
Professor of Theology at 
Union Theological Semina
ry, New York, who acted 
as spokesman; The Rev. N. 
Ellsworth Bunce, Executive 
Secretary of the Baltimore 
Conference. Board of 
Christian Social Concerns 
of the Methodist Church; 
Rov Mizara, editor of the 
Lithuanian - language pub
lication. Laisve; and Ira 
G o 11 o b i n, a counsel for 
Mr. Bimba. The Rev. The
odore Bowen, of the Meth-

Apdist Church of Bethesda, 
Aid., while unable to attend 
because of illness, associ
ated himself with the del
egation’s objectives. Con
ferring with the group on 
behalf of the Justice De
partment were Charles 
Gordon, General Counsel of 
the Immigration and Na
turalization Service. Jus
tice Department Attorney 
Mau rice Roberts: and 
Harold P. Shapiro, Chief of 
Administrative Regulations 
Section of the Justice De- 
nartment’s Criminal Divi
sion.

In a signed statement 
submitted to the Attorney 
General, the delegation de

clared : “The Bimba suit
^plainly appears to be a 

'discriminatory use of gov
ernmental power to punish 
Bimba and intimidate na
turalized citizens bv deny
ing them freedom of speech, 
press, due process of law, 
equal protection of the 
laws, and equality of citi
zenship With the native- 
born.”

Bimba, a citizen since 
1927, has been editor for 
30 years of the Lithuanian- 
Inngua^e quarterly Šviesa 

L (Light). Tn 1957 the House 
-American Activities 

ommittee summoned B’m- 
ba and castigated Sviesa’s 
criticism of U. S., policy in 
the Korean War, which 
h^d ended five vears before. 
Although no evidence was 
produced warranting de
naturalization. the Commit- 
<tee recommended that the 
Justice Department cancel 
Bimba’s citizenship.

ix years later the De
ment came up with an 

ged technical violation 
t had been committed

by Bimba when he obtained

ment of December 18, 1963, 
the D e p a r t m e n openly 
linked the suit with HUAC’s 
demand.

Dr. Lehmann pointed out 
that “cancelation of citi
zenship granted as long as 
40 years ago is abhorrent 
to concepts of fair play 
and shocks the conscience.”

In addition to favoring 
termination of the Bimba 
suit, the delegation asked 
Justice Department sup
port for enactment by Con
gress of a time limit (stat
ute of limitations) on de
naturalization and deport
ation, a proposal which 
former Attorney General 
Katze n b a c h promised on 
September 10, 1965, to sub
mit to Congress.

The Bntoba Defense Com
mittee and the American 
Committee for Protection 
of Foreign Born urge that 
letters be sent to the Jus
tice Department, request
ing ter m i n a t i o n of the 
Bimba suit and support for 
a statute of limitations.

Nenuilstantis kovotojas
Dar būdamas jaunuoliu, 

Antanas Petrauskas akty
viai įsijungė į revoliucinę 
kovą, o 1925 metais jis bu
vo priimtas į Lietuvos Ko
munistų partijos eiles.

Kaip raikomo sekreto
rius, vykdydamas L K P 
Centro Komiteto nurody
mus, A. Petrauskas reika
lavo iš visų partijos kuope
lių plačiai panaudoti darbe

Saviveiklinio teat
Tarybų Lietp'vdje

Beveik 1800 dramos ko
lektyvų, kurių 13-kai su
teikti liaudies teatrų var
dai, 700 meninių agitbriga- 
dų, apie 2,000 skaitovų įvai
riuose konkursuose varžėsi 
dėl geriausiųjų vardų. Pa
galiau konkursų nugalėto
jai suplaukė į Vilnių, kurie

visas legalias ir pusiau le- Penkias dienas džiuginę 
galias darbo formas.

Didelę reikšmę- jis skyrė

dienos Ąžuolai
Čia guli tie, kurie kovojo, 
Ir,

bei Kabsuko kultūros na
mų lėlių^s^tejj pasirodęs 
su mažųjų skaitytojų labai 
mėgstama S. Maršako “Pi-

Laiškas prokurorui 
Ramsey Clark

š. m. balandžio 19 cl. John Wesley Lord, Metodistų baž
nyčios vyskupo, kanceliarijoje, Washingtone, įvyko posėdis 
delegacijos, kuri vėliau vyko pas Justicijos departamentą 
A. Bimbos nupilietinimo bylos reikalu. Čia buvo paruoštas ir 
pasirašytas sekamas dokumentas, kurį delegacija įteikė Mr. 
Clark u i.—Red.

žiūrovus, demonstruo’d a m i 
aukštą scenos meno lygį.

revoliucinei spaudai, steng- Saviveiklinio teatro die- 
davosi kuo platesnį darbi- nas atidarė žemaičiai—Tel- 
ninkų aktyvą įtraukti į šių Žemaitės vardo liaudies 
spaudą, pabrėždavo, kad teątras. Scenoje jie pasiro- 
atsišaukimai turi būti pa- de su B. Garbatovo herojine 
rašyti trumpai, aiškiai ir 
kovingai. Reikalaudavo, kad 
kiekviena atsišaukimo eilu
tė demaskuotų kapitalistinę 
santvarką ir šauktų į kovą 
dėl Marbo žmonių valdžios 
įkūrimo.

Kaip troško A. Petraus
kas to naujo gyvenimo, 
kaip mokėjo apie ji vaiz
džiai papasakoti! 1938 me
tais vasara po vieno susiti
kimo su viešnių darbų ak
tyvistais A. Petrauskas bu
vo giliai sujaudintas jų re
voliucinių minčių. Jis tada

■ išsireiškė, kad Lietuvos dar
bininkų klasė greitu laiku 
įrodys savo sugebėji m ą 
valdytu šąli, savo pranašu- 
ma mfieš fašistine smeto- 

But nine klika. Mes, sakvdavo, 
esame laimingi, kad šioje

We wish to express our concern regarding the Anthony 
Bimba denaturalization suit, now awaiting trial in Brooklyn • 
Federal Court.

Naturalized in 1927, Bimba believed that his citizenship 
was like native-born citizenship, and not inferior to it. 
in 1957, Bimba, for over 30 years editor of a Lithuanian- 
language quarterly Šviesa (Light), and an associate editor of kovoje prieš kapitalistinę 
the paper Laisve (Liberty), both published here, was hailed santvarka inešame ir savo 
i /• 11 T T TT A • A j • • 1 * * A A A Pi *■-before the House Un-American Activities Committee. After 
castigating as treason Laisve’s opposition to U. S. involvement 

in the Korean war five years before, Congressman Scherrer 
demanded, at the conclusion of the hearing, that the Com
mittee recommend Bimba’s denaturalization to the Justice 
Department. Six years later, in a press interview announ
cing the filing of a denaturalization suit against Bimba, As
sistant U. S. Attorney Petei’ H. Ruvulo referred to the HUAC 
demand.

The complaint in the case deciares that Bimba “delib
erately concealed material facts and made wilful misrepre
sentations.” '• In 1926, at Brockton, Mass., in a speech to 
Lithuanian-Americans, Bimba denounced the Lithuanian gov
ernment as ultra-reactionary and urged Lithuanians here not 
to contribute funds to it. After the meeting, Bimba was ar
rested and charged with: (1) “blasphemy,” for having al
legedly said that “there is no God,” and (2) “inciting over
throw of the government,” for having allegedly said that 
the “red flag shall fly over the Capitol in Washington and 
there will be one in the Lithuanian Hall in Brockton.” The 
blasphemy charge was dropped, and prior to Bimba’s natur
alization the prosecutor entered a plea of unwillingness to 
prosecute (nolle prosequi) on the ground zthat: “Evidence 
very conflicting. Very serious question of law whether stat
ute was violated.” Termination of all proceedings occurred 
before Bimba’s naturalization in 1927.

In bringing the suit against Bimba, the government’s 
entire case rests on the letters “NCR” (meaning: no criminal 
record) printed on a naturalization card file. It is claimed 
that Bimba was asked if he had a criminal record and that 
he denied it.

In 1926 the naturalization application form did not in
quire as to any criminal record, as this question was not re
quired by the law at that time. Furthermore, Bimba’s ar
rest in 1926—the very time he was applying for naturaliza
tion — was front-page news in New York City newspapers 
and elsewhere. To claim that Bimba, under these circum
stances, sought to deliberately conceal and wilfully misre
present his status exceeds all reasonable supposition, espe
cially since false swearing would have subjected him to pro
secution for perjury and resulted in denial of naturalization.

Paramount, however, to these palpable weaknesses in 
the case are certain larger issues. The Bimba denaturaliza
tion suit plainly appears to be a discriminatory use of gov
ernmental power to punish Bimba and intimidate natural
ized citizens by denying them freedom of speech, press, due 
process of law, equal protection of the laws, and equality 
of citizenship with the native born.

We believe that the preservation of basic liberties will 
be furthered and the tranquillity and security of millions of 
foreign born served by termination of the Bimba suit. We 
urge you to take prompt action to this end.

Sincerely yours,
N. ELLSWORTH BUNCE, Exec. Sec y 
Baltimore Conference Board of 
Christian Social Concerns, 
the Methodist Church
ROY MIZARA, Editor 
Laisve, New York, N. Y.
PAUL LEHMANN, Auburn Professor 
of Theology, Union Theological 
Seminary, New York, N. Y.
JOHN WESLEY LORD, Bishop of 
the Methodist Church, 
Washington Area *

“ATIDeJO” streiką

New Haven, Conn.— Fe
deralinis teismas nutarė, 
kad Avco Lycoming fabri
kų darbininkai Conn, vals
tijoje neturi eiti į streiką 
per 80 dienų, per tą laiką 
jie gal būt “atauš” ir strei
kas bus išvengtas. Minėtos 
kompanijos fabrikai gami
na malūnsparniams (heli
copters) motorus, reikalin
gus Vietnamo karui.

Geriausi kandidatai
Cleveland. — Dr. Martin 

Luther King sako: 1968 me
tais prezidento ir vice pre
zidento vietoms būtų ge
riausi kandidatai: Robert 
Kennedis — prezidento, se
natorius Charles E. Percy 
— vice prezidento vietoms.

Brooklyn, N. Y. — Šio 
miesto viešosios bibliotekos 
direktorium paskirtas John 
C. 'Frantz.

’f

Vakare vėl vaidino dra
mos artistai. Stiprus Vil
niaus Džeržinskio vardo 
liaudies teatras pastatė C. 
Aitmatovo sceninę kompo
ziciją “Motinos laukas”. Tai 
skambus iššūkis karui. Sa
viveiklininkams pavyko su
kurti poetišką, labai emo- 
cialų spektaklį. Iš aktorių 
ryškiau išsiskyrė N. Čepu
lienė, sukūrusi pagrindinį 
kirgizės Tolgonaj vaidmenį.

Paskutinę dieną scenoje 
pasirodė stipriausios Lietu
voje agitmeninės brigados 
7jų programose daug ju
moristinio elemento). Tai 
Alytaus kultūros namų — 
“Sprigtas”, Lazdijų rajono 
šeštokų kultūros namų, 

i Vilniaus universiteto stu- 
I dentų ir Kauno Politechni
kos instituto miniatiūrų ra
teliai. Stipriai kliuvo įvai
raus plauko biurokratams, 
tinginiams, sukčiams, apsi
leidėliams, plepiams...

Po , to komisija paskelbė 
Lietuvos saviveikl i n i n k ų 
konkurso rezultatus, nuga
lėtojus apdovanojo dovano
mis. įteikė specialius prizus.

Lietuvos teatro draugijos 
prizai įteikti Telšių Žemai
tės vardo liaudies teatrui 
ir Vilniaus F. Džeržinskio 
vardo klubo liaudies teat
rui.

Geriausiu dramos rateliu 
pripažintas Statybi ninku 
rūmų dramos ratelis, ge
riausio lėlių teatro vardas 
— Vilniaus Respublikinės 
bibliotekos . saviveik 1 i n i n
kams, geriausias skaitovo 
vardas atiteko tauragiečiui 

1 girininkui B. Misiui.. Aly-

drama “Tėvų jaunystė”. Tai 
pasakojimas apie pirmos 
pasaulyje Tarybų Sąjungos 
valstybės gimimą. Nors Tel
šių jaunimas apie pilietini 
karą Rusijoje žinojo tik iš 
knygų bei kino filmų ir 
sunku buvo širdimi pajusti 
bei žiūrovams perteikti gy
venimo tiesą, tačiau žemai
čiu liaudies teatro aktoriai 
įtikinamai pavaizdavo pra
eities įvykius.

Po to vaidino Taura
gės liaudies teatras. Į Vil
nių jie įvežė vokiečių dra
maturgo Bertoldo Brechto 
pjesę “Baimė ir neviltis 
trečiajame reiche”. Tai la
bai sudėtingas psichologinis 
veikalas, reikalaujantis di
delio pasiruošimo. Tačiau 
kruopštaus darbo dėka tau
ragiškiams pavyko surasti 
raktą į Brechto kūrybą, 
žiūrovai ir šiuo pastatymu 
liko patenkinti.

Rietavo miško pramonės 
ūkio dramos ratelis pasirin
ko sau artimesnę D. Urne- 
vičiūtės pjesę “Vadink ma
ne motina”. Šiame spektak
lyje vilniečiams labai patiko 
medicinos sesers R. Butkie
nės sukurtas Motinos Kle- 
vienės paveikslas.

Po to žemaičiai sceną už- taus kultūros namų meninė 
leido vilniečiams. Jaunas 
Statybininkų kultūros rūmų 
dramos ratelis pasirodė su 
stambiu ir sudėtingu L. 
Franko dramos “Rūt” pas
tatymu. Šis spektaklis—tai 
aiškus kaltinimas visų lai
ku fašizmui.

Ketvirta apžiūros dieną 
vaidino lėlių teatrai ir ra
teliai. Daug .juoko ir 
džiaugsmo mažiesiems žiū
rovams sukėlė Respubliki
nės bibliotekos lėliųinkai, 
suvaidinę K. Kubilinsko pa
saką “Strakaliukas-m a k a- 
liukas”, o taip pat Kauno 
Janonio vardo popieriaus 
fabriko saviveiklininkai, pa
statę A. Lukoševičiaus sce
nelę “Saulėtekio pašvaistė”

būdami sveiki, jauni, 
Jie sudegė kovos ugny, 
Gyvybę meilę paaukoję, 
Už tai, kad tu

šiandien gyveni— 
Tiri namus, draugus, rytojų... 
čia ilsis tie, kurie tau

karštą širdį 
Atidavė ir nieko negailėjo. 
Krauju giminės žemę girdė, 
Nutildė audrą, piktą vėją.
Virš mūsų ošia ąžuolai. 
Ateik ir atsivesk) draugą.
Už mus kalbės tau ąžuolai— 
Jiems nusilenkti privalai, 

šaknys žemėje giliai 
unon širdin įaugo... 
klausyk,

Ateik arti.
Ar jau girdit? Ar tu girdi? 
Ką ošia, šlama ąžuolai? 
Ateikite.
Su sto j ę p aty 1 ė k i to.
Išgirsit mūsų

priesaką gyviesiems— 
Karštai gyvenimą mylėkite, 
Kovokite už taiką iruž tiesą... 

a ąžuolai, rankas ištiesę,
Jims saugo šilumą ir šviesą. 
Jcs niekam neatiduokite, 

ž laimę žemėje kovokite:
visi. . .

Jų

įsi

Či

agitbrigada “Sprigtas”. pri
pažinta geriausia šmaikš
taus jumoro menininkų 
tarpe.

Ši Lietuvos saviveiklinin
kų apžiūra, tai didžiulis lie
tuviu tautos meno festiva
lis. Jis parode, kad scenos 
meną lietuviai m e g s t a, 
kruopščiai ruošiasi pasiro
dymams ir kad jie jau yra 
pasiekę aukštą meninj lygį.

' B. BŪGA

David J. Miller, anuomet 
sudeginęs savo drafto kor
tą, nuteistas 2% kalejiman 
už atsisakymą išsiimti kitą 
kortą.

Inkilai jau laukia šeimininkų 
M. Baranausko nuotrauka

Nauji miestų projektavimo instituto rūmai 
M. Baranausko nuotrauka

' W-H-
t s # » «

i«W

si«§

irt

U:
Visi, visi 
Prieš blogi šaukite visu balsu, 
O jeigu kas sušukti negalės, 
Tegu pasiklausys kapų žolės, 
Tegu paklauso iš arti, 
Ką ošia, šlama ąžuolai— 
čia mūsų nerami širdis, 
Po smėlio kalneliu giliai, 
Krauju pagirdė jų šaknis. 
Ateikite.
Sustoję palydėkite.
Išgirsit karštą mūsų širdį: 
Šventai gyvenimą mylėkite. 
Dėl jūsų laimės ąžuolai 
šaknim įsisiurbė giliai 
Į visą mūsų gimtą žemę, 
O šakos jų — padangę remia. 
Ateikite.
Sustoję palydėkite. 
O mes gulėsim ramūs. 
Jaupi gyvybę paaukoję 
Dėl jūsų laimės ir rytojaus... 
čia ilsis tie, kurie mylėjo 
žibuoklės žiedą, ryto veją. 
Pažadinti audros išėjo 
Ir niekad niekad neparėjo 
Į laukiančios motulės glėbį, 
O kriro, rankomis apglėbę 
Gimtosios žemės kauburėlį, 
Uždengdami nuo šalčio gėlę...f 
čia guli tie, kurie kovojo 
Ir, būdami visai jauni, 
Jie sudegė kovos ugny, 
Gyvybę, meilę paaukoję 
Už tai, kad tu

laimingai gyveni, 
draugus, rytojų... 
Įsiklausyk.

Turi namus,
Įsiklausyk.
Ar tu girdi? Ar jau girdi?
Tau ošia, šlama ąžuolai— 
Mylėt Tėvynę privalai.
Kaip ąžuolai, rankas ištiesę, 

a kalba didvyriai 
gyviesiems.

Či

Apeikite.
Paklausykite,
Kasmet, kasmet, ne vieną sykį.
Si stoję palydėkite,.
Kąrštai gyvenimą mylėkite, 

ms ošia, šlama ąžuolai,
ems nusilenkti privalai...

Jonas Lapašinskas
“Jaunimo Gretos, Nr. 2

Ji
Ji

Ką visa tai reikštų?
Washington. Jei dabar 

JAV vyriausybė pasiųstų į 
Vietnamą dar 50,000 karei
vių kariauti, tai, sako sen. 
John Stennis, visa tai padi
dintų JAV karines išlaidas

n

Saigon. — Naujas JAV 
arr basadorius Pietų Vietna- 
mt i, Ellsworth Bunker, jau 
abyko čia ir pradėjo eiti 
savo pareigas. O buvęs am- 

sadopus Lodge su pačiaba 
grįžo į JAV.
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Ir mano keliones patyrimai
Prasidėjus 19 67 metų 

žiemos šalčiams, trys Cle- 
velando našliukai pradėjo
me galvoti, kaip čia nuo jų 
pabėgti. Sugalvojome, kad 
vienintelė išeitis—patrauk
ti į taip jau pagarsėjusių 
saulėtųjų 1 'loridų. Ir taip 
vasario 4-ą dienų pradėjo
me kelionę.

Oras pasitaikė nepapras
tai gražus, tai ir kelionėje 
viskas gerai sekėsi. Vasa
rio 6 dienų po įlietų jau 
buvome St. Petersburge.

Kiekvienas vykstantis į 
Floridų turi tikslų, vei
kiausiai ir sveikatos sume
timais: karštuose saulės 
spindui i u o s e pasikaitinti. 
Tačiau mūsų vykimas turė
jo dar ir kitų tikslų, tai 
arčiau susipažinti su flori- 
diečiais veikėjais bei jų 
sėkmingu veikimu, nes jau 
žinoma iš spaudos praneši
mų, kad jie savo aukomis 
mūsų spaudai ir kitiems vi
suomeniniams re i k a 1 a m s 
yra jau toli prašokę visas 
kitas kolonijas, įskaitant 
ir mūsų centrus — New 
Yorkų ir Chicagų.

Bet tas viskas neateina 
be kieno nors sunkaus dar
bo. Jie daug aukojasi ir 
sunkiai dirba už tas pasek
mes. O ten, kaip ir visur; 
kitur, sunkiausia d a r b o j 
našta, gula ant moterų pe
čių. St. Petersburge kas 
šeštadienį jos paruošia pie
tus, kur susirenka apie po-i 
rų šimtų valgytojų.

Neretai tokie pietūs 
įvyksta ir kitomis dienomis. 
Iš to ir susidaro tas jų pel
nas, kurį jie ir išdalina vi
suomeniniams reikalams.

Gražus choras
Jie turi ir gražų chorų, > 

kuriam vadovauja d-gė Pa
kalniškienė,. Vasario 11 d. 
choras minėjo vienerių me
tų savo gyvavimo sukaktį. 
Choras labai gražiai sudai
navo visų eilę gražių dai
nelių.

Chorai visur esti kaip viso 
veikimo pažibos, tad ir šis! 
choras nėra išimtis. O drg.
J. Milleris pasakė gražių 
chorui įvertinti kalbų.

Važiuodamas į Floridų 
nusivežiau ir tik kų baig
tų rašyti paskaitų apie 
krikščionybės įvedimų Lie
tu voje,” kurių įdaviau LLD 
45 kuopos pirmininkui per
žiūrėti. Jis žadėjo apie tai 
pakalbėti kuopos susirinki
me ir vėliau man pranešti, 
kada bus nutarta jų panau
doti. Kol kas darz jokio 
pranešimo nesu gavęs, bet 
iš kitų šaltinių teko patir
ti, kad kuopos susirinkime 
tas klausimas nebuvo pa
keltas. ..

\ Pas ligonius
Būnant porų savaičių St. 

Petersburge aplankiau vi
sits buvusius ligonius. Drg.
K. Valaika serga, matyt, se
tt a t v ė s ligomis. Ligonis 
randasi gražiose Nursing- 
Home patalpose. Ligonis D. 
Lesnik tuo laiku buvo ligo
ninėje, ruošiamas kokiai 
tai sudėtingai operacijai. 
Linkiu abiem veikiai su- 
sveikti ir grįžti į sveikųjų 
tarpų.

Ir Miamyje
Vasario 20 dienų nuvyko

me į didmiestį Miamį, kur 
veikimas irgi eina visais 
gerais, čia irgi yra skait
linga LLD 75 kuopa, turi 
gražių erdvių klubo svetai
nę ir skaitlingų Aido cho
rų, kuriam vadovauja pro

fesionalas mokytojas B. 
Nakrašas. Miamiečiai, ma
tyt, tvarkosi kiek kitaip, 
kiekviena įstaiga turi savo 
valdybas, kurios ir rūpina
si tik savais reikalais. O 
LLD 75 kuopa, be valdybos, 
turi ir kultūrinės veiklos 
komisijų, iš šių penkių va
dovaujamų narių: V. Bo
vinas, J. Smalenskas, J. 
Thomsonas, J. Kanceris ir 
M. Valilionienė. Jų užduo
tis yra kų nors kultūrinio 
parūpinti ir pravesti po 
kiekvieno kuopos susirinki
mo. , v

Su paskaita
Vasario 22 dienų kultū

rinės veiklos komisija lai
kė pasitarimų, į kurį pa
kvietė ir mane dalyvauti. 
Kadangi komisijai jau bu
vo žinoma, kad esu atsive
žęs paskaitų, tai, paaiškinus 
apie jos turinį, ji vienbal
siai nutarė, kad jų skaity
čiau po kuopos susirinkimo 
kovo 1 d. Taip ir įvyko. 
Baigus paskaitų, visa eile 
vietos draugų atėjo pasvei
kinti ir padėkoti už įdėtas 
pastangas jos pagamini
mui. Kai •-’kųpe draugai 
dar pastebėjo, kad tokių is
torinę paskaitų reikėtų pa
dalyti bent į 2 ar 3 dalis, 
tuomet būtų laiko klausi
mams ir tų dalykų apkal
bėjimui. Su tokia pastaba 
reikia sutikti.

Taip pat sunkiai dirba
Miamiečiai irgi deda vi

sas pastangas, kad jų pobū
viai būtų sėkmingi.

Kaip jau visiems žinoma, 
šiuose miestuose gyvena se
nyvo amžiaus žmoųių, ge
ra jų dalis dėl įvairių prie
žasčių jau negali vairuoti 
automobilių. Bet kurie dar 
gali, tai deda visas pastan
gas, kad nė vienas norintis, 
dalyvauti pobūvyje nepasi
liktų namie. Kai kurie iš 
jų padaro po 3-4 keliones— 
suvežą į svetainę, o vėilau 
visus išvežioja į namus. To
kių draugų dėka kiekvienų 
sekmadienį susirenka pie
tauti ne mažiau poros šim
tu žmonių.

t
Svetainėje irgi pavyzdin

ga tvarka. Draugai ar 
draugės, kurie apsiėmę ko
kį nors darbų, visuomet lai
ku būna savo vietoje. Pav., 
paimkime svečių priėmėja 
Marytę Koch. jos smalsias 
akytes nepraeis nė vienas 
naujai atvykęs nepastebė
tas. Ji tuoj užkalbins, pa
ims jo vardų ir prie pirmos 
progos pristatys publikai.

Septynių savaičių bėgiu 
teko dalyvauti keliose ir 
stambesnėse sueigose. Va
sario 22 d. turėjome Ra
moškaitės koncertų, kovo 
22 d. — Moterų dienos mi
nėjimų, o kovo 26 — velykų 
šventę. Visos gražiai pa
vyko. Buvo malonu su vie
tiniais ir su svečiais iš ki
tur smagiai laika praleisti. 
Ačiū visiems už tokias 
draugiškas paslaugas.

J. žebrys

Kų darys spauda?
New York. — American 

Newspaper Publishers As
sociation 81-ajame suvažia
vime Waldorf-Astoria hote- 
lyje praėjusių savaitę buvo 
svarstytas klausimas: kų 
spauda darys sekamų vasa
rų, kai Jifiestuose prasidės 
judėjimas negrų, subruktų 
į ghetus? Suvažiavimas ųvy- 
ko praėjusių savaitę.

PANERIAI. Iš kairės į dešinę—drg. L. Kavaliauskaitė (new- 
yorkietė); Motiejus Šumauskas, dabartinis T. Lietuvos pre
zidentas, ir (nusigrįžusi nuo kameros) Genovaitė Paleckienė. 
Paveikslas trauktas, kai Lilija lankėsi Lietuvoje 1964 metais.

gu parkas nebus parduotas, 
piknikas įvyks. Nutarta, 
kad apskrities komitetas 
susižinotų su laurenciečiais 
apie parkų.

G. Šimaitis pranešė, kad 
“Laisvės” metmis piknikas 
įvyks liepos 2 d/Brocktono 
Ramova parke. Muzikan
tai jau paimti ir tikietai pa
daryti, tik juos reikia pla
tinti. Išrinkti darbimnkai, 
kurie rūpinsis tvarka pik
nike ir darbininkų gavimui.

Tuo ir užsibaigė susirin
kimas. E. R.

Philadelphia, Pa.
Demokratai politikieriai 

pešasi

ST. PETERSBURG, FLA.
Paskutiniu laiku iš mūsų 

miesto žinios suihąžėjo, ro
dosi, sumažėjo ir veikla. O 
taip nėra. Svarbiausia tai, 
įvyko prieškarinės demon
stracijos, jose dalyvavo jau
nimas, moksleivija, inteli
gentija. Pirmu kartu mūsų 
mieste įvyksta tuo reikalu 
viešas išstojimas. Galima 
tikėtis, kad jis buvo mažes
nis, negu Niujorke arba 
San Franciske, bet tai vis 
žingsnis pirmyn.

buvo juos sutikti. Jienu 
atrbdo sveiki ir gerai nu§į 
teikę. Ta proga jie lank 
ir LLD 45 kuopos susir 
kime. V. Andrulis pada 
atitinkamą pranešimų apie 
die: 
lūs 
pas 
ats 
tin 
dal
Rodosi, Andruliui iš St. Pe- 
tersburgo dar pasuko ir į

iraščio “Vilnies” reika- 
ir abelnai apie svarbius 

aulio įvykius, o kuopa 
lygindama paskyrė ati

mamų dovanų “Vilnies” 
ininkų suvažiavimui.

So. Boston. Mass.
Iš Lietuvių Moterų Sąryšio,

konferencijos
Konferencija įvyko balan

džio 23 d. Y. Niaurienė ati
darė jų 11 val.ryto ir bu
vo išrinkta konferencijos 
p'rmininke. Į mandatų ko
misijų buvo paskirtos E. 
Repšienė ir J. Rainardienė.

Delegatės dalyvavo seka
mos:

Nuo Cambridge Moterų 
klubo: N. Grigaliūnienė, V. 
Kvietkas, P. Žukauskienė, 
E. Freimontienė.

Nuo S!p. Bostono LLD 2 
kuopos: E. Repšienė, K. 
Kazlauskienė, J. Rainard, 
E. Belekevičienė.

Nuo Norwoodo LLD 9-os 
k u o p o s : N. Grybienė, Y. 
Niaurienė, S. Budrevičįenė 
ir M. Trakimavič'enė.

Montello Moterų apšvie- 
tos klubo: A. Markevičienė 
ir K. Čereškienė. '

Montello LLD ū-os kuo
pos: A. Chesna ir K. Kal- 
vclienė.

Worcester LLD 11-os kuo
pos: O. Dūdonienė ir M. 
Sukackienė.

Haverhill LLD 85'kuopos: 
A. Račkauskienė ir M. Kaz
lauskienė.

V*so delegačių dalyvavo 
18 nuo 6 kuopų.

Pavienės dal y v a v o : S. 
Penkauskięnė iš Lawrence 
ir Daugirdienė iš Lowell.

Po valdybos raportų sekė 
pasveikinimai konferencijai 
nuo klubų, pavienių delega
čių ir*sveč’ų. Sveikinimų 
gauta sekamai:

Cambridge Moterų klu
bas $15.

LLD 2 kp. So. Boston, $5.
Po $2: K. Kalve 1 i e n ė, 

Worcesterio kuopa, B. Čiu- 
berkienė, H. Tamošauskie
nė, E. Repšienė, J. Rainar
dienė.
M>o $1: K. Kazlauskienė, 
E. Freimontienė, A. Rač
kauskienė, S. Sukackienė, 
M. Trak’mavičienė, G. Ši
maitis, Belikevič i e n ė, N. 
Grybienė, Y. Niaurienė, K. 
Čereškienė, V. Žilaitis.

Viso $44.
Padaryta pertrauka pie

tums 1-ų valandų. Gaspadi- 
nės paruošė puikius pietus 
už $1.50 asmeniu1. Daugiau
sia darbavosi prie valgių 
gaminimo: N. Grigaliūnie
nė, L. Plutienė ir B. Čiu- 
berkienė.

Antroje sesijoje pateikti 
raportai iš kuopų veikimo. 
Pasirodė, kad visos kuopos 
bei klubai neblogai gyvuo
ja. Cambridge moterų klu
bas turi daugiausia narių 
ir turto. Gal būt galima už 
tai kreditų duoti N. Grigū- 
liūn’enei. Ji ir visa jos šei
ma yra vadovės to klubo. 
Motina pirmininkė, duktė 
raštininkė, jos . artima drau
gė V. Matulis finansų sek
retorė 1 ir kita gera draugė

V. Kvietkus kuopos iždinin
kė. Taipgi reik’a priminti, 
kad Cambridge klubas dau
giausia aukoja sąryšio . kon
ferencijose.

Haverhillio kuopa turi 
tik šešis narius, bet Rač
kauskienė užtikrino, kad iki 
k’tos konferencijos jos dau
giau narių turės.

Buvo skaityti laiškai, 
daugiausia prašanti aukų, 
ir visi vienbalsiai priimti.

Nutarimai. Nutarta turė
ti moterų stalų vasaros pik
nikuose, kaip tai apskričių 
bei “Laisvės” naudai ren
giamuose piknikuose. Pri
žiūrėti stalus apsiėmė E. 
Repšienė ir J. Rainardie
nė. Visos d ov a n o s ir 
valgiai bus užrašyti, kurie 
bus skirti moterų stalui. 
Nutarta turėti moterų iš
važiavimų Norwoode, kurį 
suruošti palikta sųryš’o ko
mitetui.

Sąryšio valdyba išrinkta 
ta pati: Y. Niaurienė, K. 
Čereškienė ir N. Grybienė. 
Nauja išrinkta E. Repšienė, 
kuri eis finansų raštininkės 
užduotis, nes iki šiol netu
rėjome finansų sekretorės.

Konferencija nutarė au
koti sekamiems tikslams: 
Apsigynimui $100; Women 
Strike for Peace $50; 
“Workeriui” $25; “Laisvei” 
$15; “Vilniai” $25; “Liau
dies Balsui” $15; Urugva
jaus v laikraščiui “Darbui” 
$15; Meno Sąjungai $10; 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centrui $25. Viso 
$295.

Užmokėjus už svetainę ir 
sekretorių išlaidas, pinigų 
ižde liko $94.

Konferencijoj kilo klau
simas “Vilnies” padėties. 
Vienos delegatės išsireiškė, 
kad “Vilnis” pradėjo eiti 
per smulkiomis raidėmis ir 
per mažo formato. Kitos 
sakė, kad būtų daug geriau, 
jei “Vilnis” eitų du sykiu į 
savaitę, kaip “Laisvė,” tada 
kasdien gautume vieną lie
tuvišką darbininkišką laik
raštį ir užtektų mums se
niems. Juk žinias girdime 
per radiją. Nutarta leisti 
klausimą balsavimui ir di
džiuma pasisakė už leidimą 
“Vilnies” dukart į savaitę.

Kitą konferenciją nutar
ta laikyti South Bostone, 
Mass.

Konferencija uždaryta 5 
vai. po pietų.

Elzbieta Repšiene

Šiemet įvyksta miesto 
gaspadoriaus (burmistro) 
rinkimai. Dabartinis majo
ras J. Tate panoro būti vėl 
išrinktu miesto1 bosu. Ta-I 
čiau daugelis >š jo demo
kratų partijos buvusių rė
mėjų pasipriešino jam ir 
įterpė antrą kandidatą bur
mistro pareigoms, šiuolaiki
nį miesto kontrolierių Em- 
phile. Na jr rietenos pra
sidėjo šmeižtais.

Respublikonai gudresni ir 
šypsosi. Jie pastatė savo 
vieną stiprų kandidatą ma
joro pareigoms — dabarti
nį distrikto prokurorą A. 
Spekter. Numatoma, kad 
jis Unkimus laimės.

■ •

Pavasariui pasitikti pa
rengimas gegužės 14 dieną 
kruopščiai ruošiamas. Jo su 
ilgesiu laukia parengimų 
lankytojai. Daugelis savų 
automašinų neturi. Todėl 
davažiavę Broad St. ir 
Erie Ave., išlipkit. Sustokit 
ties Philadelphia Gas 
Works ofisu ir ten gausite 
gatvekarį 53, kuris nuveš 
jus tiesiai į parengimo vie
tą — 6024 Wayne Ave. Ga
lima paprašyti kondukto
riaus, kad išleistų jus ant 
Walnut Lane.

Bušai J. ir K. atveža ant 
Chelton Avė. ir Wayne Ave. 
Iš ten pora blokų reik’a pa
eiti pėsčiomis iki 6024 
Wayne Ave.

Filmų rodymas prasidės 
1 vai. Pertraukoje užkan
džiai, kava.

Mūsų ligoniai
Drg. P. Pod’s džiaugiasi, 

kad jo kojoje atsivėrusi 
žaizda gyja. Jo kambarys 
212.

Marijona Kristaponis gy
dosi širdies negalavimu; 
ji yra St. Luke’s ligoninėje, 
naj ame pastate, 7th ’r West 
Girard Ave, kambarys 207. 
Lankymo valandos — bet 
kada po pietų.

Drg. Šapranauskas, sugrį
žę iš ligoninės, ilsisi namie.

Linkime visiems ligo
niams greit ’r pilnai pa
sveikti.

“Laisvės” Reporteris

Policija sumanė turėti de
monstraciją prieš demon
straciją, jie suorganizavo 
būtent, “karo šalininkus”, 
■kad demonstruotų prieš ka
ro priešus. O gal manė, jei 
daug jų susirinks, tai prieš
karinė demonstracija netu
rės progos ir pasirodyti. 
Išėjo priešingai: karo šali
ninkų buvo tiek mažai ir 
atrodė taip mizernai, kad 
išėjo ant pajuokos.

Matomai norėta sukiršin
ti miesto gyventojus, o ypa
tingai koleginį jaunimą, 
moksleiviją. Nepavyko, iš
tirpo jų karingieji kaip 
sniegas*

Pas mus lietuvius-pažan- 
giečius veikla eina pilnu 
tempu, i Šiuomi laiku ren
giamasi prie Motinų dienos, 
kuri čia įvyks 13 dieną ge
gužės (šeštadienyje) laiš
kanešių svetainėje, 15 Avė. 
N, tarp 3-čios ir 4-tos gat
vių, S. Bus banketas; pie
tūs ir graži muzikalė pro
grama, kurią išpildys Dai
nos mylėtojų choras vado
vybėje A. Pakalniškienės, 
nes ruošiasi tam specialiai. 
Bus duota paskaita ir skai
tyta eilėraščiai pritaikomi 
Motinų dienai. Tą visą LLD 
45 kuopos nariai ir narės 
gaus veltui-nemokamai.

Kviečiami ir nenariai at
silankyti ir pasigėrėti, pasi- 
valgyti ir praleisti dieną su 
mumis — gražioje nuotai
koje.-

Už rengėjų komisiją,
Dzūkelis

Miamį.
Gavom laišką nuo Julijos 

Andrulienės iš Čikagos, jau 
sugrįžusi ir darbuojasi prie 
die] 
bai 
nūs apelsinai, kurie tik iš 
sodo rinkti. Lauksim jų ir 
kitą kartą atsilankant.

Seni pažįstami,'Jurgis ir 
šulė Raila, iš Imlai City,

nraščio. Jai Florida te
patikusi, patinka irska-

Ui 
Mi 
no 
su 
lio 
bai patikusi; jie ten aplan
kė

s, sustojo čia pasimatyti 
senais pažįstamais. Ke- 

nė į Argentiną jiems

Uršulės brolius, su kuW 
tis buvo nesimatę per ar- 
30 metų. Sako: “Argen- 
Loję daug skurdo, uždar

biai maži, kainos ant reik
menų aukštos, sunku suves- 

galą su galu. Valdžia re- 
cinė, nėra laisvės, darbi-

ti 
tir

ti
aki
ninku organizacijos, spau
da
Liaudis

ir susirinkimai varžomi, 
nusistačius prieš 

ra Vietname ir kartu 
ieš Ameriką. Didele in- 
acija. Visi kalba, kad

Pi 
fli 
“kas nors turės įvykti. 
Railams Florida labai pati
ko, 
me

Sako, atvyks ir kitą

Naujos’os Anglijos LLD 
Apskrities ir Spaudos 

Komiteto suvažiavimas
Pirmininkas A. Kandraš- 

ka pranešė, kad apskrities 
gyvavimas yra silpnas. S. 
Pankauskienė pranešė, kad 
Maple Parkas yra paimtas 
birželio 18 d. pikniku1. Jei-

Walterio Shapranausko 
sūnus praneša mums, kad 
jo tėvas jau grįžo namo iš 
ligoninės ir sveikata daug 
pagerėjus.

Shapranauskas dėkoja vi
siems, kurie jį lankė ligo
ninėje bei prisiuntė jam už
uojautos korteles.

ghaprana u s k a s gyvena 
1003 N. Randolph St.

Rep. .

Giria negrus
Columbia, \ South Caroli

na. — Čia sakė kalbą gene
rolas Westmoralandas, JAV 
karo Vietname jėgų vyriau
sias komandierius. Genero- 
las sakė, kad “negrai — la- 

i bai geri kariautojai.”

Mūsų miestas; kaip ir vi
sa Florida, kenčia nuo saus
ros. Vandens sluoksniams 
nusekus, žemė slenka žemyn, 
tūli namai įkrito į žemę. Į 
tuos įpuolimus - griovius, 
bandoma -pripilti žemės, iš 
kitur atgabentos, tačiau, 
bematant, pasirodo dar di
desni nuslinkimai. Į juos 
įkrinta žmonės, ypatingai 
kada tokie nuslinkimai ran
dasi ant kelių.

Floridoje oras jau per 
šiltas, saulė kaitina, o lie
taus kaip nėra, taip nėra. 
Sakoma, tai labai atsilieps 
ant sodų. Jie tik peržydė
jo; vaisiams-reikia daugiau 
drėgmės.

Turistai jau apleido mūsų 
miestą, palikom tik nuola
tiniai gyventojai... Gaunam 
laiškų nuo bičiulių, kurie 
apleido mus per anksti. Jie 
šiaurėje rado dar šaltą orą 
ir tuomi nepatenkinti.

Štai laiškas nuo . H. Žilin
skienės iš Worcester, Mass. 
Ji sako: “Labai esu paten
kinta jūsų visų draugišku
mu. Malonu buvo sutikti 
tiek daug pažįstamų ir pa
daryti naujas pažintis su 
tiek daug gerų lietuvių. 
Per anksti išvažiavau iš 
Floridos: čia sugrįžusi, ra
dau dar šaltą orą, susir
gau...”

Gaila H. ž. Veli jam grei
tai susveikti ir sulaukus ki-

Šiomis dienomis pas mus 
mirė du seni Floridos gy
ventojai; Kazimieras Valajr 
ka ir Kazimieras ŠtaupaAt 
Apie pastarąjį nėra ką pa
sakyti. Gi Kazimieras Va
laika buvo Liet. Literatūros 
Draugijos 45-os kuopos na
rys, čia jis atsikėlė iš Kle- 
velando, jau keli metai at- 

11. Jis buvo pergyvenęs 8- 
e, dešimtį metų, paskuti- 
:us du metus sirgo, prisi
ekė ligonių namuose. Jo 
įlaikai išvežti į Klevelan-

n

P 
d.

Yra pas mus ir ligonių. 
0. Greblikienė turėjo ope
raciją ant akių, dabar jau 
randasi namuose, sveiksta. 
Jonas Vilkelis buvo išvežtas 
į ligoninę, grįžo; pablogėjus 
sveikatai ir vėl išvežtas j li- 

oninę. Turėjo operaciją 
nt akių. Bet gydytojai sg) 
indą ką daugiau... jis W

a 
iv 
b
n

to rudenėlio vėl pas mumis 
atskristi.

Čia lankėsi ir “Vilnies” 
redaktorius Vincas Andru
lis su žmona Julija. Malo-

ėja. Per daug visokių pi- 
ulių gero nedaro... z Ar 

nėra 
nios. Jo sveikata buvo pa- 
ijus, o šiuomi laiku ir vi- 
škai atsisakė tarnauti, 
aila draugo.

Dzūkelis

gĮreitai jis sutvirtės, 
ž

s

Mirė R. J.. Thomas
Detroit, Mich. — Mirė R.

J. Thomas, b u v ę s United 
Auto Workers unijos prę- j 

identas, suk 
amžiaus. Jis 
tų, kurie rūpestingai orga- 1 

izavo automobilių pramo- 
ės darbininkus į uniją. 
946 metų rinkimuose. Ta- 
iau, unijos prezidentu bu- 
o išrinktas Walter Reu-

z

n

c
v
t beris.

Thomas buvo pilnas ener
gijos žmogus; puikus ora
torius.

Jei jūs norite parduo 
nlą ar biznį, paskelbkite 
^ėje, parduosite greit. U 
skelbimą kaina žema.



Antradienis, Gegužes (May) 2,1967

Motinos diena visai arti
pagerbimo dieną, 

sakyti, iškovojo vie- 
asmuo, būtent Anna 

Žinoma, jai pagel- 
daug organizacijų —

rų draugijos, klubai ir 
Lt. Kova buvo laimėta ir 
1913 ar 1914 metais buvo 
oficialiai paskelbta Motinos 
Pagerbimo Diena. Ji turi 
įvykti gegužės mėnesio an
trą sekmadienį. Šįmet ji 
įvyks gegužės 15 dieną.
Per Motinų Dieną yra pa

gerbiamos gyvos ir miru
sios motinos. Jos apdovano
jamos gražiomis, gėlėmis ir 
visokiais žibučiais. Tą die
ną taipgi, paprastai, moti- 

S_.nos būna gražiai aptarnau
jamos, kitos net ir valgių 
pačios negamina.

Bet gaila, kad ta gražia 
motinos pagerbimo diena 
daugiausia pasinaudoja ka
pitalistai. Jie dar ir kainas 
ant gėlių ir žibučių aukštai 
pakelia. Anna Jervis nė ne- 
wanė, kad jos gražus suma- 

^nymas bus susietas su biz
nio reikalais.

O kas svambiausia šiuo 
metu, tai pasaulinės taikos 
išlaikymo klausimas. Čia 
kaip tik motinos turi dėti 
visas pastangas, kad taika 
būtų išlaikyta. Jos turi rei
kalauti, kad jų sūnūs būtų 
sugražinti į namus ir kad 
būtų paskirta Taikos Die
ną, irgi gegužės mėnesį. 
Motinos augina vaikus ne 
tam, kad jie karuose žūtų. 
Jos jiems atiduoda viską, 
kas geriausia ir gražiausia, 
pačios save nusiskriausda- 
mos. Jos jais rūpinasi ir 
trokšta jiems šviesios atei
ties.

Bet kada motina sūnų už
augina ir išmokslina, tai 
valdžia paima jį ir išveža 
už 12 tūkstančių mylių į 
džiungles, kad jis ten galvą 
paguldytų... Amerikos mo
tinos turėtų smarkiau su- 
brusti ir pareikalauti, kad 
šis Vietnamo karas būtų 
tuojau nutrauktas. Toks 
mūsų visų turėtų būti obal- 
sis šiemet pagerbiant moti
nas. E. K. Sliekienė

LAISVE

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 . Nerija 
dabar susilaukė naujų die
nų. Visą auksinėmis Balti
jos smilčių kopomis išsida
binusią, pušaitėmis apsi
kaišiusią neriją artimiau
siais metais nuspręsta pa
versti ištisu miestu — ku
rortu.

Nors Tarybų Lietuvos 
Ministrų Tarybos nutari
mas dėl Neringos ateities 
ir sutvarkymo buvo pas
kelbtas vos prieš nepilnus 
metus, pereitą sezoną gin
tarinės Nerijos kurortinės 
vasarvietės jau sugebėjo 
priimti ir aptarnauti dau
giau kaip 80,000 poilsiauto
jų bei turistų. NaujasisLie- 
tuvos miestas — kurortas, 
kurio branduoliais yra Ni
da, Preila, ir Juodkrante

nių laivų — dorių ir botų. 
Tai suteikia kurortinei Ne
ringai savotiškos romanti
kos. Ir, žinoma, ne tik ro
mantikos. Marių žvejai va
sarą paprastai grįžta su 
gausiu ungurių laimikiu. 
Ypač dosnios Kuršių ma
rios žvejams pastaraisiais 
metais.

Kol kas visa kurortinė 
Neringa turi apie 2,300 gy
ventojų. Tai palyginant ne
didelis skaičius.

Juodkrante, P e r v e 1 k a, 
Preila, Nida — galimas da
lykas, kad po keletos dešim
tmečių šie vietovardžiai be
bus etnografinės sąvokos. 
Visa Kuršių nerija — nuo 
Smiltynės iki Nidos — pa
našiai kaip Rygos' pajūrio 
Jūrmala, taps ištisu mies- 
tu-kurortu, nauju Lietuvos 
pasididžiavimu.

J. Jurevičius

So. Boston, Mass.

Kokia Šiandien Utena HELP WANTED MALE

Worcester, Mass. |
Iš Aido Choro

Balandžio 23 dieną įvyko 
seniai laukiamas Aido Cho
ro susirinkimas.

Kadangi pavasario laikas, 
tai ir choristai, it paukšte
liai giesmininkai, gražiai 
nusiteikę. Visi pasisakė, 
kad choras turi gyvuoti. O 
mokytojas Jonas Dirvelis 
pasakė, kad mūsų repertu
are bus ir naujų dainų.

Šis susirinkimas išrinko 
Aido Choro pirmininku mū- 
įų plačios apylinkės gerai 
žinomą ir mūsų visų myli
mą dainininką Albertą 
Daukšį. Choro pamokos 
įvyks Aido Choro kamba
ryje, 7:30 ketvirtadienių 
vakarais. Jau gavome pa
kvietimą dainuoti oficialia
me Olympia Parko atidary
me gegužės 28 dieną.

Taipgi buvo nutarta su
rengti dainų šventę su di
deliu banketu — Olympia 
Parke birželio 11 d. Čia 
turėsime ir svečių daininin
kų. Apie tai bus parašyta 
vėliau.

Žinau, kad Aido Choras 
gražiai pasiruoš abiems pa- 
rengimams, lodei mūsų pla- 
Čtos apylinkės dainų mylė- 
fejai prašomi įsitėmyti.

J. M. L.

Nekrėsk juokų su ugni
mi, su vandeniu ir su vai
ku.

Philadelphia, Pa.
Džiaugsmas ir 
pasitenkinimas 
mūs laukia

Kaip jau žinoma, paren
gimų pas mus, dėl įvairių 
priežasčių, mažai įvyksta. 
Tai dabar, kada Literatū
ros Draugijos 10 kuopa 
rengia viešnagę, kuri įvyks 
sekmadienį, gegužės 14 die
ną, pas Albertą Merkį, jo 
erdvioj rezidencijoj, 6024 
Wayne Ave., visi turime pa
sirūpinti, kad parengimas 
būtų pasekmingas. Komi
sijai, į kurią įeina Merkis, 
Žalnieraitienė ir Kazlaus
kas, reikia įdėti daug 
kruopštaus darbo.

Su mūsų, parengimais yra 
bėda, nes negalima gauti 
tinkamos vietos. Dabar męs 
turime būti dėkingi Alber
tui Merkiui, kad jis sutei
kia mums savo “palocių,” 
kuriame gali sutilpti apie 
100 žmonių. Todėl įvertin
kime jo tą širdingumą ir be 
jokio pasiteisinimo, iš arti 
ir toli, suplaukime. Malo
numo ir pasitenkinimo tik
rai turėsime. Čia mes gau
sime 1-ą valandą pietus, 
kuriuos pagamins, Žalnie- 
raitienės vadovybėje, mūsų 
draugės moterys. Kai pa- 
valgysime ir pasivaišinsime, 
tada Jonas Grybas, brook- 
lynietis, parodys filmus iŠ 
Tarybų Lietuvos gyvenimo.

Iki pasimatymo, draugai 
ir draugės!

J. A. Bekampis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimiera Bukčienė
Mirė Gegužės 4, 1966 
New Hyde Park, N. Y.

Jau vieneri metai suėjo kai mirė mano myli
ma žmona ir vaikų motina. Mes jos labai pasi
ilgstame. Ji visuomet pasiliks mūsų mintyse.

' —Charles Bukas, vyras.
Algerd ir Sylvia 
Bronislaw ir Betty 

sūnai ir marčios.

Velionė Kazimera Paraszcaks (Parašakaitė) 
Bukčienė iš Lietuvos kilus nuo Kėdainių, Ged- 
žiūnų miestelio. Į Jungtines valstijas atvyko 
1914 metais. Visą laiką gyveno Brooklyne, o pa
skutinius šešius metus persikėlė į New Hyde 
Park, L. I., New York.

Amerikoj liko du broliai, Liudvikas ir Stepo-z 
Fnas. Lietuvoje keturios seserys ir.vienas brolis.

žingsnis po žingsnio ima 
vytis visoje Tarybų 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 laikų atverian
čią nepamirštamą Kuršių 
marių panoramą, o taip pat 
parduotuves, daug poilsio 
namų, vasarnamių. Nida la
bai mėgiama autoturistų, 
nes čia, kaip ir Palangoje, 
netoli jūros p a p 1 ū d i m io 
įrengtas patogus kempin
gas. Nors pati Nida turi 
vos 1,100 gyventojų, kuror
tinio sezono įkarštyje čia 
tartum judriame skruzdė
lyne. Savo poilsio namus, 
vilas ar postovias stovyklas 
Nidoje įsirengė Lengvosios 
pramonės ir Sveikatos ap
saugos ministerijos, Klaipė
dos pieno kombinatas, Vil
niaus ir Kauno statybinin
kai, turistines organizaci
jos, vandens sporto mėgėjai.

Nida gražėja, auga, puo
šiasi naujais pastatais. Čia 
imta statyti 3 ir 4 aukštų 
gyve n a m u o s i u s namus, 
prekybos gyventojų buiti
nio aptarnavimo įstaigas. 
Ruošiamasi įsteigti turtin
gą etnografinį muzie j ų, 
projektuojamą statyti kul
tūros rūmus, kinoteatrą, 
vaikų darželį

Nedaug nuo Nidos atsilie
ka ir Juodkrantė, kurią 
ypač pamėgo Šiaulių “El
nio? odų-avalynės kombina
to, Kauno poligrafijos ir 
kitų pramonės įmonių dar
bininkai bei tarnautojai, 
projektavimo įstaigų dar
buotojai bei daugelio kitų 
įmonių ir įstaigų žmonės, 
kurių profsąjungos čia turi 
savo vasarnamius arba va
saros poilsio stovyklas. Net 
gi Preila — ištisai buvęs 
Kuršmarių žvejų kaimelis 
— pasipuošė vasarnamiais. 
Čia savo poilsio namus įsi
rengė respublikos Miestų 
statybos projektavimo in
stituto darbuotojai, “Žini
jos” draugija pasistatė di
delį pensionatą.

Vienok ir Preila, ir Per
valka, ir net gi Nida su 
Juodkrante žvejybos mėne
siais į Kuršių marias išlydi 
ir sutinka dešimtis žvejybi-

Iš atsibuvusios 
konferencijos

Balandžio 23 dieną įvyko 
Massachusetts Moterų są
ryšio konferencija, kurioje 
dalyvavo 21 delegatė.

Yvonne Niaurienė išrink
ta konferencijos tvarkos 
vedėja. Į komisiją tvarky
ti mandatus paskirta E. 
Repšienė ir J. Rainardienė. 
Iki mandatai buvo sutvar
kyti, delegates davė rapor
tus iš savo kolonijų veiki
mo. Atstovių buvo: iš LLD 
kuopų—So. Boston (2 kp.), 
Norwood (9 kp.), Worces
ter (11 kp.), Haverhill (85 
kp), Lowell (44 kp.) ir iš 
Montello Apšvietos klubo 
(6 kp.) Iš Lawrence da
lyvavo viena pavienė narė.

Iš finansinio raporto už 
1966 metus pasirodė, k a d 
ižde buvo $340. Šioje kon
ferencijoje sveikinimais su
plaukė $44 ir metinių mo
kesčių įėjo $5, o išaukota 
geriems tikslams $285, išlai
dų kitų buvo $10, tad 1967 
metams ižde pasilieka $94.

Konferencija buvo labai 
gyva ir delegatės su sve
čiais išsiskirstė gerame 
ūpe.

Į valdybą šiems metams 
įeina: Y v (p n n e Niaurie
nė — pirmininkė ; K. Če- 
reškienė — užrašų sekre
torė; E. Repšienė — finan
sų sekretorė; Nellie Grybie
nė—iždininkė.

Nutarta surengti pikniką 
pas M. Uždavinį, Norwoo- 
de. Komisija praneš, kada 
tai įvyks.

K. čtreškienė

Iš Elizabeth, N. J., 
juoku popietes

Jono Juškos vadovauja
ma grupė iš New Yorko 
balandžio 23 d. lankėsi Eli- 
zabethe. Rusų salėje, 408 
Court St., grupė suvaidino 
šiuos komiškus vaizdelius: 
“Mėnulio agentas,” “Užgui
tas vyras,? “Sanitariška 
gaspadinė,” į “Gir t u o k 1 i o 
melas/’ “Kerštingi kivirčai” 
ir “Kornų daktaras.” Visi 
aktoriai savo roles atliko 
labai gerai — natūrališkai.

Labai dėkui gerbiamam 
Jonui Juškai už tokį gabu
mą, jis ne tik poetas, bet 
ir geras vaidintojas. Aps
čiai suvažiavusią publiką 
prajuokino...

1936 metais Utenoje iš
leistame. kalendoriuje buvo 
išspau s d i n t a s straipsnis 
“Kokia bus Utena 2,000 
metais?i Jame buvo rašo
ma:

“Utena išsiplės ir išaugs. 
Bus asfaltuotos 3 gatvės. 
Bus pastatyta nauja mo
derni autobusų stotis, gali
mas dalykas, ir koks nors 
fabrikas* Bus pastatyti 
pašto namai, daug gyvena
mųjų namų”...

Tokią įsivaizdavo Uteną 
valdininkai prieškariniais 
laikais. Bet jie labai apsi
riko. Žymiai prašoko jųjų 
viltis pokario metais išau
gusi Utena ’— stambus au
gantis pramonės centras.

Žymiai pagražėjo pats, 
kaip sakoma, Utenos miesto 
vidus. Asfaltuotos visos pa
grindinės gatvės, o jų — 7. 
Dar 1955 metais pastatyta 
moderni autobusų stotis, 
greta jos puikus retstora- 
nas-valgykla. Tais pačiais 
metais pastatytos dvi mo
dernios vidurinės mokyk
los — viena 1,000, antra— 
750 vietų. Dabar Utenoj 3 
vidurinės mokyklos, medi
cinos mokykla, vaikų mu
zikos mokykla ir politech
nikumas.

Kiek plačiau apie pasta
rąjį. Antrus metus dirba 
šioji mokykla. Veikia die
ninis ir vakarinis skyriai, 
kuriuose mokosi daugiau 
kaip 300 moksleivių. Šis po
litechnikumas ruošia kvali
fikuotus specialistus— Ute
nos trikotažo fabrikui.

Neseniai baigti statyti ir 
įrengti Tarybų rūmai. Jie 
pastatyti Tarybų aikštėje, 
kuri dabar restauruojama. 
Spalio penkiasdešimtmečio 
išvakarėse šioje aikštėje 
bus atidengtas paminklas 
įžymiam karvedžiui J. Ubo- 
revičiui.

Praėjusiais metais savo
gyvavimo penkmetį atšven
tė laborat orinių elektros 
krosnių gamykla. Prie šios 
gamyklos sekančiais metais 
bus pradėta statyti auto- 
papildytojų gamykla, kurios 
pastatai užims 2 hektarų 
plotą.

U teniškių pasididžiavi
mas — trikotažo fabrikas. 
Tai stambiausia p ra
in o n ė s įmonė Pabaltijy
je. Dar vyksta statyba, 
o jau visu pajėgumu vei- 
k i a eksperimentinis s k y - 
rius, kuriame dirba 350 
darbininkų. Paleidus pilnu 
pajėgumu fabriką, Utenoje 
bus gaminama 65 proc. vi
so respublikos baltinių tri
kotažo.

Gražios Utenos perspek-

tyvųs šiais ir ateinančiais 
metais. Mieste išaugs du 
kombinatai — sauso pieno 
miltelių ir mėsos.

Nepaprastai išaugo gyve
namųjų namų, bendrabu
čių statyba. Dar daugiau 
šiam reikalui skiriama lė
šų šiais metais. Miesto gy
ventojai šiais metais gaus 
195 butus ir 900 vietų* ben
drabučius, 150 vietų val
gyklą. Per vienerius me
tus miešto valstybinis gy
venamasis fondas padidės 
beveik 60 proc.

Šiais metais bus nuties
ta 600 metrų vandentiekio 
tinklų, bus užbaigta uni
versalinės parduotuvės sta
tyba. Jau sekančiais me
tais bus p r a dėt mstątyti 
nau j i modernūsptdi&chni- 
kumo rūmai, nauja ligoni
nė, ketvirta vidurinė mo
kykla, sviesto gamykla. 
Nuolat gerėja ir kultūrinis 
miesto darbo žmonių gyve
nimas.

Jeigu dabar Utenoje gy
vena apie 10,000 gyventojų, 
tai 1970 metais numatoma, 
kad gyvens ir dirbs 50,000 
žmonių.

Štai / kokia šiandieninė 
Utena.

Z. Vainius

Waterbury, Conn.
Padėkos žodis

Mirus mūsų sesutei Ane
lei Suopis, New Britain, 
Conn., šiuomi mes išreiš
kiame širdingą padėką bu
vusiems su mumis mūsų 
liūdesyje

Ačiū mūsų geriems drau
gams ir draugėms už viso
kią užuojautą — .už gražias 
gėles, (kurios puošė mūsų 
sesutės karstą ir už palydė-

MAINTENANCE MAN
for boilers and plant equipment, 
rotating shift, excellent hourly rate
plus liberal benefits, steady em
ployment, plant located in Chester.

Call TR 4-5356. Mr. Newell.
(33-35)

WOODWORKERS 
killed, semi-skilled, on the Job

Union 
excellent wages, incen- 

bcnefits and employment, 
act Jim Gable.

S
trainees. Day Shift only, 
contract, 
tives, 
Con

COLEMAN ENTERPRISES CORP. 
Glen Rock, Pa.

A i equal opportunity employer.
(33-34)

AUTOMOTIVE
TRUCK MECHANICS

Gas and Diesel Truck Rental 
Co. Excellent working conditions. 
Pension, Hospitalization, Life in
surance and salary. Call Mr. Noel 
or Mr. Lightcap. MI 9-5210.

(33-40)

Help Wanted Female
HAI 
Exp|d. 

WT.
Sak 
cess

RDRESSER—European trained. 
No American License nec. 

Salon. Top 
English ne- 
after 9 AM. 

(31-37)

p for leading Wig 
ry & benefits. No 
ary. Call RA 5-4665

Excellent Opportunity. 
WA 
hole 
family on beautiful large suburban 
estate. Newly renovated 2 bedroom 
luxt 
a rr 
395-3681 for interview, 
nish 
Pa.

WOMAN 
MTED to perform general house
work assisting mother of young

ry apt. available on premises in 
ost breathtaking setting. Phone 

Must fur
complete references. Allentown, 

(31-36

COOK AND 
LIGHT HOUSEKEEPING 

WANTED MATURE 
WOMAN

Small house, small family, no 
no washing, no .window 

ning. One hour from New York 
. Plenty time off. Nice living 
•tors. Other help employed. Call

children, 
clea 
City 
qua ’
Mrs. Abram Siegrist, Manheim, for 
info

T. 
GR 
arr<

rmation about us.
If interested write at once to 

E. WHITEMAN, RIVERSIDE 
CENWICH, CONN., and I will 
nge interview in Lancaster or

Maikhci-m, and provide transporta
tion. Phone 203-637-1842. (33-34)

jimą į amžino poilsio vietą.
ilsėkis, sesute, mes tave 

nepamiršime, lankysim ir 
pupsint tavo kapą gėlėmis.

Nuliūdusios seserys:
Klem. Yenkeliūnienė 

o A. Abložienė,
V. Gyliene,- Lietuvoj.

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių ,

Atsiminimai: (r Dabartis
Parašė Leonas Prūseika 

kovų, ši knyga yra 
;inai istorija laikotarpio m o 1905 iki 1956 metų. 
Puslapių 303, Kaina $2.('O — Dabar $1.00

Daviniai iš jo pergyvenimų .ir 
f akt

Kelias į Laimę
M i žaraParašė Rojus

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

Puslapių 368, Kaina $1 00. — Dabar 50c

Po suvaidinimo šių aktų, 
pakviestas d. Antanas Bim
ba papasakoti, ką jis, savo 
5 mėnesių viešnagėj patyrė 
socialistinėse šalyse. Kalba 
užsitęsė ilgokai. Jis darė 
daug palyginimų su mūsų 
JAV ir mažytės T a r y b ų 
Lietuvos per 20 metų pa
darytu progresu politikoje 
ir ekonomijoje.

Kas negirdėjo d. A. Bim
bos raporto, turėtų girdėti 
kokius palyginimus jis da
ro, paremdamas faktais.

Mane eastonietis Martinas- 
į prakalbas nuvežė ir par
vežė į. Marvill Village, 
Bethlehem, Pa., laimingai 7 
vai. vakaro; Dėkui tau, 
mielas Martin Urba, k

Ęrank Zavis

Kelias į Naują
Parašė Antana 

kiškūs nurodymai skardau 
priežasčių ir išvados, kok 

galima sukurti laimir 
Puslapių 263, Kaina $1

Gyvenimą
5 Bimba
s žmonių gyvenimo 
u keliu einant yra 
gą gyvenimą.

.50 — Dabar 75c

Caškaitis 
aučiaus)
poezijos rinkinys.

Prošvaistės
Parašė Jonas

] (Dr. J. J. Kašk
Geriausios Jono Kaškaičio
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Poslapių 311, Kaina $2,60 — Dabar $1.00

Laisvės” knygyne;ioš knygos gaunamos ‘
102-02 Liberty Ave., Ozolne Park 17, N. Y.
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“Laisves” Reikalais
Šiomis dienomis gavome 

gražios paramos laikraščiui 
“Laisvei” 
siskaity ti:

Gerb. Adm: Čia siunčiu 
Detroito Lietuvių Klubo 
čekį sumoje $50. Tai yra 
auka nuo Klubo mirusios 
narės Anna Galmin, kuri 
gyveno Dearborn mieste. 
Ji mirė kovo 3 dieną, 1967 
metais ir prieš mirtį prašė, 
kad Klubas pasiųstų dovaną 
į “Laisvę”. Ji buvo nuola
tinė “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja. Jos vyras mirė 
prieš kelius metus irgi pa
liko “Laisvei” dovaną. Viso 
labo, Stephanie Masis, Klu
bo pirm i n i n k ė, Detroit, 
Mich.

prašome pa-

Pijus Dennis,
Clifton, N. J. ... 10.00

Geo. Račkauskas,
Stoughton, Mass.

Veronika Urba, 
Philadelphia, Pa.

Mrs. C. Ghuberk,
Tex.

9.00

6.50

6.00

Antradienis, Gegužes (May) 2. 1967

Svetlana Stalinaitė
Niujorke j

Praėjusį trečiadienį Niu-j 
jorke atbėgusi iš Tarybų 
Sąjungos J. Stalino dukra 
Svetlana StalinaitėAliliuje-

Graži ir kultūringa 
buvo popietė

Sveikiname “Vilnies” choro žinios Parengimy kalendorius

Baltimore, Md..: Čia ra
site Čekį sumoje $100, tai 
dalis pelno nuo Juozų parės, 
surengtos balandžio 2 d., 
kurį aukojo laik r a š č i u i 
“Laisvei”.

Jau rengiamės prie “Lais
ves” naudai pikniko, kuris 
Įvyks birželio 11 d. Sužino
jau, kad musu geri kaimy
nai philadelphiečiai pasi
samdė autobusą atvykti į 
pikniką. Kviečiame ir toli
mesnius bičiulius ir vieti
nius dalyvauti] bū šiam e pik
nike. Draugijai!

J. J. Staniai

Gerbiamieji: Čia randate 
čekį sumoje $10, tai mano 
auka “Laisvei”. Šiuos pini
gus man sumokėjo LDS 
3-čios Apskrities Komitetas, 
už mano darba. Viso gero, 
P. Ramoška, Kearny, N. J.

25.00

25.00

Nuo kitų gauta sekamai: 
Kanados Liet. Liter.
; Dr-jos kuopa

Toronto, Canada $40.00 
V: Vilkaiiskas ; ’ ’ ” 
i (vajininko laimėta 

dovana), St. •
. Petersburg, Fla. $35.00 

Maple Parko B-vė 
(per sekretorių 
Augustą. Večkį),

X Methuen. Mass. 
B. ir V. Sutkai. San 

Francisko. Calif. 
Margaret Valilionienė

(vajininkės laimėta 
į.- dovana),

Miami. Fla............
St. Louis. Mo., X ....
Lillian Novak,

Cranford. N. J. 
F. ir V. Budroniai, 

Bavside, N. Y. .. 
Klem. Yenkeliūnienė

Waterbury, Conn 
A. ir J. Skirmontai, 

Brockton. Mass. 
Kazys ir Jadvyga 

Čiurliai, 
Pattenburg, N.. J. 10.00

Philadelphijos 
vajininkai 
(per R. Merkį) 

Tessie Stočkienė.
Newark, N. J. . 

Ona Stanelienė,
Short Hills.. N. J. 10.00

25.00
25.00

15.00

10.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

. 6.00

6.00

A. Ve r kutis,
S. Windham, Conn. 

Barbara Ann Gegžnas
Philadelphia, Pa. 

S. Šaltys,
Rockford, Ill. ... 

John Aluik, East- 
hamptOn, Mass.

J. J. Daujotas, 
' Benld, Ill. ...i..

Josephine Augutienė,
Hampton, N. J. . 

Joseph Povilonis,
Chicago, Ill..........

Chas. Vačiūnas,
Harrisburg, Ill: .. 5.00 

E. Juraitienė,
Montreal, Canada 

C. Skarbalienė,
Paterson, N. J.

ALDLD moterų 110 kp., 
Rochester, N. Y.

Viktorija Bullienė, 
Rochester, N. Y.

Felicia Shimkus,
Arlington, N. J.

Petronė Žukauskienė 
Westwood, '

Ona Margis,
Worcester, ' 

J. Mockevičius,
Rochester, 1 

William Degutis
Albany, N. Y. ... 

M. Jurevičienė,
Brooklyn, N. Y. 

M. Egelevičius,
Windsor, Conn. .. 3.00

I. Kamarauskas,
Oakland, Calif. .. 2.50 

Anna Norkus,
Detroit, Mich. ... 2.00

J. P. Kamarauskas,
Girardville. Pa. .. 2.00 

Po $1: E; Jusius, West 
Bovlestoru Mass.; - Pauline 
Kolendo,-Massaquepa. N. 
Y.; J. D. Sliekas, Miami, 
Fla.; Frank M i k a n t a s , 
Pittsburgh, Pa.; Joseph 
Strimel, Union, N. J.; Ma- 
rv Stashis, Cambridge, 
Mass.; Vera Young, P. 
Paluckis. M. Rauba, Cle
veland. Ohio; Frank Petkū- 
nas, Worcester, Mass.; Jo
nas Levackas, B’klyn, N.

Mass.

Mass.

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

3.00

Fitchburg. Mass.; V. Gus
taitis Collingdale. Pa.; A. 
Byrąs, London, C a n a d a ; 
Peter Pajuodis, Toronto, 
Canada; J. Dulskis, Pater
son, N. J.; Ben Brown, Mi-i 0V1I, J.V. W.,

10.001 ami, Fla.; Ona Arlauskienė,

sekmadienį Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1 kuopos 
popietė buvo viena iš gra
žiausių. Ir oras buvo gra
žus, ir publikos susirinko 
vidutiniai, ir1 programa bu
vo labai įdomi.

P i r m uč iatisi a pakai bė j o 
“Laisvės” redaktorius drg.

suvažiavimą
Dienraščio “Vilnies” dali

ninkų suvažiavimui sveiki
nimai, įteikti per LLD 1-ąją 
kuopą:

jo pasikalbėjimą su spaudos 
ir radijo korespondentais, 
kurie ją traktavo kaip ko
kią karala'tę, — mat, Stali
no duktė! Visi kampai bu
vo apstoti ją saugojančiais 
šnipais, sakoma “[ 
kais.” Reporteriai, kurie 
norėjo prie Svetlanos ar
čiau prieit*, buvo krečiami, 
ar neturi jie kokio ginklo.

Prie Svetlanos sėdėjo du 
jos advokatai. Klausimai 
buvo statomi tik rašyti, iš 
anksto įteikti. Abudu ad
vokatai tuos klausimus per- 
košė per savo m a k a u 1 i ų 
koštuvus. Tik tuos, kurie 
jiems patiko, davė “vieš
niai.”

Svetlana pasakė, kad po
jos tėvo Stalino mirties, Ta- Įurį jokio pateisinimo. Ta- 
rybu Sąjungoje jyvemmas I čiau k;libėtojas išreiškė vil-

i ti, kad blaivus nrotas pa- 
| ims viršų ir dalykai pasi- 
i taisys. Baigdamas kalba" 
' paragino visus dalyvauti 
gegužinėje demonstracijo-

privatiš- Mizara. Jis savo kalboje
daugiausia dėmesio atkrei
pė į paskutinių kelerių me
tų įvykius ir pasikeitimus 
Azijoje ir Afrikoje, palies
damas, žinoma, ir šiandie
ninį Vietnamo kara. Jis 
teisingai nurodė, kad komu
nistiniame pasaulyje nesu-

atsiliepia i Vietnamo žmo-' 
nių kova už demokratiją iri 
tautinę laisvę. Kalta yra 
klaidinga dabartinė Kinijos

prieš Tarybų Sąjungą ne-

Jonas, Jr..........
V. V. B u n kai .
K. Milenkevičia
B. W. Keršuliai

M. A. Liepai

M. Stakovas ........
Albina Mikai aus . 
Antanas Gabalis .
J. Bašinskas ........
M. Kreivėnienė .. 
G n <* i M u z i k e v i či e n e 
G. Wm-;:son ..........
K. Nečiunskas ...
K. Bender ............
J. Gasiūnas ..........

25
10
10
r

DARBŠČIOJI AIDO 
MOKYTOJA

Ateinantį sekmadieni, šio 
mėnesio 7 dieną, įvyks Aido 
choro koncertas, prie kurio 
mokytoja Mildred Stensler 
rūestingai rengiasi pasiro
dyti kuo geriausiai. Ji su
darė Įvairią programą, ku
ri susidės iš senovišku dai
nų ir šių laiku T. Lietuvos 

; kompozitorių kūrinių.

ceri 
(Le 
Bro

ido Choro metinis 
as, New National 
9kų), 261 Driggs 
loklyn (Greenpoint),

• Gegužes 20 d.
LDS 1-os ir 46-os kuopų 

cetas A. Gilmanui pa- 
iti 5:30 vai. vakaro

ban
ger
“Laisvės” salėje.

I *

pos 
tu v 
Flo 
Ozo

Bii želio 10 d.
US 13 ir LLD 185 kuo- 

rengia banketą—išleis- 
es draugų Vi n Įkaičių į 
•idą — “Laisvės” salėje, 
ne- Parke.

Padėka
visiems, kurio 

man užuojautos 
tas, kai tapau labai sun

kelyje (avarijoje) su
žeistas. Išlikau gyvas, nors 

pusėtinai sužalotas.
Po operacijos ir visų įd- 
gydymo ceremonijų, už 

šimties dienų paleido maW 
namo su pastaba: nie- 
sunkaus nedirbti.

Mano daržą sukasti, ma- 
t. niekam neealvoj.
rlolimiausia užuojauta iš 
Chuladu šeimos, tai bu- 
lowellieciai (Mass.), o 

m metu gvvena Floridoje. 
Dar sykį ačiū, visiems!

J. Jordan-Dainius
Three Bridges, N. J.

IDO CHORO REIKALAI 
Šiomis dienomis sekanti 
oro garbes nariai užsi- 
kėjo no 85.

Dėkoju 
prisiuntė 
koi

Aido mokytoja
Mildyęd Stensler

Visiems gerai žinomas so
listas Viktoras Bekeris iš
stos su naujomis dainomis, 
sau akompanuodamas gita
ra. Jis atliks duetą su me
nininku Geo. Vedegiu, ku
ris taip pat gerai žinomas 
New Yorko lietuviu koloni
joje.

Ona černevičienė .... 1
Josenhine Augutis ... 1
V. šibeikienė................  1
Bronė Žilinskienė .... 1
Per Verutę Bunkienę pir

miau priduota $20. Vardai 
jau buvo išspausdinti.

pasidarė žmonėms laisves-; 
nis. Tada ji pasiryžo reng- į 
tis kelionei į užs'enį, kad, 
kaip Stalino dukra, pasida
rytų daugiau pinigų ir ga 
lėtų “pasireikšti.”

Prieš penkerius metus ji i 
nuvykusi į vieną Maskvos 
cerkvę aps’krikštijo, tapo ■ 
religinga. Paskui ji (o gali 
kas kitas parašė knygą 
prieš Tarybų Sąjungą. Ži-i 
nodama, kad knvgos Tary-i 
bų Sąjungos leidyklos ne
spausdins, Svetlana suktais 
keliais prieš dvejus metus 
pasiuntė rankraštį į Indiją.

O kada jos trečias vyras, 
indusas, mirė ir jo palaikai 
buvo sudeginti krematori- 
joje, tai Svetlana išgabeno 
jo pelenus į Indija, ten, kur 
jis buvo gimęs. Tada ji su- 
m'slijo nebegrįžti atgal pas 
savo vaikus, savo gimtojon 
žemėn. Tarybų Sąjungom 
Panoro jai tapti milijonier- 
ka Amerikoje. Ir čia ji at
sirado. Ir visokios tamsio
sios jėgos šioje šalyje Svet
laną apkabino >r pabučiavo.

Klausimu jai buvo statyta 
tiesiog naivių, “tikrai ame
rikonišku.” C

Vienas klausė: ar iš tik
rųjų jūsų tėvą. J. Staliną, 
nužudė jo, priešą*? Tokie 
išmistai Amerikoje jau 
niai buvo skelbiami.

Svetlana pamislijo ir, 
galiau, atsakė, kad jos 
vas, Stalinas, buvo rimtai 
susirgęs ir 
mirtimi.

Smulkiau 
tykite 
lūs.”

Antį *o j o i e d ai v ie< nr ogr a- 
mos drg. Joną,s Siųrba rodė 
nuotraukas (“slides”). Pu
sė jų buvo iš i v y k u s i o s 
New Yorke taikos demonst
racijos. o kita pusė — vaiz
dai Lietuvoje. Reikia pa
sakyti. kad nuotraukos la
bai, labai vykusios. Ypa
tingai gražios ir giliausio 
įspūdžio publikoje paliko 
nuotraukos iš taikos de
monstracijos. Matvt. mūsų 
Jonas i jas idėjo labai daug 
kruonštaus darbo. Vertas 
didelio, na.gvrimo. Man at
rodo, kad būtu labai puiku, 
jeigu d. Siurba šias savo 
nuotraukos galėtu parodvti 
ir kitose kolonijose. Reikia 
pagalvoti.

Susirinkimui p i r m i n i n k a - 
vo ‘drg. Valys B'unkus. O 
no visko dar gavome kavu
tės ir pyrago.

Charles Alex 
ligoninėje

Ch.Jau dvi savaites, kai 
Alex yra Greenpoint Ligo
ninėje. Jam gatve einant 
įvyko širdies ataka ir jis

ji nuvežė į ligoninę, kur ir 
dabar jis gydomas. Mano
ma, kad dar turės būti li
goninėje apie ketvertą sa
vaičių.

Alex buvo prisi rengęs 
skristi j Florida ir už die- 
nos-kitos būtų įskridęs, bet

nw

se-

pa- 
tė-

Rep.

Martha Kavaliūnas
Barbora Kutkienė ♦ 
Ona Titonienė
K. Milinkevičius
širdingai dėkokime jiems 

už jų no varna. Iki pasima
tymo Aido Choro koncerto 
gegužės 7 diena.

A. Mitchell, sekr.

Aido solistas
Viktoras Bekeris

Viktoras yra vienas iš 
žymiųjų profesionalų dai- 
ninkų, jis dainuoja New 
Yorko kavinėse bei įvai
riuose klubuose, jis prie
lankiai sutinkamas ir mūsų 
publikos.

Aido choro koncertas 
i vyks lenku svetainėje New 
National Hali, 261 Driggs 

i Avė., B r o o k 1 y n o dalyje

Alex yra Aido Choro na
rys ir geras choro patri
otas, gaila, kad choro kon
certe ši sekmadienį jam ne
teks dalyvauti.

Linkime jam greit sustip
rėti ir laukiame pasimaty
mo su juo.

Jis randasi Ward A-2. 
Valandos kasdien 2-3 po-

PARDAVIMAI

3SS

FOR SATE
RAR & GRILL

Ridgewood Avn.. Brooklyn.
(Cvoross Hills Sod ion), 

orcicą income $700. Ask-
N. Y.
Weeklv
ine $9.000 F^r further information 
nloaso call at above 
(lav. oxont Saturdays.

addro«s anv 
f.%1-36)

“Jis naršas, paršas,” ai
dėjo Italijos parlamente.

Roma. — Praėjusią sa
vaite Italijos narlamerde 
įvyko ^toks atsitikimas. Tū
las fasistinis deputatas, at
sistojęs pradėjo rėkti: “Te
gyvuoja fašizmas!” Tuomet 
antifašistai deputatai sus
tojo protestuoti, šaukdami: 
“Jis — paršas, paršas!” — 
jį reikia suvaldyti.

---- —7 e/ </

L.” Reporteris i Greenpointe. Pradžia 2:30
PRANEŠIMAI
LDS 1 kuopos susirinki

mas ivvks antradieni gil
zės 2 d., 102-02 L i b e r 
Avė.. Ozone Parke Prad^P 
7:30 vai. vak. Prašome na
rius dnlvvauti. Taipgi už
simokėkite duokles. Susi
rinkime svarstysime kuo
nos reikalus, i]’ anie atei
nantį ruošiama banketą.

P rot. Sekr.

val. popiet. įėjimas $1.40. 
Lauksime Aido prietelių ir 
jų draugų atsilankant.Miesto vyriausybės atsto

vai buvo sušaukę puertori- 
kiečių vadovų konferenciją. 
Pu ertori kiečiai 
kalavo gerinti, 
Yorko miesto 
sistemą, idant

stipriai rei- 
keisti New 
mok y k 1 ų 

puertorikie-

mirė natūralia Nantucket, Mass. — Di
delis lėktuvas, pakilęs iš 
Cape Cod, krito vandenin 
ir sudužo. Iš 16-kos jo įgu
los tik vienas išsigelbėjo.

Newark, N. J.; K. Markū
nas, Lawrence, Mass.; An
na -\Chirvinski, Trumbull, 
Conm-; M. Peterson, S. Bos
ton, Mass.; Elizabeth Ece- 
nia, Tampa, Fla.; J. An
driuškevičius, K. Milinkevi- 

10.00 čius, Brooklyn, N. Y.
Didelis lietuviškas ačiū 

viršminėtiems prietel i a m s 
už ių parama laikraščiui.

“Laisves” Administracija

10.00

.. 10.00

Angly-LietuviŲ Kalby

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygyne 

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

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Ava., Oaona Park, N. Y., 11417

šios
anie tai, skai- 
dienos “Kris-

moksle. (33-34)

fH*;F*
iwd

Ukrainu choras “Leontovich,” vadovas Ilchuk, dalyvaus Aido choro koncerto programoje šj sekmadieni, gegužės 7 
d., 2:30 popiet, New National Hali, 201 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. Bus įdomu juos išgirsti.




