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Kas bus vasara?
Lietuvos draugams 
Kodėl neatsako tuo patim? 
Tvirtas ir drąsus vyras 
Stockholmas ir Paryžius 
Pas L. Vladimirovą

— Rašo A. Bimba —

Gegužės Pirmosios 
minėjimas pasauly

Maskva. — Kaip kas me
tai, taip ir šiemet, Gegužės i Vo

Kai užeina vasara ir įkaista 
miestų mūrai, žmonės išsilieja 
i gatves ir aikštes. Kvartaluo
se, kur susikimšimas labai di- 
M'lis, žmonės prakaituoja ir 

.nervinasi. Juose padidėja ne
pasitenkinimas skurdu.

štai dirva “rasinėms riau
šėms”. Jų tikimasi ir šiemet. 
Apie tai daug kalbama, bet 
nieko nedaroma pašalinimui’ 
priežasties, pašalinimui skur^ 
do ir susikimšimo.

Taip garsiai Johnsono pas
kelbtas “karas skurdui” fak- 
tinai pamirštas. Viską suėda 
Vietnamo karas.

Bet mes pažangieji lietuviai 
turime ir kitą problemą. Ką 
per vasaros karščius darysime 
su mūsų parama spaudai ? 
Trejetas ketvertas mėnesių 
yra sunkiausi.

Didelė spaudai parama yra 
piknikai.
a Ar jau visos didžiosios kolo- 
Eįjos tuo apsirūpinusios ?

Praėjusį pirmadienį visa- 
me pasaulyje darbo žmonės 
minėjo Gegužės Pirmąją, 
tarptautinę solidarumo 
šventę. Minėjimai vyko vi
sokiomis formomis: para
dais, demonstracijomis, mi
tingais, koncertais.

Žinių agentūra United 
■ Press International prane- 
. ša iš Pietų Vietnamo, kad 
; ten taip pat vyko mitingai 
j ir demonstracijos, minint 
i Gegužės Pirmąją. Saigone 
I keletas tūkstančių žmonių 
• demonstravo prieš vietinę 
' Ky valdžią ir prieš ameri
kiečius. Demonstrantai ne
šė iškabas, nukreiptas prieš 
karą. Policija puolėm de
monstrantus, įvyko susirė
mimu.

“Sulaikykite žmonių už- 
mušinė j i m u s bombomis,” 
skelbė šūkiai.

Tokio. — Japonijoje įvy
ko apie 840 Gegužės Pirmo
sios minėjimu. Juose daly
vavo apie 7,000,000 žmonių. 
Viename Tokio mieste de
monstracijoje dalyvavo

Kalbant apie vasarą, leiski
te man žodelį kitą tarti ir Lie
tuvos žmonėms, ypač miestų 
ir miestelių “tėvams”.

Šią vasarą jūs susilauksite 
daug svečių iš visų pasaulio 
kampų. Jūs jau turite labai 
daug ką jiems parodyti. Lie
tuvos gamta vasarą neapsako-, 
mai graži. Bendrai paėmus, 
jau gražūs ir jūsų miestai bei 
miesteliai, pasipuošę naujais 
pastatais.

Bet štai kas neatrodo gražiai. 
Manau, jog su tuo sutiks kiek
vienas jus aplankęs svečias. 
Tai jūsų beveik visuose mies
tuose senieji mažieji gyvena
mieji namai. Pastebėjau, kad 
daugelis jų dar labai geri, 
tvtfii ir geroką metų skaičių 
j^lės puikiai patarnauti. Bet 
yrems verkiant reikia gero 
“nu prausimo” ir dažų. Jie 
baisiai apleisti.

Galimas daiktas, kad dar 
vis jums trūksta dažų. Bet ga
limas daiktas, kad kaltas yra 
ir apsileidimas, nepaisymas.

Jūs, miestų ir miestelių-pa
reigūnai, tuo susirūpinkite: 
gražinkite ir puoškite savo 
miestus.

Tegu kiekvienas namelis 
gatvėje būna papuošalas?

Kodėl amerikiečiai bombar- 
, duoja šiaurės Vietnamą, o 
g^šiauriečiai neatsako tuo patim 

Vietnamui? 14^ 
L$t®ųdonius klausimas, ir svar- 

tvdus klausimas.
Gal š. Vietnamas neturi nei 

bombų, nei bombonešių. Bet, 
rodos, galėtų gauti.

Kol kas tegirdėjau vieną 
rimtą atsakymą, būtent, kad 
vietnamiečiai bombardavimu
naikintų savo šalį ir žudytų 
savo žmones. Amerikiečiai gi
naikina jiems svetingą šalį.
Visai kas kita...

įkalbėkite, kaip kas norite, 
Mttloksininkas Cassius Clay 

savo ne tik fizinę jėgą, 
■ ir moralinę drąsą, atsisa- 
ydamas stoti į armiją. Už 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Apdovanojo 
tiesiečius

(Telegrama iš Vilniaus) 
Vilnius. — Prezide n t a s 

M. Šumauskas įteikė apdo
vanojimus “Tiesos” kolek
tyvo nariams ir kitiems, ku
rie rašė, platino ir platina 
spaudą. Tai padaryta ry
šium su laikraščio “Tiesos” 
auksiniu jubiliejumi.

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštai 
įteikti: buvusiam redakto
riui, dabartiniam Kompar
tijos CK pirmajam sekre
toriui A. Sniečkui, buvu
siam “Tiesos” darbuotojui 
Aižėnui, ir kitiems “Tiesos” 
kolektyvo buvusiems arba 
esantiems nariams: Bary
sui, Baužytei, Bordonaitei, 
Chodosaitei, Domeikienei, 
Gaškai, Griciui, Grigalavi
čiui, Jacovskiui, Kadžiuly- 
tei. Karosui ir kt.

Už ilgalaikį žurnalistiko
je darbą “Tiesos” vyr. re
daktoriaus pavaduotojui S. 
Laurinaičiui įteiktas Nusi- 
pelnusio žurhalisto garbės 
vardo raštas.

Taip pat už nuopelnus 
vystant lietuvių socialistinę 
kultūrą ir ilgametę politinę 
veiklą Lietuvos nusipelnu- 
sio kultūros veikėjo garbės 
suteikimo raštas įteiktas 
Barkauskui.

Apdovanota garbės raštu 
Meškauskienė.

Visų apdovanotojų vardu 
nuoširdžia padėka pareiškė 
Meškauskienė. Kučinskas, 
Gaška, Matviekas. Zimanas.

Prezidentas šumauskas 
karštai pasveikino visus ap
dovanotuosius ir palinkėjo 
jiems naujų kūribinių lai
mėjimų.

A. Vaivutakas

daugiau kaip 600,000 žmo
nių.

Pekinas. — Čia išsiliejo į 
gatves apie pusė milijono 
žmonių Gegužės Pirmajai 
atžymėti. Pasirodė ir Mao 
Tse-tungas, bet jis kalbos 
nesakė.

Maskva. — Gegužės Pir
mosios proga čia įvyko mil
žiniškas paradas: paradavo 
Tarybinės Armijos daliniai 
ir šimtai tūkstančių civili
nių darbo žmonių. Gyny
bos ministras maršalas 
Grečko smerkė JAV už ka
ro vedimą Vietname. Tarp 
kitu iškabų, žęrėio: “Šalin 
iš Vietnamo!” “Baikite 
JAV agresiją Vietname!”

Berlyne. — Abiejose Ry
tų ir Vakarų Berlyno daly
se įvyko Gegužės Pirmosios 
minėjimai.

Hanoi, š. Vietnamas.— 
Šiame mieste Gegužės Pir
mąją taip pat įvyko didžiu
lė žmonių demonstracija, 
smerkusi užpuolikus, kurie 
bombarduoja šį miestą. O- 
ras pasitaikė labai karš
tas—-apie 100' laipsnių, bet 
žmonės nekreipė į tai dėme
sio.

Havana. — Apie 200,000 
kubiečių didžiuliu mitinau 
Revoliucijos Aikštėje, Ha
vanoje, minėjo Gegužės 
Pirmąja. Fidelis Kastro 
buvo pirmininkas.

Madridas. —• Apie tryli
koje Ispanijos miestų Ge
gužės Pirmąją įvyko di
džiulės demonstracijos, nu
kreiptos prieš fašistinę 
Franko valdžią. Kai kur 
įvyko kruvinų tarp demons
trantu ir policijos susirėmi
mų. Daug žmonių sužeista, 
daug areštuota. Apie 14 
katalikų kunigų, dalyvavu
sių demonstracijose, taip 
pat buvo areštuoti.

Varšuva. — Po Vladisla- 
vo Gomulkos kalbos, kurio
je jis aštriai smerkė JAV 
karą Vietname ir fašistinį 
premjerą Graikijoje, kele
tas šimtu jaunų žmonių 
pradėjo akmenimis ir plyto
mis svaidyti i JAV ir Grai
kijos ambasadas.

New York. —Šiame mies
te įvyko didelis mitingas 
Gegužės . Pirmąją. Iš kai 
kurių kitų amerikinių mies
tų pranešama, kad ir ten 
sekmadienį ar pirmadienį 
vyko mitingai tarptautinei 
darbo žmonių šventei atžy
mėti.

Buvo užėmę graikų 
ambasadą

Londonas. Būrys pro
testantų prieš terorą Grai
kijoje, čia buvo užėmę Grai
kijos ambasadą. Kai atvyko 
apie 60 policijantų, tai de
monstrantai taip lengvai 
nepasidavė: jie mušėsi su 
policija. 42 demonstrantai 
buvo suareštuoti.

Boksininkas Cassius Clay 
atsisako stoti armijon

Houston, Texas. — Sun-, Tą patį padarė ir t. 
kiasvoris bokso čempionas Pasaulinė Bokso Associaci- i 
Cassius Clay, kuris, prie- ja — atėmė iš Cassius Clay Pirmosios proga buvo su-^dov 
męs mahometonų (islamo) ! pasaulinio' čempiono titulą.

Spėjama, kad dabar Cas
sius Clay nebegalės niekur

nimnes
nujos

v. Herbert W a r n k e, Rytų 
detijos darbininkų va

tikybą, dabar vadinasi Mu- 
| hamadu Ali, atsisakė stoti 

į kariuomenę,, atsisakė pri
imti priesaiką. Tai buvo 
balandžio 28 d.

Bokslininkas Ali pasakė, 
kad jis yra įšventintas į 
musulmonų kunigus. Jis at
liekąs visas dvasininko par
eigas, bet už tai negaunąs 
jokios algos. Todėl jis už
siima bokso sportu, kad ga
lėtų užsidirbti pragyveni
mui pinigų.

Taip Cassius Clay - Ali 
aiškina savo atsisakymą 
oficialiai. Neoficialiai jis 
jau seniai viešai per televi
ziją ir per spaudą sakė, kad 
jokiu būdu jis neis kariau
ti į Vie t n a m ą, atsisakys 
muštis su spalvotais žmo
nėmis (vietnamiečiais), ku
rie Amerikai, negrų rasei ir 
jam pačiam asmeniškai nie
ko blogo nėra padarę.

Kadangi čempionas taip 
pasielgė, tai dabar, spėja
ma, valdžia jį suims ir 
baus. Bet jis tikisi, kad 
nieko iš to neišeis, Jis taip 
lengvai nepasiduos — jei 
pralaimės Viename teisme, 
eis į aukštesnius. Manoma, 
kad praeis nemažai laiko, 
kol ši byla pasibaigs.

O tuo pačiu kartu Niujor
ko valstijos Athletic Komi
sija paskelbė, kad ji atima 
iš Cassius Clay bokso čem
piono titulą.

Mirė Kosygino 
žmona Klaudija

Maskva. — Gegužės į d. 
Maskvoje mirė Tarybų Są
jungos premjero A. Kosy
gino žmona, Klaudija An- 
drejevna, sulaukusi apie 50 
metų amžiaus. Ji sirgo vė
žio liga.

Liūdesy liko vyras, Kosy
ginas, taip pat dukra Liud
mila, ištekėjusi 
Gvišianio.

M.

Carl Coppolino 
surastas kaltu

Naples,' Fla. Dr. Carl 
Coppolino, 3 4 m. amžiaus, 
čia buvo teistas už nužudy
mą savo pirmosios žmonos 
Carmelos.

Naples, Fla. — Dr. Carl 
Coppolino savo žmoną už
mušė, bet ta pati d ž i ū r ė 
pareiškė, kad Cop p o 1 i n o 
kaltas antro laipsnio žmog
žudystėje, o ne pirmo: Tuo 
būdu teisėjas Lynn Silver- 
tooth nusprendė pasiųsti 
Coppolino visam amžiui ka
lėjimam

Coppolino gynėjas adv. 
Bailey pasakė, kad jis ape-

teikta eilei žymių žmonių į I 
Leninines taikos premijos., kel 
Su premija eina ir piniginė i kas 

(U/M- AAZ1 1 • 1 • 1JAV rungtis tik del to, kad j suma — $25,000 kiekvienam. į Drr 
jis atsisako stoti JAV ka- Šios premijos yra kaip No-;

viešai helio premijos, — skiriamos;
■ labai parinktiems žmonėms.,

Šių metų . laureatai yra 
sekami:

Rockwell Kent, amerikie-j 
tis dailininkas ir visuome- į 
nininkas* kovotojas už tai-' 
ką.

Kun.
ler, Vakarinio Berlyno 
evangelikų bažnyčios dva
sininkas.

Abram Fischer, Pietų Af
rikos advokatas teisininkas, Nit 
persekiojamų negrų gynė- ko?

-Tas, nuteistas visam amžiui

riuomenėn, kad jis 
smerkia kara Vietname.

v-

Iš kitos pusės, spėjama, 
kad, z paskatinti šio čempiono 
žygio, daugelis jaunų vy
rų—baltų ir juodų—atsisa
kys stoti į kariuomenę, atsi
sakys kariauti Vietname.

Washington. — G r u p ė 
Amerikoje, gimusių ir au
gusių graikų suruošė pikie- 
to liniją ties Baltaisiais Rū
mais, taip pat ir ties Grai
kijos ambasada protestuos 
darni prieš militarinę dik
tatūrą Graikijoje.

Saigonas. — JAV bombo
nešiai tebesėja bombas ant 
Šiaurės Vietnamo. Fronte 
vyksta aštrūs susikirtimai 
tarp amerikinių marininkų; 
ir Vietnamo kariuomenės. I i i

r. Martin Niemol

David Alfaro Siqueiros, 
įžymus Meksikos dailinin
kas muralistas,kas muralistas, kovotojas 
už taiką, visuomenininkas.

Ivan Malek, Čekoslovaki- 
i jos mokslininką^.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė sako, kad JAV 
bombonešiai buvo įsiveržę 
į Kinijos teritoriją ir ten 
mėtė bombas.

Teroras
Graikijoj

Athenai. — Graikijos ka
riuomenė vadovai, nuvertę 
demokratinę valdžią, Grai
kijos premjeru pas t ą t ė 
Konstantiną^. Koliasą, ku-

Madridas. — Trys Romos 
katalikų bažnyčios kunigai 
suareštuoti Katalonijoje už rio valdžia įvedė šalin nere
tai, kad jie slėpė sukilusius getą teyojrą. 
prieš fašizmą darbininkus.

Sellers nestoja 
JAV armijon 

%

Atlanta. — Cleveland L. 
Sellers, Jr., vienas iš Stu
dents Coordinating Com
mittee Vadovų, atsisako sto
ti į JAV armiją, atsisako ei
ti į karą Vietname.

Šis 22 metų amžiaus vy
ras, pašauktas į priėmimo 
centrą, pasakė, kad jis ne
priims priesaikos, nestos 
armijon, neis kariauti Viet
name, nes tai esąs “rasinis 
karas.” Negrų siuntimą į 
Vietnamą Sellers skaito ge
nocidu.

Šios organizacijos vy
riausias vadovas Carmicha
el sako: per pastaruosius 
tris mėnesius jau 15 neg
rų veikėjų, priklausančių 
NCC, atsisakė stoti į ka
riuomenę.

Valdžios žmonės skelbia, 
kad Sellers ir kiti jo drau
gai, atsisakę stoti armijon, 
bus teisiami ir gali būti 
nubausti kalėjimu ir po 10 
tūkstančių dolerių pinigine 
pabauda.

liuos į aukštesnį teismą, 
nes, girdi, čia ne viskas bu
vo padaryta taip, kaip rei-

Prasidėjo areštai ir kali
nimai. O netrukus, sakoma, 
bus “teismai” ir šaudymai- 
žudymai žmonių, kurie ne
patinka reakcionieriams.

Apie taikstantis komunis
tų areštuota ir išvežti į 
Yioura (salą, į koncentraci
jos stovyklas. Paskui juos 
ten pat. išsiuntė 1,810 “kai
riųjų”, o paskui šiuos—apie 
2,500 “nužiūrėtųjų.”

Suimtas George Papand
reou, bi 
sūnus Andreas.

Įkalin 
laikrašč 
nolis Glęzos. Kai kurie ste
bėtojai įmano, kad pučistai 
Glezoso gyvo nepaleis.

! IVisos kairesnės partijos 
bei grupės užgniaužt o s. 
Areštai, puolimai tebevyks
ta. • I

(Vakarų ir Rytų Europos 
sostinėsę tebevyksta d e- 
monstracijos ties Graikijos 
ambasadomis; žmonės pro
testuoja prieš tą baisų te
rorą, kuri atlieka sąmoks
lininkai Graikijoje. Niujor
ke įvyko protesto demons
tracija ties Graikijos kon
sulatu. Maskvoje taip pat 
buvo suruošta demonstraci
ja; žmonės reikalavo išlais
vinti suimtuosius, ypatingai 
Manolį Glezosą.)

vęs premjeras, ir jo

tas komunistin i o 
io redaktorius Ma-

Temijų padalinimą pas- 
)ė tarybinis mokslinin- 
, akademikas profesor. 
itris V. Skobelcinas.

Kalbėdamas apie premi- 
suteikimą dvasininkui 

molleriui, mokslininkas 
ninė, kad šis vyras—il
gėtis kovotojas, ir karo 

me :u jis buvo išlaikytas na- 
koncentracijos stovyk-

Nie 
pri 
gar

C1U

(Du įžymūs dvasininkai, 
vacinasi, apdovanoti aukš
tomis premijomis kaip ko- 

ojai už taiką: amerikie- 
Dr. Martin Luther King 
o Nobelio premiją, o Dr. 
molleris — Lenininę tai- 
premiją.) ;

vot 
tis 
ga\

Automobi-
darbininkų unijos pre

Ip.etroitas. 
liu 
zidįntas Reuther reikalau-
ja, kad JAV valdžia liautų
si neikusi militarinę pagal- 

Graikijos militaristams, 
•ie užgrobė šalies valdžią.

ba 
ku

Kinšasa, Kongas. — Pre- 
entas - diktatorius Jose- 

phas D. Mobutu suorgani
zavo naują partiją, pava
dinta “liaudies judėjimo už 
revoliuciją” partiją.

zid

Burmos val- 
a kreipiasi į visus šios 
ies darbininkus, raginda- 

juos daugiau ir geriau 
pti.
^asirodo, kad Burmos vi- 
ekonomija randasi cha- 

Daug darbininkų ir 
stiečiu nenori “ščyrai” 
bti. Kai kurie jų vieną 
na dirba, kita — “liofi- 
’, neirta į darbą.

sako: dirbkite 
•ai, kad butų pakelta 

pramonė į aukštesnį lygį.
Burmos ryžiu produkcija, 

sakoma, stovi dideliame pa- 
uje.

Rangoon, 
dži 
šal

sa < 
OS( . 
va 
dii 
die 
na

Valdžia 
ge

vo

Turtingi negrai 
remia judėjimą

Chicago, Ill.— Tarp JAV 
grų iškilo toks obalsis:ne

nefcrai turį kas metai su- 
Įdė-i vieną milijoną dolerių 
Į ko 
I tei

erių 
jai vesti už pilietybės 
sės, už civilines teises.
Bet kas tokią sumą su

dės? Ji tenka sudėti tur- 
tin|giems, o tokių yra nema- 

— profesionalai, biznie- 
i. Tik viename Čikagos 
sste, šiomis dienomis bu- 
patirta, turtingesni neg- 
jau pasižadėjo šiemet 

sukelti $100,000.
Neseniai Niujorke įvykęs 

turtingesnių negrų posėdis 
tarė įkurti specialų fon- 

iš kurio bus finansuo-

za 
ris 
m i
vo 
rai

nu
da.
jailnos persekiojamų negrų

os teismuose.
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Generolo Westmoreland© misija
TOS DIDELĖS prieškarinės demonstracijos, matyt, 

smarkiai išgąsdino mūsų prezidentą Johnsoną. Jas ig
noruoti nebegalima. Jos per daug ryškiai parodo Ame
rikos žmonių nepritarimą karui ir prezidento politikai. 
Jos taipgi įtikinančiai parodo, kad Amerikos žmonės 
nebetiki prezidento šnektomis, jog karo plėtimas parodo 
jo troškimą taikos ir tiktai taikos kuo greičiausiai.

Tai ką daryti? Kaip tą liaudies nerimą ir nepasi
tikėjimą numalšinti?

Štai kam buvo iškviestas Amerikos karo jėgų Viet
name vyriausias komandantas generolas Westmorelan- 
das. Jam buvo pavesta misija čia paplėvėsuoti aukštai 
iškėlus Amerikos vėliavą ir pakeisti Amerikos žmonių 
nuotaikas. Pirmoje savo kalboje, pasakytoje laikraščių 
leidėjų suvažiavime, generolas bandė tą tikslą pasiekti 
pasmerkdamas visus, kurie priešingi šiam karui, išva
dindamas juos nelojaliais amerikiečiais, nemylinčiais sa
vo krašto ir nepaisančiais, kas atsitiks su jų sūnumis ten 
Vietnamo džiunglėse. Bandė jis padaryti gerais ameri
kiečiais tik prezidentą Johnsoną, aišku, save, ir visus 
tuos, kurie arba šaukia už karą, arba laiko užsičiaupę 
burnas.

Niekas iš to neišėjo. Toks stačiokiškas ir žiaurus 
amerikiečių padalijimas į “lojalius” ir “nelojalius” tiktai 
iššaukė šalyje didžiausią pasipiktinimą. Prezidentas 
pamatė, kad gen. Westmorelando užsilaikymas nieko 
gero neduoda, priešingai—dar pakenkia jo politikai. Kas 
nors reikia daryti greitai.

Ir štai įsakoma generolui ateiti į Kongreso sesiją 
ir pakalbėti. Na, ir generolas kalbėjo. Bet kalbėjo jau ki
taip. Apie jokius nelojališkumus jau nebeprisiminė. Tik 
prašė ir reikalavo ištikimybės ir visokios paramos mūsų 
sūnums, kurie pastiųsti į Vietnamą “apginti Amerikos 
duoto žodžio garbę” ir išgelbėti visą Aziją, o gal net ir 
visą pasaulį, iš “baisaus komunizmo pavojaus.”

Bet ar gen. Westmorelando misija pavyko? Ar ta 
karšta kalba Kongresui, pą^eitė Amerikos žmonių nuotai
kas ir sustiprino prezidento Johnsono poziciją? Labai, la
bai abejotina.

Geriausiu jo nesėkmės įrodymu gali būti kruopščiai 
ruošta ir plačiausiai išreklamuota taip vadinamo “lo
jalumo demonstracija” balandžio 29 dieną, New Yorke. 
Tokio fiasko, tokio politinio nusmukimo gal šis didmiestis 
dar nebuvo matęs. Jau net ir komercinė spauda pri
versta pripažinti, kad “lojalistų” pasirodymas buvo 
skandališkai mizernas. Tik keli tūkstantėliai maršavo

Beveik visuose “veiksnių” 
laikraščiuose pasirodė ilgas 
Lietuvoje už kriminališkus 
per karą prasižengimus nu
teisto kunigo L. Jankaus 
(Jankaus ko) straipsnis 
“Įspėjimas keliaujantiems 
į Sovietų Sąjungą.” Ir ko 
jame nebeišgalvojama!

Ypatingai piktai kun. 
Jankus puola Lietuvą ir 
reikalauja, kad niekas į ją 
paviešėti nevažiuotų.

Mums šito pikto kunigo 
pikta propaganda lengvai 
suprantama. Jis yra sun
kiai nusidėjęs prieš lietuvių 
tautą ir visokį žmoniškumą; 
jis žino, kad lietuvių tauta 
jam jo nuodėmių niekados 
neatleis, kad kiekvienas pa
dorus lietuvis jį per amžius 
keiks, todėl jis nieko nebe
turi pralaimėti. Jį keikia 
lietuvių tauta, o jis keikia 
Lietuvą ir darbuojasi, kad 
kuo daugiausiai jai pakenk
tų, kad kuo labiausiai ap
terštų jos vardą Amerikos 
žmonių akyse. Todėl jis ir 
stengiasi Amerikos lietu
vius atkalbėti nuo apsilan
kymo Lietuvoje, išgalvoda
mas jiems visokius pavojus.

Pavojaus niekam nėra. 
Tai gali paliudyti juk šim
tai Amerikos lietuvių, ku
rie Lietuvą jau yra aplankę 
per pastaruosius keletą me
tų. Kiekvienas jų jums pa
sakys, kad ten jie visi bu
vo gražiai, draugiškai pri
imti. Kunigo Jankaus me
lais patikės tiktai tie, kurie 
vadovaujasi ne sveiku pro
tu, bet “veiksnių” kepamais 
šmeižikiškais prasimany
mais. . ' , /

viausius, geriausius. Dvylika 
jaunuolių lanko repeticijas.

O kur dar veikiantysis Dar
bėnų kultūros namų šokių, 
dramos rateliai, choras, agit- 
meninė brigada.

Trečioje brigadoje, kuri yra 
toliausia nuo kolūkio centro, 
irgi įrengėme namus, čia or
ganizuojami poilsio namai, ro
domi kino filmai.

Šiais metais numatome pasi
rūpinti mechanizatorių darbo 
ir buities sąlygų pagerinimu. 
Pastatysime mechanines dirb
tuves/ Pirmoje brigadoje bus 
pradėta naujos karvidės sta
tyba, kur melžėjoms nereikės 
melžti karvių rankomis.

Iškils dveji nauji kultūros 
namai: vieni — Darbėnuose, 
o kiti — trečioje brigadoje. 
Tame pačiame pastate bus 
įrengta biblioteka, mokykla ir 
parduotuvė.

Spalio 50-mečiui įsteigėme 
ypač pasižymėjusių kolūkiečių 
grbės knygą. Į ją, tikiu, bus 
įrašytos ir dąugelio jaunų 
žemdirbių pavardės.

Netenka abejoti, kad šiais 
Darbėnų kolūkio pasiseki
mais apsinaudos kiti kolū
kiai ir tarybiniai ūkiai. Pa
sirodo, akd Lietuvos kaimas 
su tokia gausa įavirių kul
tūrinių ir sportinių įstaigų 
pasiveja miesto gyvenimą, 
a J u n i m u i jis darosi pa
trauklesnis.

JUO ARČIAU PAŽĮSTA, 
TUO DAUGIAU 
NEAPKENČIA

Viename klerikalų laik
raštyje rašoma:

“Nuolatinė artuma ligi įky
rumo, vienas kito lietimas ir 
matymas su visomis silpnybė
mis ir įkyrumais ligi baisiau
sios neapykantos erzino du 
besimylinčius žmones. Ir atro
do, kad mes, lietuviai, vienos 
šeimos vaikai, daugiau ar 
mažiau vienas kitam meilės 
rodę, arti bebūdami ir arti
mai bebendraudami, pradeda
me įsipykti ligi neapykantos.”

Čia kalbama apie klerika
lų, smetonininkų ir menše
vikų bendradar b i a v i m ą. 
Matyt, vieni kitiems jau 
yra dasiėdę iki neapykan
tos. Klerikalai nori, kad 
anie visi tylėtų ir jų klau
sytų, bet anų, matyt, kant
rybė pradeda išsisemti .ir 
jie kai kada viešai pazur- 
za. Toks zurėjimas nepa
tinka “vienos šeimos vai
kams” iš “Darbininko” ir 
“Draugo.”

Kultūrine kronika

gatvėmis.
Be to, kas per vieni tie maršuotojai buvo? Ogi bū

relis senų žmonių, daugiausia reakcinio Amerikos Le
giono suvarytų senų veteranų. Jaunimo kaip ir nebuvo. 
Tuo gi tarpu visi, kurie matė prieškarinę tame pa
čiame mūsų New Yorke demonstraciją, teigia, kad tos 
milžiniškos masės žmonių devyniasdešimt procentų su
darė jaunimas. Visi sako, kad šis miestas dar nebuvo 
matęs tokio jaunų žmonių išsiliejimo į gatves protestui 
prieš karą ir valdžios politiką.

Iš to, kas atsitiko su gen. Westmorelando misija,
prezidentas turėtų padaryti atitinkamą išvadą, būtent, 
kad Amerikos žmonės priešingi šiam karui, kad jie 
trokšta karo užbaigimo, ir kad jokie net ir patys drą
siausi ir įžymiausi generolai to žmonių nusistatymo ne
pakeis. Vietoje generolų pagalba stengtis pakeisti tei

JAUNIMAS IR KAIMAS
Nėra jokia paslaptis, jog 

jauni žmonės vengia kaimo 
gyvenimo ir žemės ūkio 
darbų. Taip yra ne tik 
Amerikoje, bet gal visame 
pasaulyje. Nėra išimtis ir 
Lietuva. Ten irgi jaunimas 
veržiasi į miestus.

Bet jaunimo reikia ir kai
me, jo reikia kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose. Tuo 
klausimu labai rūpinasi ta
rybinė vyriausybė ir parti
ja. Rezultatai? Pasirodo, 
kad kai kur tos pastangos 
yra gražiai pavykusios.

Apie tai sužinome iš ko-

KAS Už, O KAS PRIEŠ?
Dienraštis “Vilnis” veda

majame “Kas už karą?” sa
ko:

Būdinga, kad prezidento 
Johnsono administracijos ka
rą Vietname karštai palaiko 
buvęs jo oponentas 1964 metų 
rinkimuose B. Gold wateris. 
Kiek pašvytavęs dabar uoliai 
remia R. Nixonas, aspirantas 
prezidento kandidatūrai, taip 
ir kiti aršūs reakcininkai.

Net respublikonų senatoriai 
Percy, Morton, Hatfield ir ke
li kiti karui priešingi.

Charles Percy, Illinois se
natorius, jau laikomas respub
likonų “taikos kandidatu.”

Demokratų partijos pažan
gesnis sparnas — Americans 
for Democratic Action stoja 
prieš karą.

Abiejose senose partijose 
yra pasidalinimas.

Tas matosi ir Atstovų Bu
te ir Senate.

Dar aiškiau tai matosi na
triuose. Dauguma amerikiečių 
jmi pasireišftė apklausinėji
muose neremią karo Vietna
me. Taikos jėgos stiprėja.

JIE NORI, KAD KARO . 
AUKOS PADIDĖTŲ

Vietos pranciiškonų laik
raštis “Darbininkas” (bal. 
25 d.) paskelbė, kad ir lie
tuviai dalyvausią gegužės 
13 dieną kokiam ten lojalu
mo parade. Anot jo žo- 
žodžių: “Parado tikslas— 
parodyti solidarumą JAV 
kariams, kovojantiems 
Vietname.” Vadinasi, paro
dyti solidarumą Johnsono 
politikai Vietnam o^Eafą 
dar labiau išplėsti.

“Darbininkas” gi r i a š i, 
kad jis pradėjęs vajų už 
lietuvių dalyvavimą tame 
parade su didžiausiu pasise
kimu. Dabar jau už daly
vavimą pasisakę VLIKas, 
ALTas, “Lietuvos Laisvės 
Komitetas,” “Lietuvių Ben
druomenės” ir visa veiks
nių” pakalenija.

“Informuojame skaityto
jus apie šią gerą vieningą 
pradžią su pasitenkinimu,” 
sąko “Darbininkas.” Ir to
liau :

“Atsveriant prieš Vietna
mą _ir JAV vyriausybę nu
kreiptas demonstracijas, šio 
solidarumo parado organiza
toriai siekia rodyti, kad lo
jalūs piliečiai taip pat suge
ba išreikšti savo jėgą ir nu
sistatymą.”

Pastaruoju metu Lietu
voje vis daugiau atsiran
da kino operatorių -savi- 
veiklininkų. Susibūrę į ki
no mėgėjų ratelius, jie šio
je meno rūšyje pasiekia, 
gražių laimėjfrnų. Plačiai 
žinoma kėdainiečių “Mėgė
jo” studija, kuriai vadovau
ja inžinierius A. Morenas 
ir gydytojas V. Laumakys. 
Šios studijos filmas “Te vi
sad šviečia saulė” praėjusį 
rudenį Tarptautiniame siau- 
rajuosčių filmų festivalyje 
Kanuose gavo sidabro me
dalį ir antrojo laipsiiio dip
lomą.

Įdomiai dirba dvi Kauno 
mėgėjų studijos — “Ban
gos' a ūdijo gamykloje ir 
Kauno rolitechnikos insti
tute. Radijo gamyklos mė
gėjai išsiuntė į Maskvą ki
no novelę “Žemė,” pasako
jančią apie tarybinių žmo
nių didvyriškumą karo me
tais ir multiplikacinį filmą 
“Vilkas ir siuvėjas.” Filmą 
sukūrė Z. Tarakevičius. Šie 
filmai premijuoti Tarybų 
Sąjungos saviveikli ninku 
filmų festivalyje “Auksinė 
Polesė.” Iš Kauno studen
tų darbų atrinkti du kūri
niai: vaidybinis filmas 
“Sąžinė” ir juosta “Metų 
laikas — jaunystė,” pasa
kojanti apie studentų gyve
nimą. Lietuvoje žinomi ir 
kino mėgėjai iš Panevėžio 
autokompre šorių gamyk
los. Jų satyrinis filmas 
“SOS” iškovojo antrąją vie
tą kino mėgėjų apžiūroje. 
Tai operatoriaus A. Paške
vičiaus ir režisieriaus V. 
Jataučio darbas.

Gero žiūrovų įvertinimo 
susilaukė filmas “Žuvin
tas,” kurio autorius—Gam
tos apsaugos komiteto dar
buotojas Antanas Židelis. 
Sudomino žur n a 1 i s t o A. 
Laurinaičio juosta “Iš ke
lionės po Afriką” ir du 
prityrusio kino mėgėjo žur
nalisto M. Liubeckio kūri
niai: “Apie susitikimus su 
Sikeirosu” ir fragmentai iš 
būsimo j o spalvoto f i 1 m o 
“Vilniaus eskizai.”

S. RATKEVIČIUI—
50 METŲ

Mažasis Stasiukas dažnai 
lydėdavo tėvą - kondukto
rių į pilną garvežių švilpe
sio šeštokų geležinkelio sto
tį.

Namo grįždavo vienas. 
Tiesa, jie gyveno arti sto-

klausytis muzikos. Nu 
bios muzikos! Kaip 
smilgomis groja, kaip 
slaptingai miškas ošia... 
Paskui jis skubėdavo į na
mus, mokytis naujų daine
lių...

Bėgo mėnesiai, metai, 
aštuonių žmonių šeima ne
tilpo A. Ratkevičiaus kam
baryje. Vaikai, tarytum 
paukščiai, ištiesdavo spar
nus į gyvenimą.

1936 metais atsitiktinu
mo dėka S. Ratkevičius ga
vo K. Petrausko laišką, 
kuriame dainininkas rašė: 
“Atvykite į Kauno Operos 
teatrą.”

Deja...
—Į operos chorą priimam 

su reikšmingesnėmis reko- 
mendacijo mis. Rekomen
duoja pati Smetonienė! — 
nuliūdino administratoriaus 
balsas.

; ... Ratkeviči aus kursi
nė biografija prasidėjo 
1940 metais. Senas troški
mas dainuoti atvedė į Vals
tybinę filharmoniją. Ta
čiau pritrūko žinių. Rei
kėjo mokytis. Dėl to net 
pailsėti kartais pamiršdavo. 
Deja, prasidėjo karo metai.

1946 metais S. Ratkevi
čius skiriamas į Klaipėdos 
Muzikinį teatrą aktoriu- 
mi-solistu. Kam tuo laiku 
teko matyti Ostrovskio “Be- 
kraitę” ar Treniovo “Gim
nazistus” — prisimena S. 
Ratkevičiaus sukurtus Ka- 
radiščevo ir Černiuškino pa
veikslus. Ne vieną popie
tę, ne vieną poilsio dieną 
Stasys praleido su kastuvu 
ir laužtuvu — padėjo atsta
tyti miestą. Laisvalaikiu or
ganizavo Klaipėdos sritffes 
biblioteką, kūrė meninius 
saviveiklos ratelius.

Jau dirbant naujai įkur
to Kapsuko Dramos teatro 
aktoriumi, jam kilo mintis 
įkurti teatrą vaikams—lė
lių teatrą. Šią mintį pa
gimdė jautri prigimtis, sa
vos vai k y s t ė s prisimini
mai.

Ir teatras “gimė.”
1958 metais Kapsuko 

mieste įsteigiamas profesi
onalinis lėlių teatras. Ne
praėjus dvejiems metams, 
teatro darbas buvo įvertin
tas labai gerai ir jis per
keliamas į Kauną.

S. Ratkevičiaus — teatro 
direktoriaus ir vyriausio re
žisieriaus didelių kūrybinį 
pastangų dėka Kauno lėlių 
teatras gavo visuotinį pri-

singą žmonių nusistatymą, prezidentas turėtų tuoj pa
keisti savo nusistatymą ir kuo greičiausiai užbaigti 
karą. Jis nesuderinamas su geriausiais Amerikos žmo
nių interesais, jis stato į pavojų ^pasaulinę taiką, jis 
drumsčia ir teršia tarptautinius santykius.

respondencijos, pasirodžiu
sios “Valstiečių laikrašty
je” kovo 3 d. Rašo Kre
tingos rajono Darbėnų 
kolūkio partinės organiza
cijos sekretorius S. Petri
kis. Išpasakojęs, kaip par-

ę Atlanta. — Dr. Martin 
Luther King pasakė, kad 
jis tebeves kovą už karo 
baigimą Vietname, bet ne
bus kandidatu (1968 m.) 
JAV prezidento vietai.

O jų nusistatymas toks: 
kad karas būtų tęsiamas ir 
plečiamas, kad vis daugiau 
jaunų žmonių iš abiejų pu
sių paguldytų galvas Viet
namo džiunglėse.

ties, tačiau Stasiukas pa
sukdavo takučiu į šoną. Jis 
mėgdavo aplankyti viever
sėlio lizdą, pasiklausyti krū
muose lakštingalos arba iš
sitiesti žydinčioje pievoje ir

Rasizmas ir Kongresas
NORS senatoriaus Thomas J. Dodd, to užkietėjusio 

reakcininko iš Connecticut valstijos, nusidėjimas aiš
kiausiai įrodytas, jis gavo viso labo tik pabarimą. Tuo 
tarpu kongresmanas iš New Yorko negrų gheto Harle
mo distrikto išmestas iš K o n g r e so už daug ma
žesnį apkaltinimą. Jeigu Powelliui primetamas nu- 
kniaukimas $40,000, tai Doddas juk rastas kaltu pasi
savinime apie $150,000!

Tegu kalba, kas ką nori, bet čia ryškiausiai kyšo 
rasizmo iltys. Powell taip aštriai baudžiamas todėl, 
kad jis yra negras ir negrams atstovauja. Jeigu Kon
gresas nenorėjo, kad toks įspūdis apie jį susidarytų, 
jis turėjo taip pat išmesti laukan ir sen. Dodd. Jis taip 
pat turėtų nubausti lygiai visus kongresmanus, sena
torius, kurie tas aukštas ir garbingas vietas panaudoja 
sukčiavimui.

Bet gal to reikalauti nepraktiška? Gal reikštų tą 
patį, kaip reikalavimas, kad varnas varnui kirstų į akį, 
o sakoma, kad tokių prajovų gamtoje niekados nebūna?

tinę organizacija ir kom- v 
jaunimas darbavosi padėti t 
jauniems žmonėms kaime 
“prigyti,” Petrikis su 
džiaugsmu rašo:

Nesunku šiandien suprasti, 
kodėl jauinimas pamilo kolū
kį. Niekas dabar negali skųs
tis, kad kaime nuobodu. Jauni
mas gali pasireikšti ir sporte, 
ir saviveikloje. Melžėja Aldo
na Simonaitytė beveik visą 
laisvalaikį skiria dviračių 
sportui. Organizuojamose 
sporto šventėse, tiek kolūkyje, 
tiek rajpne, ji visada pirrtfoji>^ 
Turime sudarę jr kolūkūy fut- ) 
bolo komandą. Jeigu anksčiau/' 
sporto šventes organizuodavo 
vieną kartą per metus, tai da
bar -— du kartus: žiemą ir 
vasarą.

Neseniai sukūrėme kolūkio 
orkestrą. Nupirkome muzikos 
instrumentus. Norinčių moky
tis groti atsirado daug. Ta
čiau priėmėme pačius akty-

pažinimą.
Jubiliatas yra ne tik ilga

metis Lietuvos teatrz drau
gijos prezidiumo narys, bet 
ir Tarptautinės lėlių teatrų 
organizacijos narys.

Savo penkiasdešimtmetį 
S. Ratkevičius sutinka pa
čiame kūrybinių jėgų kles
tėjime, sumanymų verpe
tuose.' Nelengvas gyvenimo 
kelias sidabru nudažė plau
kus, tačiau širdis liko jau
na, jautri, tokia pat, 
ir tolimoje vaikystėje.^ J

SCENOJE—VAIKŲ 
DRAMOS RATELIAI
Kauno Mokytojų namų 

vaikų dramos ratelis šiais 
metais švęs dešimtmetį. Per 
tą laiką suvaidinta nema
ža spektaklių. Neseniai įvy
ko dešimtoji dramos rate
lio premjera — V. Kanop- 
kos pjesė “Atsitikimas miš
ke.”

Šiuo spektakliu p
jo Kauno vaikų dram 
telių apžiūra. Ap ž i ū 
dalyvauja 14 ratelių.

A. Lukoševičius
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IKI PASIMATYMO PALANGOJE
(Specialiai “Laisvei”)

' t

V Palanga jau seniai tar
nauja žmogaus sveikatai. 
Iš istorinių šaltinių žinoma, 
kad Palangoje buvo vasa- 
rojama jau 18 a. pradžioje. 
1824 m. čia ilsėjosi didysis 
poetas Adomas Mickevi
čius. 1830 m. spaudoje bu
vo rašoma, jog jau apie 
šimtą metu žmonės atva
žiuoją į Palangą gydytis iš 
Vilniaus, Lenkijos, Baltaru
sijos ir kitų vietų.

Ilgus metus kurorte, 
kaip ir daugelyje kitų Lie
tuvos vietų, šeimininkavo 
grafai Tiškevičiai, gaudavę 
iš Palangos nemažą pelną. 
Visagalis Palangos šeimi
ninkas grafas buvo ir bur
žuaziniais metais. Jam pri
klausė daug vasarnamių,| 
“Kurhauzas,” pajūrio res
toranas, šiltosios vonios ir 
^linkiniai dvarai. Palan
goje dygo ištaigingos kapi

talistų, bankininkų komer
santu vilos.

Šiandien pilnateisiai Pa
langos šeimininkai — darbo 
žmonės. Iš įvairių respub
likos kampelių, iš visos ša
lies į Baltijos p a j ū r į at
vyksta pailsėti ir pasigydy
ti darbininkai, valstiečiai, 
tarnautojai. Vaikams or
ganizuojamos pionierių sto
vyklos.

Nusprendę praleisti savo 
atostogas Palangoje, tikrai 
nenusivilsite. Čia kiekvie
nas svetingai sutinkamas. 
Jei jums reikia pasigydy
ti—įsigykite kelialapį į 
“Bangos” ar “Jūratės” sa

natorijas. , 
jįi Atvykęs su kelialapiu li
gonis palieka visus rūpes
čius prityrusiam sanatori
jos kolektyvui/ Šviesi ir 
jauki palata, geras maistas, 
rūpestinga medicininė prie
žiūra ir gydymas. Įdomiai 
ir kultūringai praleidžia
mas laisvalaikis padeda 
semtis jėgų, stiprinti svei
katą.

Apie tris dešimtis gydy
tojų, gausus būrys viduri
niojo medicinos personalo 
dirba abiejose sanatorijose. 
Ir viena, ir kita sanatorija 
aprūpintos naujausia me
dicinine aparatūra bei me
dikamentais, turi laborato
rijas, rentgeno elektrokar- 
drografijos kabinetus bei 

$»iug kitų medicininių įren
gimų. Prie “Bangos” sa
natorijos yra gydomųjų vo
nių korpusas, kuris aptar
nauja abi sanatorijas. 1959 
m. Palangoje buvo baigtas 
gręžti 565 metrų gylio 
gręžinys. Iš jo ištryško
chloro-natrio grupės mine
ralinis vanduo. Palangos 
mineralinis vanduo pana
šus į plačiai žinomą Birš
tono bei Druskininkų kur- 
rortų vandenį, todėl juo gy
domos tokios pat ligos. Kol 
kas mineralinės vonios ruo- 

Jj^pos esamoje vandens 
ffyclykloje ir “Žuvėdros” 
sanatorijoje, bet artimiau
siu metu bus pastatyta, nau
ja didelė balneogydykla ant 
Ronžės kranto.

Išgręžus net 2 kilometrų 
gylio gręžinį, tikimasi gau
ti 40°iC temperatūros' mi
neralinį vandenį. Tokio 

* vatadens nereikia šildyti. 
Be to, naudojamas gydoma
sis purvas, rastas Kunigiš- 

įkjflose, netoli Palangos. 
J^Kigi, Palanga, iki šiol 
^ĮFsėjusi jūros maudyklė- 

Hms ir puikiais klimatiniais 
faktoriais, virsta balneolo

giniu kurortu. Kurorto sa
natorijos pradėjo veikti iš
tisus metus. Kasmet į jas 
suplaukia vis daugiau ir 
daugiau ligonių.

Tačiau masiškiausias Pa
langos svečias — tai svei
kas žmogus, kuris čia nori 
pasilsėti, sukaupti energi
jos ir žvalumo ateičiai. Jei 
anksčiau Palangoje ilsėda
vosi išimtinai respublikos 
darbo žmonės, tai pastarai
siais metais šis kurortas 
pavilojo maskviečius, le
ningradiečius, kijevieč i u s , 
Tolimųjų Rytų, kaimyninių 
socialistinių šalių darbo 
žmones. Vien 1966 m. poil
siavo ir gydėsi pusantro 
šimto tūkstančių žmonių.

Čia jums sudarytos visos 
sąlygos įvairiai ir įdomiai 
praleisti laiką. Jei vasa
ra ima rodyti savo “kapri
zus,” poilsio namuose, kaip 
ir sanatorijose, jūsų pa
slaugoms — turtingos bib
liotekos, skaityklos, klubai, 
biliardinės. Nenuobodžiau
ja čia ir lauko teniso, krep
šinio, tinklinio mėgėjai. Va
karais demonstruojami ki
no filmai, vyksta koncertai 
ar meno saviveiklos pasiro
dymai.

Sanatorijų ir poilsio na
mų pastatai yra gražiau
siose kurorto vietose—tarp 
ošiančių pušynų...

Be seniai veikiančių “Ban
gos” ir “Jūratės” sanatori
jų, neseniai išaugo dar vie
na — “Žuvėdra.” Tai šiuo
laikiniai sveikatos ir poilsio 
rūmai, šviečiantys betonu 
ir stiklu greta baltagalvių 
kopų ir jūros.

Kiekvieneriais metais Pa
langoje didėja turistų ant
plūdis. Anksčiau skaitlin
gi turistų būriai įsikurda- 
vp stovyklas bet kur ir 
kaip papuolė, darkydami 
estetinį kurorto vaizdą.

Dabar, pastačius stambią 
turistinę bazę, kurios gra
žūs korpusai užima nema
žą dalį pušyno Jasinsko 
gatvės pradžioje, ši proble
ma didele dalimi išspręsta.

Be to, buitinio gyvento
jų aptarnavimo kombina
tas kiekvieneriais metais / 
taip vadinamoje senoje Pa
langoje, netoli Naglio kal
no, organizuoja margą pa
lapinių miestelį su visomis 
buitinėmis paslaugomis.

Eilę metų kurorto vado
vai girdėjo priekaištus, kad 
jie nesirūpina autoturistais. 
Pernai prie įvažiavimo j 
Palangą iš Klaipėdos pusės 
buvo atiduotas eksploataci

Netrukus pavasaris 
M. Baranausko nuotrauka Sceną iš V. Krėvės dramos “Šarūnas”
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jai modernus kempingas; 
autoturistams. Miško pa
kraštyje, kaip įvairiaspal
vės plaštakės nutūpė kelio-' 
lika dviviečių ir keturvie
čiu namuku.

Turistas čia užmiršta vi
sus rūpesčius: nuo dulkių, 
kurios palieka dušuose, iki 
mašinos, k u r i a rūpinasi, 
profilaktikos stotis.

Kad nereikėtų gaišti 
mieste, kempinge veikia bu
fetas, savitarnos virykles, 
valgykla, kioskai, bilijar
das, televizoriai ir kiti pa
togumai. . *

Gražų pavyzdį parodė 
respublikinė biblioteka pu
šyne, pakeliui į Darbėnus, 
pastačiusi savo kempingą 
Lietuvos bibliotekininkams.

Ta pačia proga norisi pa
žymėti, kad Respublikinė 
biblioteka padarė gerą pa
slaugą kurorto kultūriniam 
aptarnavimui, pastatydama 
Vytauto gatvėje originalią 
skaityklą-ka v i n ę , kuri iš
kart tapo labai populiari 
poilsiautojų tarpe.

Kiekviename kurorto 
kampelyje rasi didesnių ir 
mažesnių vilų bei vasarna
mių, kuriuose praleidžia sa
vo eilines atostogas respub
likos įmonių darbininkai, 
tarnautojai, mokslo dar
buotojai, studentai. T a i 
“Inkaro,” “Kauno audinių,” 
“Drobės,” Vilniaus ir Kau
no aukštųjų mokyklų bei 
kitų organizacijų vasarna
miai.

Pastaruoju metu vis dau- 
g i a u organizacijų, kaip 
Klaipėdos j Celiuliozės - Po
pieriaus kombinatas, Vie
šosios tvarkos apsaugos 
ministerija ir kitos stato 
Palangoje savo pensio
natus - prof laktoriumus, ku
riuose darbininkai bei tar
nautojai ilsėsis ir gydysis 
ištisus metus.

Iš viso Palangoje yra 
daugiau kaip dvidešimt to
kių poilsio židinių. O dai
lininkai suranda poilsį ir 
kūrybinį įkvėpimą savo 
naujai pastatytuose kūry
bos namuose Daukanto gat
vėje.

Pasirūpinta ir motinomis. 
Prie “Neringos” poilsio na
mų veikia “Motinos ir vai
ko” korpusai, kur ilsisi ma
mos su vaikais.

Pusryčiai ir pietūs ne
sudaro jokiu sunkumų. De
šimt valgyklų, paviljonų, 
kavinių bei restoranu vie
nu metu v gali aptarnauti 
tūkstančius poilsia u t o j ų . 
Neseniai greta paplūdimio 

pastatyta savitarnos val
gykla “Vasara” iškart pri
ima kone tūkstantį poilsiau
tojų. Greta jos neseniai iš
augo bendravardis, origina
lios konstrukcijos, dviaukš
tis restoranas. Didelė val
gykla iškilo Vytauto gat
vėje, netoli miesto vykdo
mojo komiteto.

Kai po karštos dienos jūs 
norite atvėsti ir pailsėti— 
pasivaikščiokite po Palan
gą. Kurorto grožis — ne 
tik jūra ir kopos. Mes jau 
minėjome amžinai ošiantį ir 
žaliuojantį Palanp;os drau
gą pušyną ir parką.

Buvęs unikalus grafo Tiš
kevičiaus parkas, kurį 1890 
metais sukūrė prancūzų 
architektas E. Andre, da
bar tapo valstybiniu bota
nikos parku. Jis dabar at
kuriamas moksliniu pagrin
du ir plečiamas. Šiaurinė; 
je miesto dalyje kuriamas 
naujas Palangos vardo par
kas.

' Skęsta žalumynuose, gėlių 
kilimuose, skv erų o s e bei 
bulvaruose ir pats miestas. 
Visos Palangos kurortinės 
dalies alėios bei gatvės, o 
taip pat didesnė miesto gat
vių dalis asfaltuotos. Tary
biniais metais Palangai ta
nus sąjunginės re i k š m ė s 
kurortu, respublikos archi
tektai, projektuotojai, moks
lininkai rūpinasi jo augimu. 
Todėl tie, kas svečmojasi 
čia kasmet gerai mato, kaip 
kinta, tvarkosi ir gražėja 
Palanga. Kurorto ansamblį 
vis labiau puošia šiuolaiki
niai poilsio namų, sanatori
jų korpusai, nauji gyvena
mieji kvartalai, kultūriniai; 
buitiniai pastatai, skverai, 
gėlynai, išraiškingos skulp
tūros.

Nuklydę į parką, galite 
pasiklausyti pučiamųjų or
kestro. o būdami mieste — 
simfoniniu orkestrų kon
certu lauko estradoje, kuri 
greit susilauks stogo. Čia 
pat — neseniai pastatytas 
plačiaekraninis kino teat
ras “Naglis.” kiek tolėliau 
—“Gintaras.” 1963 metais 
nušvito ekranas originalios 
konstrukcijos vasaros kino 
teatre. Palangon beveik 
kasdien atvažiuoja vis nau
ji ansambliai, teatrų kolek
tyvai tiek iš Vilniaus. Kau
no. Klaipėdos, tiek iš bro
lišku respublikų. Netrukus 
kurortas turės vasaros te
atrą.

Kas metai Palangoje or
ganizuojamos trad i c i n ė s 
liaudies meno meistrų ir ki
tokios parodos. Dažnai žai

dimų aikštynuose įvyksta 
respublikinio ir tarptauti
nio masto sporto varžybos.

Bevaikštinėdami po Pa
langą, jūs, be abejo, prisi
minsite, kad, grįždami na
mo, turėsit parvežti lauk
tuvių. Kaipgi palikti Pa
langą be brangiausio suve
nyro — Baltijos aukso — 
gintaro! Juk Palanga jau 
nuo senovės—gintaro mies
tas.

Šiandien puikius respubli
kos gintaro meistrų dirbi
nius pamatysite ne tik mū
sų šalies parduotuvėse, mu
ziejuose, bet ir daugelyje 
tarptautinių parodų. Pa
langos “gintaro poetai” — 
“Dailės” kombinato meist
rai — sukuria mažuose šio 
jūros brangakmenio gaba
lėliuose ištisus peizažus. 
Parsivežta iš Palangos gin
taro puošmena ilgai pri
mins jums svetingą Tarybų 
Lietuvos pajūrį.

O kaip, paklausite jūs, su 
“neorganizuotu” poilsiauto- 
juį^-Kaip sutinka jį Palan
ga? Kasmet kurorte indi
vidualiai poilsiauja dešim
tys tūkstančių žmonių, ir 
labai retas gali kuo, išski
riant oro kaprizus, nusi
skusti. Kurorte veikia in
formacijų biuras, infor
muojąs atvykusius apie esa
mus laisvus kambarius ir 
butus. Jau minėjome, kad 
kurorte gerai sutvarkytas 
visuomeninis maitin imas. 
Organ ižu o t a s pusfabrika
čių cechas. Norintys gamin
ti maistą namie taip pat ne
turi vargo. Pradedamas 
statyti prekybos centras- 
pasažas. Maisto produktu 
pardu o t u v ė s, pavil jonai, 
prekystaliai po atviru dan
gumi nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro gausiai ap
rūpina visus poilsiautojus 
šviežiais pieno, mėsos ir ki
tais produktais. Vis labiau 
plečiamas maisto produktų 
pristatymas vartotojams į 
namus. Vytauto gatvėje jū
sų laukia nauja universali
nė ir specializuotos pramo
niniu bei kultūrinių prekių 
parduotuvės.

Buitiniams vasarotojų po
reikiams patenkinti atida- 
rvtas platus profilio buiti
nio aptarnavimo kombina
tas su jo filialais iaviriose 
kurorto vietose. Kas atva
žiavęs pasigenda namų apy
vokos daiktų, gali juos išsi
nuomoti specialioje parduo
tuvėje.

Sunegalavę jūs visada ga
lite kreiptis į kukr o r t i n ę 
polikliniką, esančią Jūratei 
gatvėje. Pastatyta nauja 
moderni miesto ligoninė.

Praeitais metais pastaty
ti didžiuliai modernūs paš
to rūmai. Miesto kurorto
automatinė telefono stotis 
turi tiesioginį, ryšį su Vil
niumi ir Kaunu.

Kurorto ir miesto terito
rijoje toliau plečiamas van
dentiekio ir kanalizacijos 
tinklas, tobulinamas gatvių 
apšvietimas. Nusaus i n t o s 
apie miestą telkšojusios pel
kės: anksčiau teršusi ku
rortą Ronžės upelio vaga 
dabar sutvarkyta, išklota 
betoninėmis plokštėmis, per 
ja nutiesti nauji gražūs til
tai.

Šalia Botanikos parko to; 
liau plečiamas vaikų žaidi
mu miestelis.

Tokia šiandien Palanga. 
Dar gražesnė kurorto atei
tis.

Svarstant Palangos gene
ralinio išvystymo planą, bu
vo ginčijamasi, kaip per ar
timuosius 20 metų augs ku
rortas: į aukštį ar į plotį? 
Nutarta, kad dabartinė Pa
langa liks administraciniu-

Kaip įmonė pakeitė gamtą
Rokiškio žemės ūkio ma

šinų gamykla iš pagrindų 
pakeitė gamybą. Vietoje 
akėčių, kultivatorių, volų 

.‘šiemet mašinų gamintojai 
žemės ūkiui pateiks sudė
tingesnę techniką. Gamyk
la pradėjo gaminti malūnus 
ir granuliatorius žolės mil
tų agregatams. Pirmuo
sius 80 malūnų įmonė jau 
pateikė “Neries’ firmai 
Šiemet bus pagaminta 1,000 
malūnų, 750 granuliatorių.

Senasis malūnas kviečia
Ten, kur ties Šeduva su

bėga keliai iš Kauno, Šiau
lių ir Panevėžio, ant aukš- 
tuoms ilgą laiką dunksojo 
senas vėjo malūnas. Daug 
dešimtmečių sukosi jame 
sunkios akmens girnos. Bet 
atsirado modernesni malū
nai, vandens ir elektros va
romi, ir senąjį ilgainiui vi
si pamiršo. Sulūžo spar
nai, vėjai ir lietus suardė, 
stogą, kerpėmis apaugo ak
mens sienos. Atrodė, kad 
jis jau niekada nebebus 
reikalingas.

Ir štai dabar, senasis ma
lūnas vėl atgijo, vėl ėmė 
tarnauti žmonėms. Pasipuo
šė sidabru žvv ii g a n č i o s 
skardos kepure, bokšto lie
menį apjuosė balkonas, at
sirado nauji sparnai, kurie 
tarsi kviečia pa k e 1 e i v į : 
“Užsuk!”

Pravėręs sunkias, geleži
mi apkaustytas duris, pir
miausia pamatysi didžiulę 
akmens girnapusę, aplink 
ją—kalades. Prisėdus ant 
jų, galima pailsėti po ke-Į 
lionės, Šeduvos gira atsi
gaivinti. O jei nori pasi
vaišinti kokteiliu, sėsk ant 
bet kurio iš besisukančių 
kelmų prie bufeto.

Sraigtiniai laiptai veda į 
antrą aukštą. Čia svečias 
atsiduria ant didžiulio rąs
to, kurį tarsi girnas suka 
vėjo' sparnai. Kampe skob
nis, prie jo suolai. Spėsi 
tik atsisėsti, “Malūnininko 
dukterys,” pavaišins malū-

v
gydomuoju centru, kuriame 
dar iškils keletas daugia
aukščių pastatų.

Nuo “centro” kurortas 
nusidrieks į šiaurę ir į pie
tus. Jau ruošiamos pože
minės komunikacijos pirma
jam “didžiosios Palangos” 
palydovui — Vana g u p ė s 
kompleksui. Daug dėmesio 
Skiriama sezono prailgini
mui. Todėl, be jūros mau
dyklių, nuo ankstyvo pava
sario iki vėlyvo rudens veiks 
daug atvirų plaukymo ba
seinų.

Palanga taps plataus pro
filio kurortu, kuris nusitęs 
daugelį kilometrų išilgai 
Baltijos pakrantės. Nuo Gi
rulių bei veik iki pat Lat
vi ios TSR sienos iškils di
deliu, šviesių gydyklų kor
pusai, sanatorijos su plau
kymo baseinais, patogūs 
pensionatai, poilsio namai, 
vasarnamiai ir kotedžiai. 
Tarp amžinai ošiančių pu
šynų, greta žiemą vasarą 
alsuojančios jūros, nusitęs 
spalvoto asfalto alėjos, smė
lynu vietoje sužaliuos jau
ni skverai ir parkai. Naujos 
autobusu, geležinkelio, tro
leibusų linijos judriomis ar
terijomis sujungs Palangą 
su Lietuvos ir kitų respub
likų centrais.

Palanga taps vienu iš di
džiausių sąjunginių ir eu
ropinių kurortų.

Tad iki greito pasimaty
mo Palangoje!.. \ ’

Kiauleikis 
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minko užkandžiu — lietu- 
škais lašiniais su svogū- 
.1, “Malūnininko saloto- 
is,” “Malūnininko gėri- 
u.”
Trečias aukštas ir balko-
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as — tiems, kurie niekur 
*skuba. Čia jauki prie- 
anda. Nuo sienų žvelgia 
alto vario kaukės, švies

tuvai. Sėdi svečiai prie 
staliuko senoviškoje kėdėje 
su aukštu atlošu ir gar- 
džiuojasi lietuviškais vėda
rais, didžku kuliais arba 
sklindžiais. Gurkšnoja gė
rimus ir geru žodžiu mini 
tuos, kurie įrengė šią ori
ginalią pakelės svetainę-ka- 
vinę, “Užuovėja” pavadin-

P

Kavinės senajame malū
ne įsteigimo iniciatoriai ir 

’ojekto autoriai — Radvi
liškio rajono Kooperatyvų 
sąjungos pirmininkas V. 
Ramanauskas, architektas 
S Prikockis, Šeduvos me
chanizuotos kaimo statybos 

i ršininkas K. Paukšta, dai- 
linkas J. Vertulis — čia 
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suderino senovę ir dabartį, 
^saugojo natūralią malūno 
olinką. Senoviški baldai, 

avitos šiuolaikinės dekora- 
mo priemonės, originali 
audies menininkų sukurta 

serviruotė — viskas “Užuo
vėjoje” teikia malonų, ne
išblėstantį įspūdį.

V. Maižius
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KALĖJIMAS VAIKAMS
Italų šventikas Džizepė 
rancula ir jo padėjėja 
na Ali suimti ir bus*-tei-> 
ami už žiaurų elgesį su 
atikėtais jiems Kaltadži- 
anės našlaičių prieglaudos 
aikais. Šiuose “vaikų na- 

” gyveno apie 200 
erniukų ir mergaičių. Jų 

išlaikymui šventikas ir jo 
pagalbininkė gaudavo i š 
valstybės padorią sumą — 
apie 35 milijonus lirų kas 
mėnesį.

Policininkai, įėję į niūrų 
amą su grotomis languose, 
amate klaikų vaizdą. Vai- 

n
P
kai buvo visiškai apleisti. 
Ifaugelis jų buvo taip nu- 

Ipę, kad negalėjo stovėti.
Jie vaikščiojo svirdūliu 
mi ir pasilaikydami už šie-, 

ų liesomis rankutėm i s.
Kai kurie 10 metų amžiaus 
vaikai dar nemokėjo nei 

albėti. Beveik visi jie buvo 
a mėlynėmis nuo mušimo. 

Kankindamas vaikus, Džiu- 
;epė Arancula s a kydavo 
ems: “Atminkite, jus pa- 

iimdė purvas ir todėl turi- 
3 kentėti. Kuo labiau ken
ksite, tuo geriau padėsite
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sams išpirkti savo nuodė-
mes”.

Dabar, kai šventiko ma
chinacijos atskleistos, italų 
visuomenė piktinasi, kad 
šis vaikų kalėjimas veikė 
č augiau kaip dešimt metų, 
nepaisant K a 1 tadžironės 
gyventojų protestų.
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Degtinės vagišiai—smarkūs
Philadelphia, Pa. — Ne

žinomi smarkuoliai pavogė 
12,000 butelių “scotch whis- 
y” iš vienos kompanijos 
hndėlių Frankfordo rajo- 
e. pavogta degtinė kainuo- 
a apie $40,000.

New Delhi, Indija.— In
č ijos ministrų pirmininkė 
Indira Gandhi atsišaukė į 
isus Indijos gyventojus 
rašydama padėti Biharo 
rovincijbs gyventoja m s, 
o vejantiems su badu.
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IM Ė A I s v e Penktadienis, Gegužes (May 5, 1967
Joan Isserman vėl pasikartotų mūsų žemė-

PANERIU VARNOSG,

(Lietuvos Babi Jai )
Nepaprastai tylu Pane- bėjo išbėgti, kad net nebe- suskaitomomis eilėmis ant

riuose. Kad tik nebūtų tų 
varnų. Tu nepastebi jų vis 
garsėjančio, niekad nenu- 
tilstancio kranksėjimo, kol 
neįbrendi girios gilumom

Mes išlipome iš automobi
lio, mano tėvai, vyras, mūsų 
gitas ir aš. Už mūsų buvo 
dviejų su puse mylių kelias 
iš Vilniaus, Tarybų Lietu
vos sostinės. Buvo skaidrus, 
tylus ir vėsus birželio pra
džios rytmetis. Platus takasr 
vedė į Panerių pušyną. De
šinėje tako pusėje kuklus 
kelrodis, kuriame lietuvių, 
o apačioje rusų kalba, kaip 
tai šiame krašte yra priim
ta, pažymėta, kad šioje vie
toje fašistų buvo nužudyta 
daugiau kaip 100,000 Vil
niaus miesto vyrų, moterų 
ir vaikų.

Nuėjome taku. Pakrašty 
augo gėlės, nedidukės ra
munių žvaigždelės ir smul
kios geltonos gėlytės. Mus 
supo aukštos pušys. Prieša
ky pamatėm akmeninį pamink
lą. Priėjome ir tyliai Ip r ie jo 
sustojome. Krūvos vainikų, 
daugiausia senų ir išdžiu
vusių, bet keletas šviežių 
liudijo, kad nesenai buvo 
lankytojų. Akmeny iškal
ta: “Fašistinio teroro au
koms”. Ir tik dabar mes iš

galėjo kaip reikiant lavo
nų užkasti. Jie padengė 
juos tik p 1 o n u ž e m ė ,s 
sluoksniu. Du pašautieji, 
kuorie dar buvo gyvi, su
gebėjo išsikasti. Tie du ir 
dar penki kažkokiu stebuk
lingu būdu išlikę gyvi. Iš 
viso septyni...”

Jis tyliai nuėjo toliau ir 
mes pasekėme paskui. Pri
ėjome prie kito negilaus 
įdubimo. Čia vešliai žydėjo 
aukšti f io 1 e t i n i a i irisai. 
Ar juos čia vėliau kas nors 
pasodino, ar jie patys išau
go iš šios pilnos mirties že
mės?

“Čia buvo palaidota 10,- 
000,” kalbėjo gidas, plačiu 
mostu rodydamas aplinkui, 
ir jo balsas suskambėjo 
garsiau. ’ “Visur, visur čia 
čia buvo masiniai kapai. Ir 
tik septyni išliko gyvi iš 
daugiau kaip 100,000. Tik 
septyni, ir tai visai pa
baigoje. ..”

Vėl jo balsas tapo tylus: 
“Atvyko medikų brigada, 
iiškasė lavonus, visur, kur 
juos rado. Jie surinko su
degintųjų kaulus. Kasdami 
žemę, jie rado kai kuriuos 
asmeninius daiktus, kurių 
fašistai kažkodėl neatėmė, 
arba gal negalėjo panaudo-

plataus pliko lauko. Indas
su pelenais ir smulkios kau
lų nuotrupos — sudegintų 
žmonių likučiai. Ružava
plokštelė su dar išsilaikiu
siais joje dirbtiniais danti
mis. Sudėvėtų aplamdytų 
vyriškų aulinių batų pora.
Puslapis iš fašistų karinin
ko dienyno. Tas dienynas 
apėmė trejus metus, nuo 
1941 — iki 1944 — triskart 
trys šimtai šešiasdešimt 
penkios dienos — ir buvo 
skirtas registruoti atvyks
tančių žmonių skaičiui ir 
priežastims, kodėl tie žmo
nės buvo gabenami į Pane
rius mirti. Minėtame pusla
pyje tą dieną buvo pažymė
ta: aptikta gatvėje po drau
džiamosios valandos—7; už 
nepaklusnumą — 5; įtarti
nų — 8, žydų — tūkstantis 
septyni šimtai ir... Aš nu- 
sigręžiau.

Prie vienos sienos penkių 
ar šešių vyrų padidintos fo
tografijos. Jų veidai rūstūs, 
šalti, aiškūs, kaip policijos 
nuotraukose. Tai lietuviai, 
bendradarbiavę su hitleri
ninkais, žudant jų tautie
čius. Jie pabėgo ir dabar 
laisvi gyvena kituose kraš
tuose.

“Du iš jų dabar gyvena 
Amerikoje” — aiškino gi-

je.” , .
Tik dabar pastebėjau, 

kad mano šeima jau išėjo. 
Išėjau ir aš.

__

Lietuvių Namo Bendrovės 
reikalais

girdome varnas.
Mūsų gidas tyliai kalbėjo: 

“Juos varė iš Vilniaus dien- 
ną po dienos, tuo pačiu keliu, 
kuriuo mes tik ką važiavo
me. Juos varė čia, į Pane
rius. Čia nebuvo kaip kito
se koncentracijos stovyklo
se — Buchenvalde, Osvenci
me, Maidaneke. Čia nebuvo 
fabrikų, barakų, pastatų. 
Fašistams tai nerūpėjo. Čia 
nebuvo dujų kamerų ir 
krosnių. Žudikai rado pa
prastesnį būdą. Jie žudė 
kiekvieną, nedelsdami, ne
laukdami. Niekas iš čia at
vykusių negyveno ilgiau 
dviejų dienų. Ir visą laiką 
grojo muzika, grojo labai 
garsiai, kad arti gyvenan
tieji žmonės nieko negirdė
tų, nežinotų...”

Varnų kransėjimas sus
tiprėjo, kai mes, sekdami 
medinę rodyklę, pasukome 
į dešinę. Priėjome prie pla
taus, bet negilaus įdubimo 
žemėje. Čia medinėje lento
je kitas užrašas: “Šioje 
vietoje nuo 1943 metų gruo
džio mėnesio iki 1944 metų 
sausio mėnesio fašistai de
gino nužudytųjų lavonus. 
1944 metų rugpiūčio mėne
sį, atidarius duobes, buvo 
rasta 18,000 lavonų, ku
rių nesuspėjo sudeginti.”

ti.”
Jis kiek patylėjo. “Aš bu

vau Vokietijoje praėjusiais 
metais, aplankiau Buchen
valdą. Ten Buchenvalde 
man pasakė,, kad ton buvo 
nužudyta iš viso 62,000 
žmonių. Čia, Paneriuose, 

| žuvo virš 100,000, iš jų 85,- 
000 buvo žydai. Bet žmo
nės to nežinojo. Nedaug 
žmonių žinojo apie Pane
rius. Gal todėl, kad fašis
tai ten buvo palikę mišką, 
mišką, skirtą žudymui...”

Varnų kranksėjimas ap
link mus slėgė, lyg stora 
siena. Kada jų čia atsira
do tokios aibės? Ar tai bu
vo tuomet, prieš dvidešimt 
metų? Ar jos atskrisdavo 
maitintis lavonų mėsa per 
visus trejus m e t u s, tai 
kiekvieną dieną atsirasda
vo, kai lavonus atkasinėda- 
vo, ir ieškojo negiliuose 
kapuose mėsos likučių ? Ar 
jos pagal kažkokį įprotį ir 
toliau lankosi šioje vietoje 
ir laukia... ?

Gal norėtumėt pamatyti 
muziejų?,” paklausė gidas.

Tai buvo nedidelis namę- 
lis. Ant sienų po stiklu 
eksponatai. Fotograf i j o s 
skeletų, lavonų, sudėtų ne-1
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das. “Mes tiksliai žinome, 
kur jie yra, jų adresus. Vie
nas gyvena New Yorke, 
Brukime. Neseniai jis mū* 

' sų krašte buvo teisiamas, 
už akių. Nuteistas 15 me
tų kalėjimo. Kitas yra vys
kupas. Jis gyvena Čikago
je. Mes ne kartą prašėme 
jūsų valdžios juos mums 
perduoti, bet iki šiol nieko 
nepasiekėme.” Aš nusigrę- 
žiau nuo tų nuotraukų.

Senutė muziejaus tarnau
toja rusiškai manęs paklau
sė, ar aš nenorėčiau ką nors 
paršyti svečių knygoje. Ji 
atrodė labai sena, dėvėjo 
“babušką” ir tradicinį kai
mietės ilgą, platų sijoną ir 
bliuzę. Aš pagalvojau, už ką 
ši moteris turėjo išgyventi. 
Gal neteko šeimas, mylimų
jų tais baisiais metais, kai 
iš trijų milijonų Lietuvos 
gyventojų beveik milijonas 
buvo nužudyta... Ji atida
rė storą, sunkią knygą;. 
Puslapyje buvo kažkokio 
lankytojo užrašas, bet aš, 
buvau taip priblokšta visko 
matyto ir girdėto, kad ne
galėjau to užrašo perskai
tyti. Aš parašiau: “1966 m. 
birželis. Jeigu mes norime 
įrodyti, kad esame žmonės, 
neturime leisti, kad visa tai

Motina ėjo viena. Jos švel
nus veidas atrodė, lyg ji 
pergyveno didelį šoką. Ran
kose ji laikė keletą lauko 
gėlių. Užpakaly aš pama
čiau savo vyrą ir tėvą. Vy
ras laikė tėvo ranką. Jis 
suprato, kad reikia žmo
gaus kontakto, žmogaus 
prisilietimo, šilimos šioje 
vietoje, kuri be žodžių rė
kė apie visus čia įvykdytus 
nežmon i š k u m u s. V yrąs 
tvirtai prispaudė tėvo ran
ką prie savęs ir aš supra
tau, kad dabar tėvui bus 
lengviau. Pažvelgiau į mo
tiną. Gėlės iškrito iš jos 
rankų. “Aš negaliu jas lai
kyti,” sušnibždėjo ji.
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Į Vilnių mes atvykome 
dieną prieš apsilankymą 
Paneriuose. Mano tėvai gi
mė Vilniuje, bet, kaip ir 
daugelis kitų, šio šimtmečio 
pradžioje jie emigravoi į 
JAV, “laisvės” ir “galimy
bių” kraštą, ir rado čia nau
ją tėvynę. Dabar, po še
šiasdešimties metų, jie pir
mą kartą aplanko savo gim
tąją šalį.

Vos spėję įsiregistruoti 
viešbutyje, mes išėjome į 
gatvę, gražią gatvę, apau
gusią medžiais, su ‘senais 
įspūdingais pastatais. Joje 
buvo ir naujų, moderniškų 
namų, kurie galėtų puošti 
bet kurį mūsų šalies miestą. 
Gatvė pilna žmogių, besi- 
vaikščiojančių šią puikią 
saulėtą birželio popietę. 
Mums bevaikščiojant, aš 
stebėjau savo tėvus, kurie 
vis žiūrėjo, ieškojo norėda
mi prisiminti, surasti kurią 
nors vietą, ženklą, pažįsta
mą veidą, pastatą, gatvę, 
kas primintų jiems jaunys
tę, sujungtų juos vėl su jų 
vaikystės Vilniumi.

Aš laukiau jų žodžio, at
pažinimo žesto, ir nejučio
mis pati pradėjau žiūfeti, 
ieškoti, jausdama, kad tam 
tikra prasme tai buvo ir ma
no miestas. Mano seneliai 
ir prosenoliai buvo čia gi
mę, ir mano, prosenolėliai, 
ir gal dar toliau atgal? Aš 
žinau, kad jau šešioliktaja
me šimtmetyje Vilnius bu
vo žydų kultūros centras. 
Čia žydai, bėgdami nuo te
roro kitose Europos šalyse, 
rasdavo vietą, kur jiems 
leista buvo bent gyventi. 
Gal būt, mano protėviai bu
vo jų tarpe? Aš pajutau, 
kad ir mano šaknys buvo 
čia, Vilniuje.

Iš “New World Review” 
išvertė

Irena Vladimiroviene
(Bus daugiau)

Mūsų gidas tęsė: “Jie dė
jo bačkas su benzinu, ant 
jų malkų sluoksnį, ant vir
šaus lavonus, vėl benziną, 
malkas ir lavonus—sluoks
niais...”

Aš paž v e 1 g i a u į gidą, 
aukštą, jauną vyrą, gal tris
dešimties metų, į jo siaurą, 
išraiškingą veidą. Nepa
klausiau jo, kiek jam buvo 
metų, kur jis tada buvo, kas 
atsitiko su jo šeima. Dabar 
žinau, kad negalėjau pa
klausti. Tuo momentu aš tik 
tegalėjau galvoti, kaip jam 
turbūt skaudu vedžioti po 
šią vietą turistus.

“Bet kai jie sužinojo, kad 
artėja Tarybinė Armija,” 
tęsė jis, “kai jie suprato, 
kad jie turi greitai trauk
tis, jiems jau nebeliko lai
ko deginti. Jie taip sku- Auga Lietuvos uostamiestis Klaipėda

Iš Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimo

Lietuvių Namo Bendro
vės šėrininkų dvimetinis su
važiavimas įvyko 1967 me
tų balandžio 22 d., savame 
name, Ozone Park, N. Y. 
Suvažiavimą atidarė Bend
rovės prezidentas Walteris 
Keršulis

Šėrininkų registrą c i j o s 
komisija Ona Y a k s t i s ir 
Bronė Keršulienė raporta
vo, kad suvažiavime daly
vauja 75 šėrininkai su 147 
savo Šerais ir su 737 Šerų 
įgaliojimais, viso atstovavo 
884 Šerus.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas W. Keršulis, pa
galbininku—Jonas Lazaus
kas, sekretorium — K. Ne- 
čiunskas, Bendrovės sekre
to rius-iždininkas.

Iš direktorių veiklos ra
portavo prez. Keršulis. Jis 
atžymėjo, kad visi direkto
riai gerai kooperavo. Na
mas gerai prižiūrėtas. Vis
kas tvarkingai einasį. Kitį 
direktoriai papildė jo ra
portą. Raportas vienbalsiai 
buvo priimtas.

Bendrovės knygvedys 
Jonas Gasiūnas pateikė ra
portą už 1965 ir 1966 me
tus. Raportas rodo, kad 
Bendrovė labai gerai fi
nansiniai stovi, kad ji at- 
pirko Šerus iš tų šėrininkų, 
kuriems buvo reikalingi pi
nigai. Po kelių paklausimų 
ir paaiškinimų raportas 
vienbalsiai priimtas.

Toliau sekė dis k u s i j o s 
bendrovės reikalais. Nu
tarta laiškais išreikšti 
draugišką užuojautą ser
gantiems buvusiems Bend
rovės direktoriams ir žy
miems darbuotojams Vin
cui Čepuliui ir Walteriuj 
Brazauskui. Suvažiav i m o 
dalyviai linki jiems pasveik
ti ir vėl su mumis kartu da
lyvauti.

Atsistojimu buvo pagerb- 
it mirusieji šėrininkai, tarp 
kurių yra Stasys Titanis, 
buvęs Bendrovės vice pre
zidentas daugelį metų, taip
gi labai daug yra darbo 
įdėjęs.

Vienbalsiai užgirti šeši 
direktoriai — W. Keršulis, 
J. Bernotas, K. Nečiunskas, 
F. Varaška, V. Venckūnas 
ir P. Jones-Višniauskas. Dėl 
darbo aplinkybių St. Vetch- 
kis toliau nebeapsiėmė bū
ti direktoriumi. W. Bra
zauskas pastoviai išsikėlęs į 
Hartfordą gyventi ir suva
žiavime negalėjo būti.

Anna Krasnickas iš Co
ventry, Conn., prisiuntė su
važiavimui sveikinimą su 
dviem doleriais, kurie buvo 
priskirti prie suvažiavimo 
išlaidų.

Suvažiavimo dalyviams 
vaišes paruošė J. Bernotas, 
V. Venckūnas, F. Varaška, 
V. Venckūnienė ir O. Kaz
lauskienė. J. Grybas padėjo 
su savo automobiliu viską 
suvežti.
Iš direktorių susirinkimo
L. N. Bendrovės direkto

rių susirinkimas įvyko ba
landžio 27 d.

k Susirinkime pe r r i n k t i 
Bendrovės viršininkai — tie 
patys apsiėmė eiti pareigas, 
būtent, prez. W. Keršulis, 
vice prez. J. Bernotas, sek
retorius - iždininkas K. Ne
čiunskas.

J. Gasiūnas pateikė fi
nansinį raportą už šių 1967 
Metų sausio, vasario, kovo

ir balandžio mėnesius. Ra
portas vienbalsiai užgirtas.

Daugelis šėrininkų savo 
Šerus dovanojo laikrašči 
“Laisvei.” Per pastaruos! 
trejetą metų buvo dovano 
488 šėtrai, už kuriuos “La 
ve” gavo $12,200.00. Ši 
metu ir vėl susidaro na 
jas dovanotų šėrų sąrašas. 
Tai didžiulė parama lai 
raščiui “Laisvei.”

Del šėrininkų adresų

ui 
LIS 
ta 
s- 
10 
u-

k-

Prieš suvaž i a v i m ą vi
siems šėrininkams, kur 
centre turėjome adresus, 
pasiuntėme laiškus ir pro 
sės. Bet daugelio šėrininL 
adresai jau nusenę, laiškai 
grįžta ir tokiu būdu neb 
vo su tais šėrininkais kai 
susisiekti.

Suvažiavimo ša u k i m a s
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buvo paskelbtas “Laisvėje” 
ir “Vilnyje.” Manyta, kad 
kai kurie atsišauks — p a
siųs gerus adresus. Bet tai 
padarė tik keli šėrininkai, 
o kiti visai nepaisė. Tokiu
būdu jų atstovybės suva
žiavime nebuvo.

Labai pageidaujama, kad 
tie Namo Bendrovės šė: 
ninkai, kurie negavo p: 
kvietimų dalyvauti suvažia
vime, nieko nelaukę prisiųs
tų savo gerus^ adresus.

Visais Lietuvių Nario 
Bendrovės reikalais reikia 
rašyti sekamai: Lithuani“ 
an Buiding Corp., 102-04 
Liberty Avė., Ozone Park,

a-

J. Gasiūnas

Binghamton, N. Y.
Piknikas birželio 18 dier;

Balandžio 23 d. LLD ku 
pa turėjo susirinkimą ras 
J. žemaičius. Pirmininkas 
J.1 Vaicekauskas pranešė, 
kad reikia išrinkti protoko
lų sekretorių, nes J. Nai 
linskienė dėl pablogėjusio 
gėjimo tų pareigų nebegali 
atlikti. Tuomet J. Vaice
kauskas apsiėmė būti pi 
tokolų sekretorium, o F 
Valinskienė —p i rmininl ;e.

Finansų sekretorė A. Že
maitienė pranešė, kad tu 
me 27 užsimokėjusius r 
rius, iš kurių Žemaitienė 
rinko mokestis už 1966 n 
tus ir nusiuntė 
Pereitais metais kuopa r 
turėjo susirinkimų. Tai ne

darysi, 
Dabar 
laikyti
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labai gerai, bet ką 
kad 1 igos maišosi, 
mėginsime dažniau 
susirinkimus.

i Nutarta surengti 
cekauskų kempėje pikni 
birželio 18 d. Išrinkta ko
misija tuo reikalu darbuo
tis. Visi kviečiami tą die 
pasižymėti ir namuose ike- 
valgyti, nes turėsime įvai
rių valgių ir gėrimų. Kem
pė randasi 10 mylių n 
Chinamgo upės prie Le „ 
Park, netdli Slavų farmps. 
Pietūs bus duodami k 
12:30. Kviečia visus LLD 
kp. komitetas.
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Hong Kong. — Iš Pekino 
pranešama, jog Kinijos vy
riausybės organas atmetė 
Brežnevo pasiūlymą, kad 
TSRS ir Kinija iš vien pa
dėtų Vietnamui gintis nuodėtų Vietnamui gintis n 
užpuolikų.

Saigonas. — Generolas 
Westmorelandas jau sug]*į- 
žb į Vietnamą.

Lawrence, Mas?
Gegužės 6 d. turėsim 

svarbų susirinkimą 
Maple Parke

Pergyvenus šaltąją žieimf- 
žę ir audras, balandžio 30 
d., 1 vai. po pietų, į Maple 
Parką pradėjo rinktis žmo
nės. Tai buvo1 šio parko 
bendrovės susirinkimas, ku
riame svarstė parko par
davimą. Nemažai buvo ir 
pašaliečių, kurie norėjo su
žinoti, kas įvyks su parku.

Sekmadienis buvo šalto
kas, bet pakenčiamas. Sau
lutė pro nuogusi medžius 
šildė ant suolų įsėdinčius 
parko steigėjus ir jo ilga
mečius lankytojus. Kai par
ko viduje valdytojai sielo
josi, kaip greičiau parką 
parduoti, sėdintieji parke 
kalbėjo apie parko steigi
mą; kiek čia atlaikyta pik
nikų ir išplatinta literatū
ros! Ne desėtkai, o šimtai 
jaunuolių suėjo į pažinti ir 
sukūrė šeimyninius gyveni
mus.

Ar yra reikalas parką lik
viduoti? Visai nėra reika
lo. Parkas neša pelną, o 
jeigu jis būtų pertvarkytas, 
dešimteriopai neštų pelną. 
Akcininkai (šėrininkai) jau 
seniai atgavo savo įdėtus 
pinigus.

Kadangi parko bendrovės 
susirinkime dalyvavo nema
žai ir LDS ir LLD draugų, 
tai, pasikalbėjus, nutarėme 
sušaukti šių draugijų susi
rinkimą gegužės 6 d., 1 vai. 
po pietų, Maple parke.

Reikalų susiklostė nema
žai. Mūsų abi kuopos pini
gų neturi ir neturi vietos 
laikyti mitingus. Reikės šį 
dalyką sutvarkyti, kad ti
rėtų pastovią vietą sueit*

Birželio 18 dieną pripuola 
tėvų diena. Tą dieną yra 
rengiamas Maple parke 
spaudos piknikas ir prie jo 
reikia pasiruošti. O ne už 
kalnų ir “Laisvės” piknikas 
Ramova parke Montelloje, 
Mass. Šis piknikas rengia
mas jau platesne skale ir 
mums yra toliau pasiekti. 
Gi mašinų mažai turime, 
veikiausiai prisieis samdyti 
busą.

Kas galite, stenkitės būti 
susirinkime gegužės 6 die
ną, 1 vai. po pietų, Maple 
parke.

J. Petruškevičius

Atsistatydino PrancūzijdB* 
ministras

Paryžius. — Edgard Pi
sani, Prancūzijos ministras 
butų reikalams, įteikė pre
zidentui atsistaty d i n i m o 
raštą. Pisani tai padarė po' 
to, kai premjeras Pompidau 
nutarė reikalauti parla
mento, kad jis imtų pusę 
“atostogos.” Matyt, prezi
dentas de Gaulle turi ką 
nors “rankovėje,” ir jis no
ri, kad parlamentas darytų 
jam kliūtis, kol jis, prezi
dentas, “reikalus tvar

Gary E. Radar bus teistas
Chicago, Ill. — Gary E. 

Radar, 22 metų amžiaus,. 
JAV kariuomenės rezervis
tas, bus teisiamas federali- 
niame teisme Niujorke už 
tai, kad jis balandžio 15 d. 
sudegino savo drafto kortą.

PATAISA
“Laisvėje”, gegužės 

(Nr. 34) po paveikslu! 
NERIAI praleista — 
tas Paleckis, buv. Lietuv 
prezidentas.
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MIAMI, FLA
Mirė G. Mikitas

'Balandžio 27 dieną n^ano 
rtimas draugas George 

Mikitas su savo žmona He
len Karaliūte užvažiavo pas 
Mrs. Skeberdienę, kuri no
rėjo abudu Mikitus pavai
šinti. Bet G. Mikitas nela
bai gerai jautėsi. Nuėjo į 
išvietę ir iš ten nesugrįžo. 
Moterys rado jį gulintį ant 
grindų pusgyvį.

Pašaukė policiją ir dakta
rą, bet jis jau buvo miręs. 
Daktaras sakė, George Mi
kitas mirė nuo širdies smū
gio.

George Mikitas tik ką bu
vo sulaukęs 70 metų am
žiaus.

Paliko nuliūdime žmoną 
Helen Karaliūtę, kurią jis 
vedė 1918 metais, Roches
ter, N. Y., taipgi du bro
lius — Juozą ir Povilą Lie
tuvoj.
gegužės 1-mą dieną skait
lingas draugų ir draugių 

ftūi*ys susirinko į Lithgow 
šermeninę atiduoti paskuti
nį atsisveikinimą mylimam 
draugui. Vincas Bovinas 
pasakė atitinkamą kalbą. 
Ignas Urbonas perskaitė 
eiles. J. W. Tamsonas, po 
trumpos kalbos, visus pa
kvietė pietų į Lietuvių So- 
cialį Klubą.

George Mikitas buvo vei
klus L. D. Susivienijimo ir 
LLD 75 kuopos narys ir 
Liet. Socialio Klubo veikė
jas ir finansinis rėmėjas. 
Buvo gabus amatninkas — 
stalius ir plumberis. Jack- 
son Memorial Ligoninėje 
ištarnavo daug metų iki 
gavo senatvės pensiją.
aG. Mikitas buvo blaivinin
kas ir nerūkorius, bet pa
rengimuose ir baliuose bu
vo gabus šokėjas. O jo žmo
na Helen yra gabi Aido 
choro veikėja ir dainininkė- 
solistė.

Ne tik jis man buvo nuo
širdus draugas, jis buvo 
toks pat ir kitiems visiems 
pažįstamiems ir draugams.

Draugo Mikito kūnas bu
vo sukremuotas. Pelenų 
globėja bus jo žmona He
len.

Palydovams klube papie
tavus V. Bovinas pranešė, 
kad našlė Helen Mikitienė, 
savo vyro atminčiai paau
kojo $125. Po 25 dol. “Lais
vi,” “ V-niai,” LDS, LLD 75 
stopai ir Aido chorui. Pla

čiau apie tai, aš tikiu, pa
rašys kiti “Laisvės” kores
pondentai.

Užuojauta gerbiamai He
len Mikitienei! Mes pasilie
kame nuliūdę, netekę ger
biamo draugo.

V. J. Stankus

CLEVELAND, OHIO
Kazimierą Valaiką 

palaidojus
Balandžio 27 d. čia buvo 

palaidotas K. Valaika. Tai 
buvo senas Cleveland© gy
ventojas. Nežiūrint, kad jis 
per pastaruosius apie 10 
metų gyveno St. Peters
burg©, Floridoje, tačiau bu
vo parvežtas į Clevelandą 
palaidoti, nes čia jo pirmoji 
ir antroji žmonos palaido
tos. Šią žiemą lankantis 
Floridoje teko* patirti, jog 
jis ten prigulėjo LLD 45-o- 
joje kuopoje ir buvo užra
šęs kuopai šiokį tokį pali
kimą, apie ką, neabejoju, 
parašys vietiniai draugai.

Velionis K. Valaika jau
nose dienose pasirinko pro
greso kelią ir juo žygiavo 
iki savo gana vėlyvo saulė
leidžio — 85 metų amžiaus. 
Visą savo ilgą gyvenimą 
buvo pažangiųjų laikraščių 
skaitytojas ir rėmėjas, o 
kadaise ir korespondentas. 
Savo šeimos nei su pirmą
ja, nei' su antrąja žmono
mis nesukūrė. Abi jos bu
vo religinio polinkio. Bet 
tai jam nedarė kliūčių gra
ži a m poriniam sugyveni
mui.

Antrosios žmonos šeima 
(2 sūnus ir 1 dukrelę), ku
ri rūpinosi jo laidotuvėmis, 
ne tik gražiai jį palaidojo, 
bet ir šimtu nuošimčių iš
pildė, jo reikalavimą, kad 
jis būtų laisvai palaidotas. 
Tai labai gražus pavyzdys 
tiems, kuriems kartais ten
ka pildyti įnirusiųjų pagei
davimus.

Išlydint iš šermeninės 
šias eilutes rašančiajam te
ko tarti keletą žodžių apie 
velionio taurų gyvenimą. 
Malonu kalbėti apie tokius 
draugus, kurių4 gyvenimas 
bei jų visuomeniniai darbai 
yra gerai žinomi, ir kurie 
tos pagarbos yra užsitarna
vę.

J. žebrys

Bridgeport, Conn.
Skaičiau “Laisvėje”, ba

landžio 21 d. numeryje, kad 
Hartfordo Laisvės choras 
smarkiai rengiasi prie savo 
parengimo, kuris įvyks ge
gužės 21 d., Hartforde.

Patys choriečiai mokosi 
naujų dainų ir ieško pagel- 
bininkų iš Worcesterio ir 
Niujorko. O gaspadinės su
sirūpinę valgiu, kad būtų 
viskas kuopuikiausiai. Pie
tūs bus duodami 1-mą vai. 
dieną ir prašo gaspadinės 
svečių, kad nesivėluotų.
• Bridgeportiečiai rengiasi 
gausiai dalyvauti ir ragina
me kitų miestų lietuvius 
dalyvauti. Hartfordi e č i a i 
tikrai užsitarnavę paramos, 
o ypatingai choras, kuris 
visada, per 40 metų, visiems 
tarnavo. Jie nevien su dai
nomis palinksmina visus, 
bet ir šiaip jie smagūs ir 
linksmi žmonės.

Vieta: 157 Hungerford 
Street, — Hartforde.

Balandžio 30 d. įvyko 
LDS penktos apskrities me
tinė konferencija, kurioje 
delegatų atvyko iš penkių 
kuopų. Konferencija buvo 
sėkminga.

LDS 49 kp. gaspadinės, 
vadovybėje M. Svinkūnie- 
nės, patiekė gerus pietus. 
Naujas prezidentas, ,R. Ja
nulis ir jo žmona, kuri bu
vo Tarybų Lietuvoje 1965 
metais, parodė gražius sli- 
džius (slides) iš josios ke
lionės.

J. Strižauskas.

Stoughton, Mass.
Čia gyvuoja Lietuvių Mo

terų klubas ir mitingus lai
kome kiekvieno mėnesio an
trą trečiadienį.

Didelio veikimo neturime, 
bet susirinkę pasikalbame, 
kai kada pasivaišiname ar
batėle. Jei kada draugė su
serga tai aplankome, nune- 
šam nuo . klubo dovanėlę. 
Mirusiai narei pasiunčia- 
me puokštę gėlių.

Per pastaruosius tris mė
nesius netekome dviejų 
draugių — A. Mikalauskie
nės ir S. Bacevičienės. Taip
gi, narės Petrukaitienės vy
ras mirė. Varde Moterų 
klubo reiškiu užuojautą li
kusiems artimiems.

Helen Lucas serga, ji tu
rėjo didelę operaciją. Helen 
yra Moterų klubo iždininkė. 
Linkime jai grčit pasveikti.

Sekantis susirink imas 
įvyks Lietuvių svetainėje 
trečiadienį, gegužės 10 d. 
Visos narės malonėkite at
silankyti, nes tai bus pas-- 
kutinis šį sezoną. Po šito 
susirinkimo neturėsme su
sirinkimų iki rugsėjo mėne
sio.

M. S.

WESTWOOD, MASS.
J .

Liūdna Sukaktis
Kazimieras Žukauskas

Mirė Balandžio 27, 1962
•s

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugą nuo manęs ir tėvą nuo duk
relės. Jau 5 metai kai mes jo liūdime. Labai 
mums gaila, jis buvo geras vyras ir tėvas.

Petronė Žukauskienė, žmona
Helen, dukra
Wilfred Band, žentas
Rodney, anūkas

L A I S V £

Baltimore, Md.
Skaudi nelaimė patiko J. 

J. Stanius, balandžio 27 d., 
Amalgameitų Unijos patal
pose. Kojai paslydus, Juo
zas Stanys, puldamas, nusi
laužė kairiosios rankos rie- 
šolio kaulą.

Ranka dabar sudėta į 
gipsą (cast) ir, pagal dak
tarus, turės būti gipse apie 
keturias-penkias savaites.

Tai skaudus smūgis, nes 
abu Staniai yra veiklūs ir 
energingi darbuotojai, ir 
tokia nelaimė didelis nepa
rankumas, nekalbant apie 
skausmą.

Nuo saves ir visų mūsų 
j organizacijų narių linkiu J. 
J. Staniui, kad šis smūgis 
būtų paskutinis per dar 
daugelį metų.
(Mes taip pat linkime drau
gui Staniui greit ir sėkmin
gai pasveikti! — Red.)

Vinco ..Duktė

Stoughton, Mass.
Mirė Juozas Petrukaitis
Po sunkios operacijos ba

landžio 18 d. mirė Juozas 
Petrukaitis Goddard ligoni
nėje.

Velionis buvo pažangios 
minties, nuoširdžiai rėmė 
pažangų darbininkų judėji
mą ir spaudą, labiausia 
“Laisvę”., Buvo LLD 62 kp. 
narys—finansų sekretorius. 
Buvo Lietuvių Tautiško Na
mo įsteigėjas ir buvo valdy
boje iki mirties.

Su savo žmona Agnės į 
Ameriką atvyko 1909 me
tais, į Stoughtoną ir čia iš
gyveno 56 metus. Iš Lietu
vos paėjo iš Mozuriškių kai
mo Veiverių apylinkės, Su
valkijos krašto. Užaugino 
sūnų Juozą ir dukterį Ag
nes ir išmokslino. Šeimoje 
turėjo ir širdies skausmo, 
kai mirė netikėtai sūnus ir 
vėliau žentas.

Šermeninėje buvo labai 
daug gražių gyvų gėlių ir 
daug lankytojų, kurie paly
dėjo į Melrose kapines, ten, 
kur ilsisi jo sūnus ir žentas. 
K a p i n ė se atsisveikinimo 
kalbą pasakė Geo. Shimai- 
tis. Visi palydovai buvo pa
kviesti į Lietuvių Taiutišką 
Namą ir tinkamai pavaišin
ti.

Liko nuliūdę žmona Ag
nes, duktė Agnes ir jos vy
ras John Jordan, marti Be- 
tta Petrick, penki anūkai, 
seserys Mary ir jos vyras 
Joseph Petrauskas,, Anna 
Kersansky ir kiti giminės 
ir draugai.

Geo. Shimaitis
" • 1

Nuoširdi padėka
Nuoširdžiai dėkui už at

jautimą laike liūdnos valan
dos, kuomet mirė mūsų šei
mos galva Juozaš Petrukai
tis. Ačiū visiems, kurie lan
kėtės šermeninėje, už gelių 
buketus, giminėms ir drau

gams ir Lietuvių Tautiš
kam Namui ir už skaitlingą 
palydėjimą į Melrose kapi
nes, Geo. Shimaičiui už pa
sakytą kapinėse atsisveiki
nimo kalbą, M. Gutauskie- 
nei ir Albinai Miknis už su
rašinėjimą užuojautos var
dų, kurie bus “Laisvėje” 
paskelbti.

Dar kartą ačiū visiems. 
Ilgai atsiminsime.

žmona Agnės, 
duktė Agnes ir 
jos vyras Jordan

Philadelphia, Pa.
Klastingi pasigyrimai

Valdančiosios klasės spau
da dažnai giriasi apie šalies 
geruosius ekonominius lai
kus. Negalvojančiam asme
niui atrodo, jog viskas kaip 
sviestu patepta! Bet spau
da nutyli, kodėl tiek daug 
streikų kyla! Retai kada 
praeina viena savaitė, kad 
kokios nors pramonės dar
bininkai nesustreikuotų. Ar 
darbo žmonių kova prieš iš
naudotojus pasireiškia iš 
didelio gerbūvio? Aišku, 
ne. ’ Jeigu darbininkas pil
nai patenkintas savo ekono
mine būkle, tuomet jis ra
mus.

Philadelphijoje Romos ka
talikų pradinių ir vidurinių 
mokyklų mokytojai jau se
niai buvo nepatenkinti la
bai žemomis algomis, ir net 
buvo sustreikavę. Mokyklų 
tvarkymo Taryba aimana
vo, kad ji neišgali nei vie
no cento pridėti prie moky
tojų algų, nes praėjusiais 
metais turėję du milionus 
deficito. Tačiau 28 parapi
jinių mokyklų mokytojus 
šiaip taip apramino ir jie 
grįžo prie savo pareigų. 
Daugelis mokytojų tegau
davo $4,800 metinės algos. 
Dabar, sakoma, parapijinių 
mokyklų vadovybė prašys 
federalinės vyriausybės iš
gelbėti iš deficito katalikų 
mokyklas. Tai taip yra^ at
skirta bažnyčia nuo valsty
bės.

•
Gegužės 14 d., sekmadie

nis, jau nebetoli. Kas tik 
būsime sveikas, truksime į 
linksmą parengimo vietovę, 
6024 Wayne Ave., 1 vai. Vėl 
atnaujinsime pažintis su 
savo seniai matytais drau
gais. Ju bus iš arti ir to
li.

Važiuodami gatvekariais 
arba subvėmis, nepamirški
te paimti gatvekarį 53. Jį 
gausite ties Philadelphia 
Gas Works pastatu. Neži
nančiam ten yra daug kam
pų, nes Broad St. kerta 
Germantown Ave. ir Erie 
Ave. Todėl, kad išvengus 
klaidų, laukite gatvekario 53 
ant Erie Ave., ties Philadel
phia Gas Mforks Co. ir jis 
nuveš tiesiai iki 6024 
Wayne Ave. Išlipki! ant 
Walnut Lane.

Nepamirškite gegužės 13 
d., 2 vai., visiems žinomoj 
vietoj įvyks labai svarbus 
LLD 10 kuopos -susirinki
mas. Tai bus prieš pat sek
madienio parengimą.

Kviečiami visi nariai. < 
“L” Reporteris

Susirūpino puertorikiečiais
Majoras ’Lindsay pasky

rė 12 žmonių komisiją, ku
ri tyrinės New Yorko pu- 
ertorikiečių problemas, O 
tų problemų galybės. Puer- 
torikięčiai pergyvena butų, 
mokyklų trūkumus, rasinę 
diskriminacija darbuose ir 
tt.

KRISLAI ■>
(Tasa iš pirmo psl.) į" 

tai nuo jo atėmė čampiono ti
tulą, bet jis nepaiso.

Jis turi drąsos viešai ir gar
siai pasakyti: šis Vietnamo 
karas yra neteisingas karas ir 
aš prie jo neprisidėsiu!

Anglo filosofo Russellio su
organizuotas tribunolas teisti 
Amerikos vadus pagaliau susi
rado Vietą savo posėdžiams. 
De Gąulis užtrenkė Prancūzi
jos soštinės Paryžiaus duris, 
bet jas atidarė Švedija savo 
sostinėje Stockholme. Pran
cūzai išsigando, o švedai ne
pabūgo !

Kada nors kas nors šį įvykį 
labai storomis raidėmis įrašys 
į istoriją.

Pirmadienį prieš vykimą į 
gegužinę demonstraciją Uni
on Square aikštėje mudu su 
Ilze netarėme vykti į Jungti
nių Tautų biblioteką, kurios 
direktoriumi yra Levas Vladi
mirovas. Jis mus labai šiltai 
sutiko ir priėmė.

Kadangi turėjome sku
bintis į demonstraciją, 
tai laiko daug nebuvo gi
liau ir plačiau susipažin
ti su šia nepaprasta įstai
ga. Bet tai, ką pamatėme, 
paliko mūsuose gražiausią įs
pūdį. Kiek ten lentynų, už
verstų storiausiomis knygomis 
apie tautas, apie valstybes, 
apie diplomatus, o žinoma, 
daugiausia apie pačios orga
nizacijos veiklą įvairiausiose 
srityse!

O pažvelk į sienas, į grindis, 
į lubas, į kėdes — viskas, kas 
geriausia ir brangiausia, vis
kas, kas moderniškiausia ir 
paprasčiausia čia sudėta!

Širdingai dėkojame Levui 
už aprodymą šios jo vadovau
jamos vienos iš didžiausių ir. 
svarbiausių pasaulinės orga
nizacijos įstaigų.

Kai buvau Lietuvoje, visur 
girdėjau pasididžiavimą, kad, 
štai, mūsų ^šalies sūnus vado
vauja tokiai svarbiai įstaigai. 
Mes, Amerikos lietuviai, irgi 
labai didžiuojamės.

14,000 mokinių dalyvavo 
pirmajame jubiliejinių met- 
tų respublikinės jaunųjų 
matematikų, fizikų ir che
mikų olimpiados rate.

Daugiausia taškų olimpia
doje surinko Vilniaus mies
to ir Šilutės rajono moki
niai. Pereinamąsias taures 
iškovojo Panevėžio antro
sios ir Vilniaus A. Vienuo
lio vardo vidurinių mokyk
lų matematikai, Vilniaus 
penktosios ir Kauno J. 
Aleksonio vardo vidurinių 
mokyklų fizikai, Panevėžio 
pirmosios ir Kauno septin
tosios vidurinių mokyklų 
chemikai.

Mirus

Jurgiui Mikitui
Balandžio 27 d., š. m.

Miami, Fla.

Mes, rochesteriečiai, pagerbdami mūsų mies
to buvusį gyventoją ir veikėją, reiškiame užuo
jautą velionio žmonai Helen, broliams, gimi- . 
nėms ir draugams.

G. Daukus
F. A. Griciai
V. Bulienė
W. R. Černiauskai 
J. Totoris
A. L. Bekešiai 
C. Žukauskas
G. Mickevich 
J. Vaitas
J. Pabijanskas 
A. Sereika
K. P. Anderson
O. J. Palskiai 
S. Sasna H

5 pusi.

HELP WANTED MALE
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MAINTENANCE MAN
>r boilers and plant equipment, 
Hating shift, excellent hourly rate 
lus liberal benefits, steady em- 
loyment, plant located in Chester.
Call TR 4-5356. Mr. Newell.

(33-35)

AUTOMOTIVE
TRUCK MECHANICS

Gas and Diesel Truck Rental 
!o. Excellent working conditions, 
ension, Hospitalization, Life in- 
urance and salary. Call Mr. Noel 
r Mr. Lightcap. MI 9-5210.

(33-40)

Help Wanted Female
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[AIRDRESSER—European trained. 
Ixpd. No American License nec. 
VTD for leading Wig Salon. Top 
alary & benefits. No English ne- 
essary. Call RA 5-4665 after 9 AM.

(31-37)
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Ixcellent Opportunity. WOMAN 
WANTED to perform general house- 
old work assisting mother of young 
amily on beautiful large suburban 
state. Newly renovated 2 bedroom 
ixury apt. available on premises in 

most breathtaking setting. Phone 
95-3681 for interview. Must fur- 
ish complete references. Allentown, 
’a. (31-36

OOKKEEPING Machine Operator, 
uccts Rec. Ige office. Good work- 
ig conds. Public transportation to 
fie door. 5-day week. Company 
aid fringe benefits. Good salary. 
Contact Personnel Department of 
x>uis Burk Co., 3rd & Girard Ave., 
'hiladelphia. PO 3-7111 (35-39)

MALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

1 PANTRY GIRL

Experienced only 

Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, P.
(35-48)

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienio popietį, ge
gužės (May) 13 d., toj pačioj 
vietoj. Visi nariai kviečiami 
į susirinkimą, kurie tik išga- 
lit atvykti. O reikalų mūsų 
veiklai susikaupė visa krūva. 
Gal kurie turite įrašyti į kuo
pą naujų narių.

* Valdyba.
(34-35)

Maskva. — Balandžio 30 
d. Rusijos stačiatikių baž
nyčia šventė velykų šven
tes.

L. Vaišnora
J. V. Rinkevičiai
K. Valiulienė
O. P. Malinauskai
R. Barauskas 
K. Žemaitienė 
J. J. Milleriai 
A. Baronienė 
J. E. Stančikai
P. Jurkštas 
A. Arlauskas
S. Gendrėnas 
F. J. Konteniai 
J. Gužas
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Aido Choro koncertas
AIDO MOTERŲ KVARTETAS

Kaip jau buvo minėta pirmesniuose aprašymuose 
apie Aido choro koncertą, programa bus įvairi. Turėsi
me ukrainiečių chorą Leontovich ir jų šokėjų grupę 
Dnipro, kurie visuomet puikiai pasirodo. Aido choras,. 
Aido solistai, Moterų choras ir Moterų kvartetas, kuris 
susideda iš aidiečių: N. Ventienės, N. Buknienės, O. Če
pulienės ir K. Rušinskienės. Jos ilgametės Aido narės, 
jos gražiai ir harmoningai sudainuoja, jos užsitarnauja 
pagarbos. A Jp

Minėjome 81-ąją gegužinę

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vad. MILDRED STENSLER 
Nastė Buknienė, Nellie Ventienė, Mildred Stensler, Ona Čepulienė 

TM?— * y* I I J - r i .'IIs*' . «. •*»*»* • 1 » <■ T t ' ~ t * v
Aido koncertas įvyksta šį sekmadienį lenkų New 

National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyno dalyje Green- 
pointe. Pradžia 2:30 vai. popiet. Prašome atsilankyti 
laiku, nes programą pradėsime punktualiai. Įžanga 
$1.50. Paremkite Aido chorą savo atsilankymu ir pa
kalbinkite draugus. H. F.

Gegužės 1 d. apie keletas 
tūkstančių žmonių susirin
ko į Union Square 81-ajai 
gegužinei minėti.

Keletas įžymių kalbėtojų 
priminė, kad Gegužės Pir
mąją pradėjo švęsti New 
Yorko darbininkai prieš 81 
metus. Vėliau viso pasaulio 
darbininkai pradėjo tą die
ną švęsti. Taigi, Gegužės 
Pirmosios šventė gimė 
Amerikoje.

Daugiausia dėmesio kal
bėtojai kreipė į bjaurų ka
rą Vietname. Jie ragino 
vyriausybę baigti karą, o 
publika šūkiais jiems prita
rė “Hell, no, we won’t go,” 
reiškia, mes į Vietnamą ne- 
vyksime.

Laikraščio ‘‘Catholic 
Worker” redaktorius, jau
nas vyras, Christopher S. 
Kearns, kalbėdamas estra
doje, išsiėmė kariuomenėn 
šaukimo kortą ir sudegino. 
Publika jam smarkiai plo
jo, antikariniais šūkiais

nigų. Nemokamai susirin
kusiems dalino sodę. Bet 
publikos nepatraukė. Ko
mercinėje spaudoje rašoma, 
kad buvo susirinkę apie 300 
žmonių, o man atrodo, kad 
buvo ne daugiau šimtinės ir 
tai tarp tos šimtinės buvo 
nemažai tokiu, kurie anks- 
čiau atėjo gegužinėn de- 
monstracijon, tai ir pasi
klausė biznierių kalbėtojų, 
o priedu gavo nemokamai 
sodės išsigerti.

Reporteris.

Kailinių žvėrelių karalystė
tuose, kur bus įrengta jau
niklių ferma
relių. Praturtės ūkis ir sa
vu pirminio kailių apdirbi
mo punktu ir nauja pašarų 
saugykla su šaldytuvu.

Netolimoje ateityje Kre
tingos žvėrininkystės ūkis 
ne tik augins brangius kai-

Skaitlingi ekskursantai, 
pakeliui į Palangą užsukę 
į Kretingos žvėrininkystės 
ūkį, negali atsistebėti, iš 
kur Lietuvoje tiek bran
gių kailinių žvėrelių. Tris
dešimties hektarų plote, 
kiek tik akys mato, name
liai, nameliai. Čia, laikan
tis išbandytų mokslo ir linius žvėrelius, bet ir už- 
prakt i k o s rekomendacijų, 
auginama arti 48,000 įvai
riu kailiniu žvėreliu. €■ v e

Kaip jie pateko į Lietu
vą? — domisi ekskursantai.

—Didelė dauguma juod
sidabrių ir žydriųjų lapių, 
— pasakoja žvėrininkystės 
ūkio direktorius Jonas 
Bartkevičius,—j mūsų fer
mas pateko iš Tarybų Są
jungos ‘ šiaurės rajonų, o 
šmaikščios audinės atvež
tos aklimatizavosi, susilau
kė mažyliu. Iš viso šiemet 
laukiama dar beveik 38,000 
mažųjų ėdriūnu, kurie, tie
sa, ne tik labai daug suėda 
pašaru, bet ir gana greit ir Į 
gražiai auga.

—Bet ateis laikas ir žvė
reliams teks “parduoti” sa
vo brangius kailinėlius?

—Be abeio. Tada jie ir 
atsimokės, tiesiog dešimte
riopai atsimokės savo pri-i 
žiūrėtojams už stropią 
priežiūra, triūsa, pašarus.

—Žvėrininkystė — pelnin
gas dalykas?

—Labai... Savo produk
ciją, — aiškina ūkio direk
torius, — daugiausia par
duodame Vilniaus J. Vito 
vardo kailių apdirbimo ir 
siuvimo įmonių firmai, o 
kas lieka — Maskvos, Le
ningrado, Rvgos ir kitų 
miestų kailių išdirbimo - 
siuvimo fabrikams. Už re
alizuotus išauginti] žvėre
lių kailiukus pernai gavo
me 900.000 rubliu pelno. 
Šiemet tikimės pelną iki mi
lijono patempti, nes gerokai 
lapių ir audiniu kailiuku 
eksportuosime į užsieni, 
kur mūsų ūkio produkcija 
jau žinoma ir turi gerą pa
klausą.

Kretingos kailinių žvėre
lių ūkis nestovi vietoje, 
nuolat plečiamas, statosi. 
Artimiausiais metais savo 
valdas ūkis turės ir Salan-

40,000 žvė-

siims jų veisimu. 1970 m. 
kretingiečiai augins jau 
apie 80 tūkstančių “lietu
viškų” jauniklių.

Kaip Senas Ristynių 
Sportas

Egiptiečiai jau prieš 5,000 
metų turėjo ristynių spor
tą. Senovėje jis buvo Grai
kijoje, taipgi jį praktikavo 
mongolai dar Chingis Cha
no laikais.

Komunistų Partijos va
dovas Dr. Aptheker pasa
kė entuziastišką prakalba, 
kuriai aplodismentų/ netrū
ko. Į

Mačiau nemažąi lietuvių.
O skersai gatvę apie 5 

vai. atsirado keletas hitle
rininkų su bjauriomis iška
bomis. Jie leido įvairius fa
šistinius šūkius. Jie šaukė, 
kad New Y o r k u i reikia 
daugiau patriotų, o ne uni
jų, kad reikią apsivalyti 
nuo žydų ir tt. Iš publi
kos kas tai sušuko: “naci
niai kiaulės,” o vienas hit
lerininkas atšovė, kad jis 
didžiuojasi esąs nacis, Hit
lerio sekėjas.

Kai kurie jauneliai, ne- 
pakęsdami h i tl e r i n i n k ų 
biauriojimo, prasiveržė pro 
policijos apsaugą ir keletą 
hitlerininkų apstumdė, ke
letą jų iškabų suplėšė.

Tuoj popiet, prieš gegu
žinę demonstraciją, vietos 
biznierių sąjunga surengė 
savo “demonstraciją.” Kal
bėjo keletas biznierių ir ku-

LLD 1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos pir

mosios kuopos mitingas ba
landžio 24 d. buvo viduti
nis. Pirmininkavo V. Ban
kus.

Raportas iš kuopos sto
vio pateiktas glaustas. Dau 
guma narių 
punktuališkai pasimoką. Gi 
dalis narių savo metines 
moka nereguliariai. Tokiu 
būdu nėra galima laiku at
siteisti su centru už narių 
duokles.

Nauiu narių jau gavome 
tris. Lai jie mums būna 
įrodymu, kad mūsų gretose 
vra asmenų, kurie nori įsto
ti į mūsų organizaciją.

Vietnamo karo rėmėjai 
mizernai pasirodė

Balandžio 29 d. buvo su
ruošta “lojalumo demonst
racija,” tikriau — Vietnamo 
karo rėmėjų demonstraciją.

Prieš demonstraciją peri 
savaitę kitą buvo smarkiai 
ruoštas*, daug rašyta ko
mercinėje spaudoje, skelbta 
per radiją ir televiziją. Ti
kėtasi turėti mažiausia pu
sę milijono maršuotojų.

Svarbiausias buvo tikslas 
parodyti svietui, kad New 
Yorko žmonės ištikimai re
mia Vietnamo karą, k a d 
jie remia prez. Johnsono 
karinę politiką. Jie skelbė, 
kad ši demonstracija bus 
dano’ didesnė, kaip kad bu
vo prieškarine demonstra-

lyvavo apie 400,000.

Linksma pranešti, kad 
dėka greitos ir geros prie
žiūros daktaro I. P. Skeivio, 
kuris suprato mano ligą ir 
rekomendavo chirurgą J. S. 
Gershbaum, mano sveikata 

! po operacijos St. Joseph’s 
* ligoninėje, Far Rockaway, 
atgauta. Žinoma, prie gydy
mo daug prisidėjo ir vyras 
Benjamin su sūnum Benja
min ir jo žmona Joan. Kaip 
daktarai, ligoninėje seselės 

■ ir kiti prižiūrėtojai, taip ir 
mano šeima dėjo visas pas
tangas mane pagydyti.

Labai sunku visiems as
meniškai padėkoti už kor
teles, skambinimus telefo
nu, dovanas ir gėles, už vi
zitavimus ligoninėje ii’ na
muose, tad nors per “Lais
ve” leiskite tarti visiems 
širdingą ačiū.

Mirė Prano Buknio
į

sesuo Rakauskienė. x ■
Gegužės 3 d. Miami, FU 

mirė Sofija RakauskiemJJf* | 
sulaukusi 85 metų mažiaus. 
Liūdesy liko vyras Charles, 
dukra Helen, sesuo Ieva, 
gyv. Brockton, Mass., sesuo 
Lietuvoje — Agnė Zablac- 
kienė, gyv. Tryškiuose, ir 
brolis Pranas Buknys, lais- 
vietis.

Rakauskai seniau gyveno 
Stoughton, Ma^s.

Ketvirtadieni P r. Buknys 
lėktuvu išskrido į sesers 
laidotuves.

(Dėl Sofijos Rakauskie
nės mirties, liūdesio valan
doje, reiškiame nuoširdžia 
užuojauta Pranui ir Nastei 
Bukniams ir visiems velio
nės artimiesiems.

“Laisvės” kolektyvas)

MATINEES DAILY AT 2:30 — EVES AT 8:30 
3 SHOWS SAT & SUN 2:30 .. 5:30 .. 8:30

SALTY SALVO OF THE WAR 
BETWEEN THE SEXES!

AH the spirit of the play has been maintained I” 
—Time Magazine 

Columbia Pictures Presents
ELIZABETH RICHARD

TAYLOR BURTON
In the Burton-Zeffirelli Production of

THE TAMING OF THE SHREW
TECHNICOLOR — PANAVISION
A Royal Films International Fall Production 

Original soundtrack recording available as an 
RCA Victor Red Seal Album.

Reserved seats at
Box Office or by Mail!

Box Office Opens at
10:00 AM Daily

A Walter Reade Theatre
The CORONET
59th St. at 3rd Ave.

EL 5-1663

Anglų-Lietuvių Kalbų

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunama® “Laisvės” knygyne 

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

“LAISVE”

■| Rusė milijono maršuotojų! Taipgi negaliu . pamilsti 
savo metines tikrai tikėtasi. Bet kokia Niujorko Lietuviu Moterų 
- ‘ 1 mizerija pasirodė, kai New klubo už prisiuntimą korte-

Bet kokia Niujorko Lietuviu Moterų 4,

lės ir nariu už lankymą, už 
korteles, gėles ir dovanas.

Yorko gatvėmis temaršavo 
apie 4,500 seno amžiau s 
žmonių, kurie daugiausia Ypatinga dėką reikia tar-

| buvo sukviesti Am e r i k o s ti “Laisvės” laikraščiui, per
Legiono.

Komercinė spauda to gai. kad aš esu serganti.
Mano šeima ir 'aš esame

kurį sužinojo mano drau-

fakto, kad demonstracija 
buvo visai mizerna, jau ne- dėkingi visiems, 
begalėjo pas 1 ė p t i. “New j 
Yorko Times” reporteriai,!

Komisija bal. 30-os pobū-įkad ii’ nenoromis, pripaži- 
kad'no, kad demonstracijoje te

dalyvavo apie 4,500 žmonių. 
Kiti laikraščiai daleido iki 
6,000, o “Long Island Press” 
bandė pasigirti, kad de
monstravę apie 10,000.

Dvi demonstracijos, įvy-

viui rengti raportavo, 
Rojus Mizara kalbės pasau
liniais klausimais, Jonas 
Siurba rodys Lietuvoje ir 
čia. gamintas nuotraukas 
(slides).

Laikraštis “Vilnis” turės |

NeMie Skubliskas
Nuo red. — Su rašteliu 

N. Skubliskienė p r i d a v ė 
“Laisvei” auką $5. Ačiū jai.

Antanina Mačiūtienė mįrė 
gegužės 2 d. Gyveno po 566 
Ridgewood Ave., Brookl* 
ne.

Laidotuves įvvks penkta
dienį, Į geg. 5 d.. Cvpress 
Hills kapinėse, iš Šulinskų 
koplyčios.

Nuliūdime liko vyras Juo
zas. šia liūdną žinią pra
nešė Albina Mikalaus.

dalininku suvažiavimą ge- kusios New Yorke, parodo
gūžės 7-ta diena. Kuopa, jos 
n a r,i ai ir bičiuliai sveikina

Vienas Jūsų

3,000 karpenterių streike

liaudies nusistatymą prieš 
karą Vietname.

Women Strike for Peace 
ir mokytoju komitetas 
prieš kara Vietname nusi-

3,000 Westchester ir Put- tarė įsteigti mokykla, kur 
pavietų karpenterių šaukiami kariuomenėn ga

lės gauti tinkamu patari-
nam
sustreikavo. Jie reikalauja
algų pakėlimo ir darbo saly- mų, kad jiems nereikėtų ka-
gu pagerinimo. riauti Vietname.

PARDAVIMAI
FOR SALE 

BAR & GRILL
388 Ridgewood Avo., Brooklyn,

Y. (Cypress Hills Section).N.
Wceklv rrross income over $700. Ask
ing $9,000. For further information 
nlcase call at above address anv 
day, exept Saturdays. (34-36)

Parsiduoda Launderette (skal
bykla), taine^i galima ir išnuomoti. 
Yra 10 maš’nu ir visi kiti įrankiai. 
Renda $50 i mėnesi. Taipei išsi
nuomoja penki kambariai su šilu
ma.

Dėl daugiau i.nformaciiu, prašo
me skambinti VI 3-6545 nuo 2 vai. 
diena iki 8 vai. vak. Vieta randasi 
Knickerbocker Avo., prie Halsey St., 
Ridgewoodc.

Parengimų kalendorius
Gegužės 20 d.

• LDS 1-os ir 46-os kuopų 
banketas A. Gilmanui pa
gerbti 5:30 vai. v a k a r o 
“Laisvės” salėje.

LLD 185 kp. nariam^
Mūsų kuopos susirinka

mas įvyks antradieni, gegu
žės 9 dieną. “Laisvės” salė
je. Prasidės 2-ą valandą 
po pietų. Visi nariai ragi
nami dalyvauti. Turime 
svarbių reikalų aptarti.

Nepamirškime ir naują 
narių gauti į mūsų kuopą.

Valdyba

AIDO CHORO PAVASARINIS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį, Gegužės 7 d

Pradžia 2:30 valandą popiet

New National
Įėjimas $1.50, taksai įska

Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, paruoštas dalyvauti programoje.

Programoj dalyvaus svečiai — Ukrainą choras “Leontovich”, vadovas Frank I 
Grupė “Dnipro” ir George Vedegis^ gitaristas

Taipgi Aido Choras ir jo solistai, Moterą kvartetas, Vyrą rupe, Moterų Grupė ir duetai
Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyt, pamatyti ir pasiklausyti šio koncerto gražių dainų.

chuk, Ukrainą




