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Amerika virto agresore 
Pasaulio žandaras
Groucho Marx prieš karą 
$25,000 Kingui nužudyti 
Pažangiosios spaudos bėdos

— Rašo J. Gasiūnas —

Šiaurės Korėjos numuštas 
Amerikos žvalgybinis lėktu
vas su 31 žvalgybos nariu 
yra skaudus žuvusiųjų šei
moms smūgis ir nepateisina

mi mas žygis prez. Nixono vado- 
^’liėje.

Nepakanka karo Vietname. 
Kam provokuoti susikirtimus 
Korėjoje? šnipiškų lėktuvų 
lindimas prie svetimos šalies 
juk tai baisi provokacija nau
jam karui.

O mūsų šalies prezidentas 
Nixonas nedvejojamai pasisa
kė ir toliau siuntinėti šnipiš- 
kus lėktuvus Šiaurės Korėjos 
gynybos jėgoms tirti.

“Amerika patampa milita
rinė ir agresyvė tauta,” rašo 
buvęs marinų komandantas ir 
Pentagono viršininkas gen. 
David M. Shoup, taipgi ma
rinų vadovas James A. Dono
van. į-;*.

žurnale “Atlantic Month
ly” abu patyrę rnilitaristai pa

rduoda tam titrų duomenų 
apie Amerikos” militarines jė
gas. 1,517,000; amerikiečių 
karių dabar randasi 119 ša
lių. Bendros ginkluotosios jė- 
jgos siekia 8,400,000 karių, 
1,600,000 rezervų ir naciona
linės gvardijos.

Tie duomenys“ aiškiai rodo, 
kad mūsų šalis patampa pa
saulio žandaras.

Dienraštyje “Washington 
Post” vienas amerikietis ka
rys iš Pietų Vietnamo (dėl 
svarbių priežasčių vardas ne
skelbiamas) rašo:

‘Vietname mano būryje yra 
didesnis procentas prieš ką
rą, kaip jungtinėse Valstijose. 
Būnant Vietname pasitvirtino 
mano įsitikinimai.”

■J
Pasirodo, kad Pietų Vietna

me didelis amerikiečių pro
centas yra karui priešingi. Bet 
jie ten priversti kariauti ir 
daugeliui tenka gyvastį pra
rasti.

Garsusis H oil y wood o komi
kas Groucho Marx “N. Y. 
Times” reporteriui I. Shenker 
pasakė, kad jis, jeigu būtų 
jaunuolis ir būtų šaukiamas 

j^Įnilitarinėn tarnybon, atsisa
kytų eiti į katpv ugnį, geriau 
išvyktų į Kanadą ar Švediją, 
ar kur kitur pasislėptų ar
ba eitų kalėj iman.

“Mes neturime jokios teisės 
būti Vietname, — sako G. 
Marx — Jeigu turėčiau 20 
motų sūnų, raginčiau jį iš
vengti karo. Jis turi teisę sa
vo gyvenimui.”

Ginti savo šalį nuo užpuo
likų — vienas dalykas. Vykti 
už 10,000 mylių į visai sve
timą mažytę šalį ir ten su vie
tiniais gyventojais kariauti, 
tai jąu nepateisinama agresi
ja. 

•
Komercinėje spaudoje buvo 

rašyta, kad du stambūs New 
, Orleans biznieriai įdavė $25,- 

000 žmonėms, kurie turėjo su
sitarti 'su James Earl Ray nu- 
ffltfdyti Martin Luther King.

Jie tikėjosi, kad Kingo nu- 
^Ridymasf sukels šioje šalyje 
karą tarp baltųjų ir juodųjų.

Prez. Nixonas siūlo numuši 
priedinius taxus

Washingtonas. — PrezicL 
Nixonas pasiūlė numušti 
specialius (karo) taksus 
50 proc. Dabar surtaksų 
mokame 10 proc., tai Nixo
nas siūlo numušti iki 5 proc.

Taksu numušimas turėtu 
prasidėti su sekamo sausio 
mėn. Nixonas taipgi ragi
na Kongresą atšaukti 7% 
biznio taksų kreditų.

Nixonas taipgi siūlo pa
naikinti pajamų taksus vi
siems tiems, kuriuos val
džia skaito esančius “skur-

džių kategorijoje”. Tai bū
tų palengvinimas kai ku
riems neturtingiems.

Dabar svarbu, ką Kong
resas pasakys apie Nixono 
pasiūlymus. Kai kurie kon- 
gresmanai ir senatoriai ne
patenkinti prezidento pa
siūlymais.

Rio de Janeiro. — Brazi
lija, yra šeštoji pasaulyje 
šalis, kaip ryžių augintoja. 
1968 metais užaugino 7 mi
lijonus tonų

31 kataliką kunigas atsisakė 
toliau prisilaikyti celibato

Brooklyn, N. Y. — 31 Ro
tu o s katalikų Brooklyno 
diecezijos kunigas pareiškė, 
kad jie turi teisę apsivesti, 
nepaisant popiežiauk Pau
liaus draudimo. Jie atsisa
ko laikytis celibacijos.

Savo pareiškime jie nuro
do, kad popiežiaus ir vysku
pų direktyvos celibacijos

Aukščiaus. Teismas panaikino 
vieną-metą šalpos ribavimą

Washingtonas. —• Aukš
čiausiasis Teismas 6 balsais 
prieš 3 nusprendė, kad šal
pos (relief) ėmėjams nerei
kia vienų metų išgyventi 
valstijos ribose, kad gauti 
šalpą.

Karo pasėkoje juodieji gy
ventojai bus nugalėti ir pa
vergti.

Gaila, kad tų biznierių var
dai neatidengti. O jie užsi
tarnavo už konspiraciją tokios 
pat bausmės, kaip ir Kingo 
užmušėjas Ray.

Galvodami apie savo spau
dą — “Laisvę,” “Vilnį,” apie 
mūsų spaudos sunkumus, pri
siminkime ir kitų tautinių ma
žumų pažangiąją spaudą, kad 
ir jai daugiau sunkumų tenka 
pergyventi.

Pažangiųjų žydų dienraštis 
“Freiheit” vajuje sukėlė $150,- 
000, bet už mėnesio pįo va
jaus ir vėl finansų trukumą 
pergyvena.

Pažangiųjų rusų “Ruski 
Golos” nedidukas savaitraštis 
sukėlė vajuje $35,000, o da
bar jau skundžiasi finansi
niais trūkumais.

Tas pats ir su ukrainiečių 
ir kitų pažangiąja spauda.

Vasaros metu bus “Lais
vei” daug sunkiau verstis. 
Todėl visokia finansinė para
ma labai reikalinga.

Štai B. Senkevičienčs La 
Porte, Ind., dėl vyro mirties 
pergyvendama liūdesio valan
das, dovanojo “Laisvei” vie
ną Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrą.

Anna Rikas, Brooklyn, N, 
Y., prisimindama savo moti
nos Onos' Papas mirtį, dova
nojo “Laisvei” vieną Lietu
vių Namo Bendrovės šėrą.

Už dovanas širdingai dėkui. 
Laukiame piknikų Montelloje 
ir kitur.

klausimu yra nesutaikomos 
su žmogaus gamtiniais rei
kalais ir todėl jų direktyvų 
negalima laikytis.

Šie kunigai ragina popie- 
ž i ų panaikinti kunigams 
verstiną celibaciją ir leisti 
susituokti tiems kunigams, 
kurie to nori.

Šalpos darbas yra nacio
nalinis, sako Aukšč. Teismo 
nuosprendis. Taip jis turi 
būt operuojamas, kad be 
valstijinių įstatymų apriba- 
vimo šalpos ėmėjai turėtų 
gauti jiems reikiamą šalpą.

Iki šiol valstijos turėjo 
įstatymus, kurie reikalau
davo, kad šalpai gauti žmo
nės turi išgyventi vienus 
metus valstijos ribose. 
Aukšč. Teismas nusprendė, 
kad tokie įstatymai yra ne- 
konstituciniai.

Taikos kovotojai 
sudarė koaliciją

Washingtonas. — 17 tai
kos organizacijų susitarė 
sudaryti bendrą koaliciją 
kovai prieš karą Vietname, 
prieš anti-balistinę sistemą, 
už sumažinimą militarinio 
budžeto, už panaikinimą ka
rinių 10 proc. taksų ir t.t.

Koalicijon įeina National 
Committee for Sane Nuc- 
learPolicy (SANE), Ameri
cans for Democratic Ac
tion, Women Strike for 
Peace, Southern Christian 
Lea d e r s h i p Conference, 
National Council of Chur
ches ir kitos.

Streiklaužiai nepajėgė 
suardyti streiką

Lone Star, Tex. — Lone 
Star Steel kompanija ban
dė streiklaužių pagalba su
laužyti plieno darbininkų 
streiką, bet nepajėgė.

Streikas tęsiasi jau sep
tintas mėnuo. Streikieriai 
laikosi vieningai. Buvo su
mobilizuota 1,400 streiklau
žių.

Mirė Lietuvos liaudies rašytojas 
Aleksandras Gudaitis-Guzevičius

Vilnius. — Balandžio 18 
d. mirė Lietuvos liaudies 
rašytojas Aleksandras Gu
daitis ■ Guzevičius. Palaido
tas balandžio 21 d. Karių 
kapinėse.

A. Guzevičius gimė 1908 
m. gegužės 25 d. Maskvoje, 
darbininkų šeimoje. Buvo 
liudininkas 1917 metų Mas
kvos darbininkų revoliuci
nių kovų.

1922 metais šeimai gri
žus į tėvo gimtinę, Guzevi
čius mokėsi Ukmergės gim
nazijoje ir čia įsitraukė į 
aktyvią visuomeninę veiklą. 
1925 metų pavasarį jis įs
tojo į pogrindinę Lietuvos 
komjaunimo organizaciją.

1928 metais Tilžėje dirb

Komunistą ir socialistą bendra 
veikla Okinavos ir karo klausimu

Tokijas. — Japonijos Ge
neralinė Darbo Unijų Tary
ba paskelbė balandžio 28 d. 
Okinavos Diena, kurioje so
cialistai ir komunistai vie
ningai veiks kartu su kito
mis demokratinėmis jėgo
mis.

Bus išvystytas didžiulis 
judėjimas prieš Jungtines 
Valstijas. Bus reikalauja
ma, kad Jungtinės Valsti
jos perleistų Okinavos salą 
Japonijai. Taipgi bus pasi
sakyta prieš karą Vietna
me.

Lietuvos delegacija 
Čekoslovakijoje

Praga, (Tass-Elta).—TS
RS — Čekoslovakijos drau
gystės draugijos Lietuvos 
skyriaus delegacija, vado
vaujama Lietuvos TSR 
aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo ministro pa- 
va d u o t o j o V. Pranaičio, 
šiuo metu viešinti Bratisla
voje, Slavino kapinėse padė
jo vainiką prie paminklo 
žuvusiems tarybiniams ka
riams.

Kaip praneša agentūra 
ČTK, antroje dienos pusėje 
delegacija susitiks su Čeko
slovakijos— Tarybų Sąjun
gos draugystės sąjungos 
Slovakijos CK atstovais.

New Yorkas. — 60 proti
nių ligoniu pabėgo iš Belle
vue ligoninės.

damas prie žurnalo “Bal
sas” jis pradėjo kurti pir
muosius savo apsakymus. 
Nuo to laiko jis yra para
šęs visą eilę apsakymų kny
gų, tarp kurių buvo “Kalvio 
Ignoto teisybė”, “Broliai”, 
“Sąmokslas”.

Šiaulių kalėjime ir išleis
tas iš kalėjimo 1938 m. jis 
rašinėjo “Laisvei” ir “Vil
niai”.

Pastaraisiais metais Gu
zevičius skundėsi nesveika
ta.

Už nuopelnus liaudžiai 
Tarybinė vyriausybė apdo
vanojo ji dviem Lenino, 
Raudonosios Vėliavos, Dar
bo Raudonosios Vėliavos, 
Raudonosios žvaigždės or
dinais ir trim medaliais.

Port au Prince, Haiti. — 
Policija užpuolė slaptą ko
munistų susirinkimą ir 30 
žmonių užmušė, v

Brooklyn, N. Y. — Areš
tuoti penki žmonės, pas 
juos rasta narkotikų pusės 
milijonų dolerių vertės.

Maskva, -r- Apskaičiuotą, 
kad Kinijai trejetą kartų 
puolusi TSRS rUbėžių; pra- 
r a d o apie 100 kareivių. 
Puolimuose dalyvavo apie 
3,0b0 karių.

Naples, Italija.. — Tary
bų Sąjunga atsiuntė į Vi
duržemio jūrą galingiausį 
šarvuotlaivį, sustiprinti TS
RS laivyną, kuomet ten 
įvyks NATO jėgų manev
rai.

Nužudyta penkta mergaitė
Ann Arbor, Mich. — 13 

metu Dawn Bascom rasta 
duobėje nuoga nužudyta. 
Tai penkta šioje apylinkė
je mergaitė dviejų metų 
tarpe susilaukė tokio pat 
likimo.

253 studentai prisiekė 
kovoti draftą

Washingtonas.—253 stu
dentų vadovai, čia atvykę iš 
daugelio universitetų ir ko
legijų, prisiekė neiti milįta- 
rinėn tarnybon, nors jiems 
ir reiktų eiti į kalėjimą.

Jie pareiškė, kad atsto
vauja daugumos studentų 
nusistatymą prieš karą 
Vietname ir nori pasimaty
ti tuo reikalu su prez. Nixo- 
nu.

Beverly Hills, Calif.—Mi
rė pagarsėjusi koncertų pi
anistė Amparo Iturbi, pia
nisto Jose Iturbi sesuo, 70 
metų amžiaus.

Los Angeles. — Kenedžio 
užmušėjo Sirhano teismas 
kainavo $900,000.

23 karo laivai saugos JAV 
žvalgybinius lėktuvus

Washingtonas. — Prezid. 
Nixono įsakymu 23 karo 
laivai pasiusti į Japonų jū
rą, arti Šiaurės Korėjos, 
saugoti Jungtinių Valstijų 
žvalgybinius lėktuvus, kuo
met jie skraido tikslu šni
pinėti Š. Korėjos gynybos 
jėgas.

JAV gynybos departa
mentas skelbia, kad apsau
gai turi net 71 karo laivą. 
Toji jėga būsianti panaudo
ta, jeigu Š. Korėja ir vėl 
apšaudytų JAV žvalgybi

Izraelio lėktuvai bombardavo 
Jordano ir Egipto teritoriją

2—24 Izraelis džetiniai lėk 
Jeruzalė. — Kelios dešim

tys Izraelio džetinių lėktu
vu bombardavo Jordano ir 
Egipto pasienį. Daugiausia1 
nukentėjo Jordano teritori
joje miesteliai, radaro sto
tys ir kitoki įrengimai.

Izraelis skelbia, kad ara
bai numušė Vieną Izraelio 
lėktuvą ir lakūnas žuvo.

Anglijos kariuomlenė Šiaurės 
Airijoje prieš katalikus

Belfast. — Šiaurės Airi
joje siaučia kovos tarp pro
testantų ir katalikų. Protes
tantai nori ir toliau palai
kyti Š. Airiją prijungtą 
prie Anglijos. Katalikai, 
kaip tik priešingai, nori ją 
prijungti prie Airijos.

Dabar Anglija atsiuntė 2, 
500 anglų kariuomenės mal
šinti tuos, kurie reikalauja 
susijungimo su Airija. Dau

JAV prarado 234 lėktuvus Pietą 
Vietname nuo vasario 23 dienos

Saigonas. — Jun g t i n i ų 
Valstijų militarinė koman
da skelbia, kad JAV prara
do 234 lėktuvus ir helikop
terius nuo vasario 23 die
nos, kuomet Nacionalinis 
Išsilaisvin imo Frontas 
(Vietkongas) pradėjo savo 
pavasarinį ofensyvą.

Ofensyvo metu visą lai
ką mūšiai buvo žiaurūs. 
Abi pusės panešė didelius 
nuostolius. Amerikos mili- 
tarinė komanda skelbia,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Los Angeles.— Prisaikin- 

tieji teisėjai (jury) nuteisė 
Roberto Kenedžio užmušė
ją Sirhaną numarinti gazų 
kameroje. Jo advokatas 
apeliuoja. Apeliacija bus 
svarstoma geg. 14 d.

Lagos. — Nigerijos armi
ja paėmė Biafros sostinę 
Umuahią. Sukilėliai pasi
traukė į kalnus ir iš ten dar 
bando kariauti. Sukilėlius 
remia užsienio finansieriai. 

nius lėktuvus arba karo 
laivus.

Pentagonas teigia, kad 
JAV militarinė jėga esanti 4 
daug galingesnė, negu vie
šai skelbiama. Pietų Korė
joje yra 65,000 amerikiečių 
karių, paruoštų reikalin
gam žygiui. Pietų Korėjos 
kariai taipgi gerai paruoš
ti ir amerikietiškais gink
lais apginkluoti. Vadinasi, 
didžiausia jėga paruošta 
prieš šiaurės Korėją.

Taipgi skelbia, kad izrae
liečiai bombardavo tik tas 
vietas, kuriose esą įsitvir
tinę arabų partizanai Iz
raelio puldinėjimui.

Izraelio lėktuvų bombar
davimas Jordano teritori
jos buvo didžiausias nuo Iz
raelio ir arabų karo pabai
gos. Atrodo, kad Izraelis 
provokuoja karą.

giausia puolama slaptai 
veikianti Airijos Respubli
kos Armiia, kuri aktyviai 
dirba, kad Šiaurės Airiją 
prijungti prie Airijos re^į* 
publikos. b

Sakoma, kad Šiaurės Ai
rijos protestantai yra ma
žumoje, katalikai sudaro 
gyventojų daugumą. Angli
ja palaiko protestantų re
žimą. 

4-

kad Vietkongo ofensyvas 
nedavęs jiems laimėjimų, 
kurių tikėjosi.

Nuo karo pradžios dau
giau kaip 35,000 amerikie
čių žuvo Vietname. Pietų 
Vietnamo valdžios kareivių 
žuvo daug daugiau.

Saigone areštavo “82 ko
munistus”, tarp kurių yra 
Saigono didžiausio laikraš- 
čio redaktorius - leidėjas 
Nguyen Lau.

Ithaca, N. Y. — Cornell 
universiteto administracija 
patenkino juodųjų studentų 
reikalavi m u s. Streikas 
baigtas.

Lisbonas, Portugalija. — 
5,000 universiteto studentų 
sustreikavo, reikalą u d a m i 
laisvių, moksle reformų.

New Delhi. — Kad sulai
kyti per didelį žmonių prie
auglį, Indijoje nuo 1956 m. 
sterilizuota pusšešto mili
jono žmonių.
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Dar apie militarinės bazes
MŪSŲ nuomonę, kad Amerikos militarinės bazės 

paneigia laisvę ir nepriklausomybę tų šalių, kuriose jos 
įkurtos, kad jos .reiškia okupaciją, kad jos ten yra re
akcinių fašistinių jėgų įrankis šiomis dienomis patvirti
no Senato Užsienio Reikalais Komitetas. Specifiškai 
kalba eina apie Amerikos milžiniškas militarinės bazes 
Ispanijoje. Senato komitetas sako, kad tos bazės yra 
fašistinio gen. Franco režimo ramstis. Franco žino, kad 
jeigu kiltų prieš jo režimą revoliucija, Amerikos milita
rinės bazės būtų kontrrevoliucijos panaudotos liaudies 
sukilimo sutriuškinimui.

Tai tiesa ne tik su Ispanija. Lygiai tokią pat rolę 
suvaidintų militarinės bazes visose kitose kapitalistinė
se šalyse. Gerai, kad pirmą kartą tą pripažino toks aukš
tas autoritetas, kaip Senato Reikalais Komitetas.

Mūsų sveikinimas
ARTHUR J. Goldberg, buvęs Jungtinių Valstijų 

delegacijos Jungtinėse Tautose pirmininkas, nusipelno 
nuoširdžiausią visų taikos šalininkų sveikinimą. Jo nu
sistatymas prieš prezidento Nixono peršamą ABM sis
temą yra didžiausios svarbos reiškinys. Viena, jis yra 
labai įtakingas veikėjas ir diplomatas; antra, ir dar svar
biau, jis nepasitenkina pareiškimu savo, nusistatymo tuo 
svarbiu klausimu. Jis suorganizavo visos šalies mastu 
žymių amerikiečių komitetą tai sistemai priešintis.

Kaip žinia, daug senatorių ir kongresmanų neprita
ria prezidento ABM planui. Goldbergo sukurtas ir va
dovaujamas komitetas bus stipri šiems senatoriams ir 
kongresmanams parama. Tik plačiausiai vystomas ir 
vedamas protestas privers prezidentą atsisakyti ABM.

Garbingas reikalavimas
NEGRŲ kovoje už lygias teises vis garsiau ir gar

siau skamba reikalavimas, kad mūsų aukštosios mokyk-’ 
los — ^universitetai; kolęgi j oš; akademijos*-—plačiau* ati
darytų juodiesiems jauniems žmonėms duris.. Yrą to
kių mokyklų, kurios dar vis tebelaiko savo duris už
trenkusios negrams. Jeigu vienam kitam juodam žmo
gui ir pavyksta į jas įsiveržti, tai laikoma stebuklu.

Šis reikalavimas parodo juodųjų žmonių veržimąsi į 
mokslą, į apšvietą, į kultūrą. Jį reikia sveikinti ir pa
remti.

Iki šiol buvo vedama propaganda, kad mūsų juodie
ji žmonės yra “atsilikę,” “nemokyti,” “neapsišvietę” ir 
t. t. Bet štai dabar jie turi kovoti, kad gautų progą 
mokytis!

Reikia, kad visų mokyklų durys be jokios išimties 
būtų plačiausiai atidarytos visiems norintiems mokytis 
jauniems žmonėms. <

VIENINTĖLIS jiems 
TEISINGAS KELIAS

Draugų kanadiečių “Liau
dies balsas” grįžta prie Ka
nados prancūzų judėjimo 
Kvebeko provincijoje. Bal. 
11 d. vedamajame “Šoviniz
mas neatneš naudos” sa
vaitraštis sako:

Kvebeko separatistai pasta
raisiais metais ypatingai išsi- 
garsino. Gal labiausiai jie iš- 
sigarsino teroristiniais bom
bardavimais. šalę bombarda
vimų seka išstojimai prieš ki- 

kalba kalbančius žmones, 
ypatingai prieš anglus. Jau 
įvyko anglų mokyklų uždary
mas, demonstracijos. Pastaro
ji McGill universiteto francū- 
zų studentų demonstracija, 
nors ir nebuvo tiesioginiai se- 
peratistų organizuojama, ta
čiau ji buvo didelėj jų įtakoj. 
Ir tuose visuose išstojimuose 
visados pasireiškia vandaliz
mas/ šovinizmas, jeigu ne te
rorizmas.

Negalima sakyti, kad Kve
beko francūzų noras atsiskirti 
nuo Kanados, toji ideologija 
ar idealas, irgi yra vien šovi
nistų produktas. Pati idėja 
gali būti ir nešovinistinė. Ta
čiau svarbu kas tą idėją vyk
do ir kaip jos siekia.

Ligi šiol Kvebeko atsiskyri
mo klausime vyrauja sepera- 
tistai ir jų pasekėjai fašis
tinių siekių vedami ir naudo
dami teroristinius bei šovinis
tinius metodus.

Tadgi, ar gali pati atsisky
rimo idėja būti krašto žmo
nėms nauudinga, kada ji yra; 
vadovaujama šovinistų, fašis
tiniai nusiteikusių žmonių ?

Kvebeko prancūzams, jei jie 
iš tikrųjų nori atsiskyrimo,; 
vienintelis kultūringas kelias 
yra-—taikos'kelias. Ne triukš
mo ir teroro kelias, bet disku
sijų, pasitarimų, demokrati
nių rinkimų kelias.

moterų pasaulyje.
Jos dabartinis vyras ak

torius Burton jau penktasis 
iš eilės. Pirmiau turėjo 
Wilding, , Todd, Fisher, ir 
Hilton.

Bet pagal žurnalistą 
Lloyd Shearer, Elizabeth 
Taylor yra visada labai nu
liūdus, dažnai didelėje des
peracijoje ir jaučiasi labai 
nelaiminga!

Kodėl? Netiesa, kaip 
daugelis mano, kad ją sle
gia jos sutrikus sveikata. 
Fiziškai ji esanti sveika 
moteriškė. Bet ją beveik iš 
proto varo, girdi, kad ji 
sęsta, kad jau pradėjo jos 
veide pasirodyti raukšlelių, 
nors ji dar tik 37 metų am
žiaus. Ji bijanti, kad ją 
gali pamesti jos dabartinis 
vyras, kuris, imatyt, kai ka
da pamislija apie jaunesnę 
ir gražesnę sau sugulovę.

Skaitai žmogus Lloyd 
Shearer .straipsnį daugelio 
dienraščių priede “Parade” 
bal. 20 d. “The Sad Success 
of Elizabeth Taylor” ir gal
voji: kas toji mūsų filmų 
žvaigždė: išdykėlė-ar kvai
lė? Gal pusė ant pusės!

pūblikos partinei organizaci
jai auklėti tarybinio patriotiz
mo revoliucinių kovos ir darbo 
tradicijų dvasia. Šiuo metu 
laikraščio redakcijos kolekty
vas, neetatiniai koresponden
tai ruošiasi garbingai sutikti 
Vladimiro Lenino gimimo 100- 
ųjų metinių jubiliejų. Tai įpar
eigoja visus žurnalistus, akty
vą dirbti dar geriau, savo jė
gas, kūrybinį entuziazmą 
skirti tam, kad sėkmingai bū
tų įgyvendinti TSKP XXIII 
suvažiavimo nutarimai.

Lietuvos KP Centro Komi
tetas, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas, 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
ba linki laikraščio redakcijos 
kolektvui, autoriniam aktyvui 
naujųjų didelių kūrybinių lai
mėjimų, sėkmės asmeniniam 
gyvenime.

paskui lėktuvu nuskrisime 
į Osaką ir Kioto miestus.

Ta proga siunčiu labas 
dienas visiems laisviečiams 
savo ir Genovaitės vardu.

Visp geriausio
Justas Paleckis

Tokio, 1969.IV.18

Mielas Drauge!
Savo paskutiniame laiške 

iš Maskvos rašiau, kad ki
tą žinią nuo manęs gausi iš 
tolimo krašto. O dabar jau 
rašau iš to tolimojo krašto 
—Japonijos. Tiesa, dabar 
tolumas sąlyginis, nes iš 
Maskvos ligi Tokio nu- 
skrendama per nepilnai 11 
valandų. Permiegojom lėk
tuve naktelę be sustojimo, 
ir jau leidomės Chanedos ae
rouoste. Kelionė traukiniu 
nuo Maskvos ligi Vilniaus 
užima net kiek daugiau lai
ko — apie 12 valandų.

Šį kartą Japonijon atvy
kom drauge su Genovaite apačios 40-oje i__• t___ • • . ___ i____r- _____ j* i.., ctrro

Kas gali tikėti?
SPAUDOJE paskelbtas Amerikos generolo Knapp 

pareiškimas, kurį jis padarė susitikime su Š. Korėjos 
atstovybe balandžio 17 d. Korėjoje, Panmunjome.' Jame 
kalbama apie Amerikos žvalgybinio lėktuvo numušimą.

Iš šio oficialaus pareiškimo sužinome, kad tokios 
žvalgybinės misijos prie Š. Korėjos virš Japonų jūros 
vykdomos nuo 1950 metų. Taip pat sužinome, kuo tas 
misijas prieš tą tolimą mažą šalį bandoma pateisinti. 
Gen. Knapp sako: “Jūsų veiksmai ir agresijos grūmo
jimai padaro šias operacijas reikalingas.”

Šiaurės Korėja grūmoja mūsų Amerikai agresija! 
Korėja užpuolė mūsų Ameriką! Per tūkstančius ir 
tūkstančius mylių nuo mūsų krantų niekur nesurasi 
nė vieno Š. Korėjos lėktuvo, nė vieno laivo, nė vieno kar 
reivio, tuo tarpu tos Korėjos pašonėje ir panosėje mūsų 
militarinės bazės, su didžiulėmis nuo kojų iki galvos 
ginkluotomis armijomis! Ir ne mes sudarome Korėjai 
pavojų, bet korėjiečiai savo veiksmais ir agresijos 
grūmojimais sudaro baisiausią mūsų galingajai Ame
rikai pavojų! Todėl mums reikia žvalgybiniais laivais 
plaukioti prie jos krantų ir žvalgybiniais lėktuvais le
kioti virš jos teritorijos, arba bent jau labai arti jos te
ritorijos! * *** J*-'*!

Ar Amerikos žmonės gali šį gen. Knappo (jis, žino
ma, kalba prezidento Nixono vardu) argumentą priimti 
ir juo patikėti? Negali tikėti, kad mažytė Š. Korėja ruo
šia agresiją prieš Ameriką, arba grūmoja jai agresija.

ĮDOMUS PRANEŠIMAS
“Gimtasis kraštas” įdėjo 

tokį pranešimą:
Rygos Akademiniame operos 

ir baleto teatre įvyko naujo
sios V. Klovos operos “Ame
rikoniškoji tragedija” prem
jera. Libretą T. Dreizerio ro
mano motyvais .parašė J. 
Mackonis.

Sukurti šią operą kompozi
toriui davė mintį Rygos teat
ro vyriausiasis režisierius Kar
lis Liepa. Jis bendradarbia
vo su vilniečiu muziku, ją ku' 
riant, ir todėl pats dabar pa
statė Rygos teatre. “Ameri
koniškoji tragedija” — penk
toji kompozitoriaus V. Klovos 
opera ir pirmoji, sukurta ne 
nacionaliniais motyvais.

Nuoširdžiausiai sveikina
me kompozitorių V. Klovą 
ir libreto autorių J. Mac- 
konj. Neabej.ojameį kad ši 
opera turės didelį pasiseki
mą.

Citrinose daugiau cuk
raus negty persikuose! Ap
skaičiuotai kad citrinose 
yra 9.8 procento cukraus, 
ananasuose — 9.7, persi
kuose — 9.4, braškėse — 7.4, 
o aguročiuose — 6.7 proc. 
cukraus.

Amerikiečių gydytojas L 
Lubovas tvirtina, kad as
tuoniems vyrams ir dviem 
moterims iš dešimties pra
deda kristi plaukai jau 
bręstant. Jo nuomone, 2,068 
metais visi žmonės bus pli
ki. •

NELAIMINGA, 
IŠDYKUS AR KVAILA?

į

Retas kuris žmogus ne
bus girdėjęs apie amerikie
tę aktorę Elizabeth Taylor. 
Ji pripažinta pačia “skais
čiausia” filmų žvaigžde. Už 
pasirodymą filme ji paima 
apie $1,250,000, plus 10 pro
centų iš' pelno nuo filmo 
rodymo, plus $50,000 už 
viršlaikius, plus išlaidos jos 
palydovams. Ji turi daugy
bę tarnų ir tarnaičių, ji 
“naudoja” tris Rolls-Royce 
automobilius, turi didžiulį 
puošnų yachtą, užlaiko na
mus Šveicarijoje, Meksiko
je, Prancūzijoje ir, aišku, 
Amerikoje. Turi du šofe
rius ir labai daug šunų! Ji 
yra viena iš turtingiausių

SUNKIOS KOVOS 
IR LAIMĖJIMO 
GARBINGAS KELIAS

Kovo mėnesį Lietuvos 
“Komjaunimo tiesa” at
šventė savo gyvavimo 50- 
metinę sukaktį. Ta proga 
laikraštį pasveikino Lietu
vos Komunistų partija, 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas ir Ministrų 
Taryba. Sveikinimas skam
ba:

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas, Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba nuošir
džiai sveikina “Komjaunimo 
tiesos” laikraščio redakcijos 
kolektyvą, taip pat neetati
nius korespondentus, autorinį 
aktyvą ir laikraščio skaityto
jus pirmojo laikraščio nume
rio išleidimo penkiasdešimt
mečio ir vyriausybės apdova
nojimo proga.

Pirmasis Lietuvos komjau
nimo periodinis leidinys, gi
męs audringais 1919 metais, 
nuėjo ilgą ir šlovingą kelią, 
nemaža nuveikė, burdamas 
jaunimą apie Komunistų par
tiją, mobilizuodamas jį kovai 
už Tarybų valdžią, auklėda
mas marksizmo-leninizmo, pro
letarinio internacionalizmo 
dvasia.

Sunkiomis pogrindžio sąly
gomis komunistinė jaunimo 
spauda kvietė Lietuvos dar
bo jaunimą organizuotai ko
voti prieš išnaudotojus, ska
tino dėti visas pastangas, kad 
vėl butų atkurta Tarybų val
džia Lietuvoje. 1940 metų 
liepos mėnesį “Komjaunimo 
tiesa” pradėjo išeiti legaliai. 
Laikraščio dėmesys buvo su
telktas pirminių komjaunimo 
organizacijų kūrimui, jų stip
rinimui. Karas nutraukė pra
dėtą darbą, tačiau “Komjau
nimo tiesos” balsas nenutilo. 
Okupuotoje teritorijoje pasi
rodė laikraščio leįdiniai “Žal
girio ainis,” “Jaunasis parti
zanas.”

“Komjaunįmo tiesa,’” gar- 
oingai tęsdama revoliucines 
tradicijas, tapo kovinga Tary
bų Lietuvos jaunimo tribūna. 
Laikraštis nemaža dėmesio 
skyrė ir skiria komunistinio 
jaunimo auklėjimo, tautų 
draugystės, proletarinio in
ternacionalizmo tematikai , 
pasakoja apie resp u b 1 i k o s 
jaunimo' darbus, padeda res-

BAŽNYČIA IR TURČIAI, 
ARBA ISTORIJA APIE 
“KEISTĄ” KUNIGĄ

Chicagos kunigų dienraš
tyje, matyt, per klaidą, bu
vo atspausdinta tokia ko
respondencija:

Velykų švenčių proga Ko
lumbijoje turėjo progos dau
giau pasireikšti taip vadina
mi “kairieji kunigai.’” Taip 
Lopez priemiestyje prie Cali 
vietos kunigas pamokslo me
tu apkaltino turtuolius ir val
džią, kad jie plečią skurdą 
ir nesistengią įgy v e n d i n t i 
Kristaus1 Evangelijos tiesos, 
dėl kurios Krįstus kentėjo ir 
mirė. Taip pat ir Medellino 
mieste, Karibe klebonas Vin
cente Mejia pasakė ne vieną 
pamokslą, ragindamas kovoti 
prieš turtuolius ir išnaudoto- 
jus ir stengtis įgyvendinti 
Kristaus Evangelijos tiesas ir 
tikrą krikščionišką brolybę. 
Medellino arkivyskupas įsakė 
kunigą Mejia iškelti iš’" Me
dellino į tolimą parapijėlę. 
Tuo tarpu Medellino vargin
gųjų priemiesčių gyventojai 
reiškia protestus dėl kun. 
Mejia iškėlimo ir atvelykio 
dieną Medellino suruošė 
nifestaciją, reikalaudami, 
kun. Mejia būtų paliktas 
delline.

Ar nebūtų gražu, jeigu 
iš visos lietuvių kunigų ar
mijos atsirastų nors vienas 
toks sukilėlis, kaip kun. 
Mejia? Tiesa, ir jis būtų 
vyskupo skaudžiai nubaus
tas, bet jo vardas plačiai 
nuskambėtų skersai ir 
gai visą lietuviškąjį

ma- 
kad 
Me-

išil-
pa-

PREZIDENTO 
GĄSDINIMAI 
NEBEIŠGĄSDINA

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis savo kolumnoje 
sako: ,

Kad įvedus antibalistinių 
sviedinių sistemą, prez. Nixo- 
nas ir jo leitenantai buvo pra
dėję gąsdinti Amerikos žmo
nes tarybinėmis SS-9 raketo
mis, kad jomis Tarybų Są
junga ruošiasi pirmutinė už- 
atakuoti Jungtines Valstijas.

Bet iš gąsdinimo niekas ne
išėjo. Nei žmonės, nei anti
balistinių sviedinių opozicio
nieriai politikieriai neišsigan
do. Antibalistinių sviedinių 
architektams ir tos sistemos 
budavojiihui medžiagų tiekė
jams pelnų milijonai nuėjo 
niekais.

Bet nereik tų baikų. Prez. 
Nixonas dabar griebėsi kito
kio triuko. Ėmė gąsdinti jau 
nebe žmones, o savo republi- 
konus. Girdi, jeigu antibalisti
nių raketų įvedimas kad ir 
karinėse bazėse nebus Kon
greso užgirtas, tai po ketve
rtų metų republikonai pralai
mės prezidentinius rinkimus.

kaip Japonijos parlamento i 
abieju 'ūmų pirmininkų — 
M. ISII * ’ Y. Sigemune — ■ svečiai. Mano kolega — Są- ; 
jungos Tarybos pirminin- ; 
kas I. V. Spiridonovas —Į i 
lankėsi čia- 1967 metais, o 
dabar teko ir man apsilan
kyti. i

Man tai jau antroji ke
lionė į Japoniją. Buvau čia 
pirmą kartą 1960 metais 
kaip Tarptautinės konfe
rencijos dalyvis. Tada man 
daugiausiai teko posėdžiau
ti ir mažai laiko turėjau Ja
ponijai pamatyti. Gi dabar 
per 10 dienų tikiuosi galė
siąs daugiau tą įdomią šalį 
pažinti.

Tiesa, pirmąsias dienas 
teko skirti oficialiems vizi
tams. Pirmiausiai aplan
kiau parlamentą, vizitavau 
Atstovų rūmų pirmininką 
M. ISII ir Patarėjų rūmų 
pirmininką Y. Sigemune. 
Jie priėmė mane drauge su 
savo pavaduotojais ir vado
vaujančio komiteto nariais. 
Pastikalbėjimo metu pa
kviečiau Japonijos parla
mento delegaciją, o taip pat 
abiejų rūmų ; pirmininkus 
aplankyti Tarybų Sąjungą. 
Paskui dariau vizitą Užsie
nių reikalų ministrui K. Ai- 
chiui. Įdomų pasikalbėjimą 
turėjau su Japonijos prem- 
jer ministru E. Šato įvai
riais klausimais, liečian
čiais abiejų mūsų šalių san
tykius, ypač ekonominėje 
srityje. Kalbėjomės ir apie 
branduolinio ginklo neplati
nimo sutartį, kurios Japo
nija dar nepasirašė. Tačiau 
premjeras Šato pareiškė 
įvertinąs tą sutartį kaipo 
vieną žingsnių branduolinio 
ginklo visiško uždraudimo 
kryptimi. Paskui įvyko di
delis pobūvis pas pirminin
ką M. ISII, kur pasikeitėme 
kalbomis.

Įdomus buvo priėmimas 
pas Japonijos imperatorių 
CHIROCHITO ir jo žmoną^ 
Priėmimas įvyko naujai at
statytuose rezidencijos rū
muose. Senieji rūmai buvb 
sugriauti karo metu ir re
zidencija buvo laikina. Gi 
dabar rūmai nauji, bet iš
laikyti sename stiliuje. 
Prieš kelias dienas čia lan
kėsi Afganistano karalius 
Zachir šachas, o man teko 
būti čia pirmam iš nekarū- 
nuotojų lankytojų kartu su 
Genovaite.

Po imperatoriaus vizita
vimo apžiūrėjome didžiausį 
Tokio universalinę krautu
vę ir laikraščio “Mainiti” 
leidyklos rūmus bei spaus
tuvės ir redakcijos darbą. „

Šiandien traukiniu išvyk
stame į Niigatos uostą, o 

b' 
a—  i

Girdi, kaip demokratai pra
laimėjo dėl užsispyrimo turė- 

' ti karą Vietname, taip repub- 
■ likonai ateinančius rinkimus 

pralaimės, jeigu bus palikta 
ergeliuotis dėl antibalistinių 
raketų sistemos.

Gerbiamasis Redaktoriau!
Nuoširdžiausiai dėkoju už 

išspausd i n i m ąų “Laisvėje” 
mano išversto N. N. Guse- 
vo referato “Levas'Tolsto
jus — žmogus,” tiki gaila, 
kad įsibrovė keletas didokų 
korektūros klaidų: 11-to 
numerio 2-me stulpelyje, iš 

' > eilutėje, iš
spausdinta “7878 metais,” o 
turėjo būti 1878 metais. Ta
me pačiame stulpelyje, iš 
apačios 29-oje eilutėje, iš- ' 
spausdinta “Jis kankinosi 
dėl pagrindinių buities 
problemų,” o turėjo būti 
“Jis kankinosi dėl\pa£rM- 
dinių būties problemų”. 13- 
to numerio 2-me stulpelyje 
j e, iš viršaus 24-oje meilutė
je, išspausdinta “Garsus 
kompozitorius P. Y. Čai
kovskis, atsiminęs, koncer
tą, kurį 1876 metais suren
gė Maskvos konservatorija 
vien Tolstojui, rašė savo 
dienotvarkyje,” o turėjo 
būti “... rašė savo dieno
raštyje.” To paties stulpe
lio pabaigoje išspausdinta 
“Ne todėl Tolstojus tiek il
gai neišėjo iš Jasnaja Po- 
lianos, kad neužteko jam 
jėgų nutraukti su ponyste 
ir dvarininkiskomis gyveni
mo sąlygomis ryšius, b tik 
todėl Tolstojus tiek ilgai 
neišmeilės.” O tas sakinys^ 
turi būti: “Ne todėl Tqls-^ 
tojus tiek ilgai neišėjo iš 
Jasnaja Polianos, kad nšuž- 
teka, jąių . jėgų nutraukti su 
ponyste ir. dvarininkiško? 
mis gyvenimo sąlygomis ry
šius, o tik todėl, kad neno
rėjo “pažeisti meilės”.

Tiek šį kartą.
Su geriausiais 
linkėjimais

Edvardas Levinskas 
1969. IV. 11

Iš laiško fioridiečiui 
draugui Jonui Smalenskui

Vilnius, 1969 bal. 7 d. 
Brangus Draugas 
Jonas Smalenskas!

Labai apsidžiaugiau ga
vęs Jūsų tokį mielą ir tu- 
turiningą laišką. L a b$i 
Jums dėkoju, kad neturė
dami laiko, nes dabar yra 
pats didžiausias turistų se
zonas, suradote laiko, kad 
parašyti tokį ilgą ir įdomų 
laišką.

Labai esu dėkingas Jums, 
mano pažįstamiems ir Jūsų 
draugams, kurie manė, kad 
atvažiavau aš ir norėjot^' 
mane šiltai ir draugiškai 
sutikti. Labai malonu gir
dėti, kad mūsų tautiečiai 
bendraminčiai taip jautriai 
sutinka savo draugus atvy
kusius iš Lietuvos. Dar 
kartą dėkoju už gerus no
rus ir labai gražų sutikimą 
mano sūnaus Donato ir jo 
žmonos Aldonos. Prieš po
rą dienų Aldona grįžo Lie
tuvon ir papasakojo, kaip 
Jūs juos gražiai vaišinote 
ir prašėte pasilikti ilgiau ir 
susitikti su progresyviais 
tautiečiais. Gaila, kad jie 
nebuvo patys atvažiavę, bet ’ 
juos atvežė ir todėl turėjo 
eiti ten, kur vežė. Jie ten 
buvo “vaduotojų” dipukų 
klube, bet ten jiems labai 
nepatiko ir todėl jie iš tįh 
ture joi greitai išeiti...

Mes labai gerai supilk- 
(Tęsinys 4-me psl.)
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Jono Šimkaus raštų seriją 
pasitinkant

akiu krutėjimas šildydavo 
sužvarbusį ar nesėkmės ap
lamdytą ...

Viskuo jis rūpinosi: bu
tais ir duona, rankraščiais 
ir įdarbinimu, o kūrybiniais 
kitų reikalais sirgo daug 
dažniau negu savais. Ne
turėjo atskirų valandų sau, 
savo kūrybai ir atliekamų— 
žmonėms.

Jo istorinis nuopelnas
Reikia prisiminti ir tai, 

iog pokario metais Rašyto
ju Salunga buvo vienas pa
grindiniu smarkiai nunio
kotos lietuviškos kultūros 
židinių, idėiinė-politinė jos 
itaka. siekė daug toliau, ne- 
<ru jos narių tuo metu lei
džiamos knygos. O tai są
jungai pasiaukojamai vado
vavo Jonas Šimkus, neiš- 
veno*es kai kuriu klaidu ir 
ckubotn snrendimn. bet pa
likes kitiems, io darba pra
tesimiems gana tvirtus ir 
nersnektvvius pagrindus. Ši 
didelė J. Šimkaus veikla, o 
taip pat vadovavimas lite
ratūrinei snaudai, visokiems 
laidiniams ir redkoleo-iioms 
duoda mums teise laikvt.i ji 
vienu iš pagrindiniu tarvbi
nės lietuvių literatūros or
ganizatorių.

Tai istorinis nuopelnas, 
kuris, reikia manyti, nebus 
užmirštas, bet J. Šimkaus 
raštų serija, jau prade
dant pirmuoju tomu, lei
džia mums deramai įver
tinti ir io kūrybini, rašvto- 
iiška indėlį į lietuvių litera
tūra.

Apsakymai iš rinkinio 
“Kova dėl dievo,” davę pa
grindą šiam gražiam tomui, 
parodo mums gana ryškią, 
ne taip dažnai pasitaikan
čią kūrybinę individualybę. 
Net pažeista perdėm tiesio
giai suprastų aktualijų, net 
rašyta priešokiai, valandai 
kitai atitrūkus nuo visuo
meninių pareigų ir darbų, J. 
Šimkaus kūryba alsuoja g>- 
vu gyvenimu, žavi talento 
prošvaistėm. Gali būti ne- 
neišbaigta siužetas, šlubuo
ti kompozicija (beje, tai tra
diciniai mūsų literatūros 
negalavimai), gali kyšoti 
dargi plikos publicistikos 
gabalai,*bet visur žėri pui
kios detalės ir palyginimai, 
šmėkščioja gyvi žmonių 
charakterių ir buities bruo
žai. skamba melodingas, 
sodrus, liaudiškas žodis.

Jo poezija
Pirmame serijos tome pa

teikiama poezija. Jai rašy
tojas buvo abejingas visą 
gyvenimą. Du rinkinius— 
“Užu durų” ir “Pasakos iš 
cemento” — išleidęs dar 
prieš kara, jis kūrė eiles 
Didžiojo Tėvvnės karo me
tais ir net vėliau, tarp po
sėdžių ir nenabaigiamų vi
suomeninių darbų.

Nesu poezijos specialis
tas, bet poezijos mėgėjams 
ir, gal būt. specialistams 
natarčiau atidžiau skaityti 
J. Šimkaus noeziia. Joje žy
miau daugiau “deimančiu
kų.” negu iš ios iki šiol iš- 
odiaudėme. Yra ne tik at
skiru nnikiu posmų kaip, 
pavyzdžiui, šis:

Rudenio naktie lietuviška! 
Tave net šunys loja.
O tu vis kaip muzika 
šakose ir lapuose groji.

("Apie naktj lietuvišką”)

Arba štai kaip šis:

Bėga dienos ir metai, nau-. 
ji vardai ir prisirišimai iš
stumia senus, su kuriais, 
rodos, buvome suaugę kūnu 
ir siela. Gyvenimas nesibai
gia su mūsų tėvais ir moky
tojais — toks amžinas dės
nis, kurio nevalia pakeisti. 
Bet galima ir turim atsi
grįžti atgal, prisiminti žmo
nes, kurie mums grindė ke
lią, negailėdami savęs. Pri
siminti, atiduoti pagarbą ir 
— kas daug svarbiau! — de
ramai jų atminimą įvertin
ti. Dulkės, be laiko gulan
čios ant jų, sunkiu akmeniu 
gula ant mūsų...

Ir štai pasirodė seniai 
laukta knyga*). Ja prade
damas spausdinti įžymaus 
lietuviu literatūros veikėjo, 
viępo lietuvių tarvbinės li
teratūros pradininku ir or
ganizatorių Jono Šimkaus 
palikimas. Tai pirmo ii iš 
keturtomės sėrijos. J. Būtė
no paruoštos ir dailininko 
A. Každailio apipavidalin
tos. Redagavo komisija: A. 
Venclova, K. Doveika, K. 
Korsakas .V. Reimeris. įva
dinis straipsnis V. Kubi
liaus

“Mes iš šventosios”—taip 
pakiliai ir taikliai knyga pa
vadinta. Skaitytojas tarytum 
iš karto įvedamas į giedrą 
J. Šimkaus vidini pasaulį, į 
optimizmu dvelkiančią jo 
kūrybą. Pirmas tomas: ati
duotas poezijai ir ikikarinei 
prozai. Tai rašvtojo jaunys- 

«tė ir kartu — brandos pra
ūžia. Gimęs ir augęs varge. 
J. Šumkus nuolatos veržėsi 
į šviesa, tačiau troško jos 

vien sau. Didelėje šio 
mokslinio žmogaus širdyje 
de^ė meilė žmonėms, jau 
tada artima humanistiniam 
socializmo idealui. Toks, vi
suomenei ir pažangai pasi
šventęs, jis buvo ir vėliau, 
kai aistringai dalyvavo 
“Trečiojo fronto” sambūry
je. Įsitikinusį komunistą, 
kuriam Lietuvos meilė ir 
internacionalizmas — nedalo
ma visuma, išvydome poka
rio metais.

Išvydome ir pamilome
Visuomeniniai J. Šimkaus 

idealai, gal būt, įsikūnijo 
pilniau, negu literatūriniai. 
$aug kam padėdamas, vi
sus kitus skatindamas ir 
ragindamas, savo asmeni
nius sumanymus vis atidė
liojo. Paskutiniaisiais gyve
nimo metais, jau sunkiai 
sirgdamas, su viltimi pasa
kodavo draugams apie ne- 
par a š y t u s kūrinius. Bet 
ir tada nepriekaištavo ki

ltiems ... Pavydo jausmas 
jam buvo svetimas.

Teisingai pastebėta įvade: 
“Pažangiosios litera t ū r o s 
augimas ir brendimas bu
vo didžioji J. Šimkaus vil
tis, pasididžiavimas ir, gal 
būt, gyvenimo prasmė.” Jo 
šiltą rūpinimąsi, gero drau
go peti juto Nėris ir Cvir
ka. Boruta ir Venclova.

Su dar didesniu entuziaz
mu ir atsidavimu jis įsijun
gė i tarybinės literatūros 
kūrimą. Buvo kaip kokia 
gera rašytojų namų dvasia, 
taip reikalinga rūsčiais ka
ro ir pokario metais. Pra
dedant nuo Vienuolio ir bai
giant Just. Marcinkevičiaus 
karta,—visiems padėjo, vi
sos gerbė ir mylėjo. Vien 

Šimkaus kupstuotų ant-
€>'• Jonas Šimkus, “Mes iš švento
sios”, išleido “Vaga”, 1968 m. 346 
Pa

Motinos slenka 
kaip tylūs šešėliai,

Kaip dūmai
po gaksro padange. 

Visa Ispanija —
kraujas ir smėlis, 

Kruvinas plėmas
viduržemio lange 

(“Ispanija”)

Ne vien eilėraštis “Mano
ji lietu va” savo šviesiu pa
prastumu gali užimti dera
mą vietą poezijos leidiniuo
se, bet ir tokie eilėraščiai, 
l^aip “Žvejų daina,” “Girti 
šauktukai,” “Prabėganti re
zignacija,” “Apie meilę bū
simą,” “Žemaitija mano.”

Atskirai reikia paminėti 
“Himnus skurdui,” tematiš- 
kai įprastus proletarinei po- 
eziiai, bet J. Šimkaus trak
tuojamus su filosofiniu pa
tosu. Lyriniai ir urbanisti
niai motvvai, groteskas ir 
kovingi šūkiai, prabyla i 
mus per miestan panuolusio 
kaimo vaiko išnažintį. Kuo 
nors ypatingu iš to meto ly
rikos srauto neišsiskirda- 
dama artima, gal būt, Bo
rutos ir Montvilos poezijai, 
ii turi ir skiriamųjų šimkiš- 
kn bruožu. Tai žemaitiška 
kalbos gvslelė. betarpiškas 
ir švelnus gamtos jausmas.

Rašytojo proza
Be abejo, nroznie J. Šim

kus stinresnis ir žvmiai sa
varankiškesnis. Čia iis re
miasi tvirtomis realistinė
mis tradicijomis, nors jau
nystėje mėgo aksperimen- 
tuoti. pajungdamas stilių 
nuotaikos plazdėjimui. Kai 
kuriuo puošnumu ir įnorin
gai moduliuojamu sakiniu 
ankstyvoji J. Šimkaus pro
za. šiandiena gali daugiau 
patraukti skaitytoją, negu 
atbaidvti. Laisvokas stilis
tinis bangavimas rinkinyje 
“Kova dėl dievo” nepavertė 
šio rinkinio apsakymų for
maliais eksperimentais.

Kaip ir visos J. Šimkaus 
gūrybos, jų pagrindas-soci- 
alinė tuometinės Lietuvos 
nelygybė, stichiškas prieši
nimasis engimui ir tamsai. 
Ir čia rašytojas sukūrė įdo
mius veikėjus, turinčius sa
vo vietą šalia P. Cvirkos ir 
A. Venclovos — geriausių 
to meto novelistų — perso
nažų.
Šimkaus sukurtas kunigas

Visų pirma, tai stambes
nės apysakos “Kova dėl die
vo” herojus kunigas , Žy
mantas. Turint galvoje to 
meto visuomeninį klimatą, 
tenka aukštai įvertinti ir 
rašytoją, ir jo sukurtą per
sonažą—nenuolankų, maiš
tingą, labiau paprastų žmo
nių, negu dievo tarną. Kaž
kuo jis strazdeliškas, tasai 
Žymantas, kovojęs prieš 
bažnytinę ierarchiją, poni
ją ir prietarus, norėjęs pa
gerinti liaudies gyvenimą 
bent tuo, kad neleisdavo 
niekam iš religinių apeigų 
pelnytis ir daryti papildo
mą priespaudos formą. Vie
tomis tiesiog žavi stačiokiš
kas, liaudiškos mąstysenos 
ir išminties kupinas Žyman
to charakteris.

Nepaprastai įspūdinga 
paskutinė apysakos scena, 
kai dekanas Kuoka, polici
jos padedamas, pagrobia iš 
mažos bažnytėlės “dievą.” 
Gal būt, tai vieninteliai to
kios rūšies puslapiai lietu
vių prozoje, ir jie aprašyti 
anaiptol ne iš siauros “be
dieviškos” pozicijos.

Šioks toks stiliaus įman
trumas a p y s a k o j e “Prie 
krintančio vandens” vėlgi 
•nesuni v e 1 i u o j a socialinių 
konflikto. Tiesa, dvarininko 

tarnaitės, persilaužimas ne
labai įtikina. Kur kas svar
besni — liaudies vargo ir 
poniško smurto vaizdai bur
žuazinės žemės reformos 
fone. Įsimena Jurgio Teliu- 
ko ir pažangaus girininko 
Galvydžio [paveikslai.

Drąsa ir nenuolankumas 
smurtui

Vienas geriausių rinkinio 
apsakymų, kurį labai mėgo 
P. Cvirka — “Mes iš šven
tosios.” Parašytas nuotai
kingai ir dinamiškai, jis iš
ryškina tuos darbo žmo
gaus, lietuvio dvasios pra
dus, kurie J. Šimkui visados 
labai rūpėjo — asmeninės 
vertės pajautimą, drąsą ir

onas Šimkus
nenuolankumą smurtui. 
“Mes iš Šventosios” skam
bėjo išdidžiai, kaip koks pa
žadas ar priesakas, tegul ja
me vaizduojama pirmojo 
pasaulinio karo žvejų bui
tis. Toks pakilęs, savo oru
mą apgynęs žmogus, ilgai 
nevergaus.

Ištisos J. Šimkaus prozos 
pastraipos, ištisi puslapiai 
bei epizodai skamba kaip 
poezija. Gamtos ir daiktų 
aprašymai persmelkti auto
riaus pastabumo ir jausmo. 
Visur — giedras liūdesys, 
viltis ir laukimas šviesesnių 
dienų, bet nereta ir skaudo
ka ironija. Taip kalba sū
nus, įsimylėjęs savo tėvus 
ir jų buitį, tačiau matąs ne
numaldomas laiko žymes:

“Ir miške, ir laukuose, ir 
ant didelio prūdo — šven
tas vakaras. Pasigirdus ai
dams iš varpinyčios, ne vie
nos akys prilinksta prie že
mės, ne vienos lūpos ima 
judėti pamaldžiai. Bet ir 
nemažiau vaikių suka j ka
maras. Nemažiau ir mer
gų kamarose laukia.

Pušų, rankų, maldų —* be 
galo. Juk Lietuvos vaka
rai toki iškilmingi, toki 
šventi...”

Ir toliau liejasi graudoka 
lyrika:

“Pasibaigia šilai. O už tų 
pabaigų prasideda Daug
noros ražienos. Du beržai iš 
vienos pusės, dvi ’ obelys ?— 
iš kitos. Svirtis: uosinė, pa
sitursinusi kaip senė. Daug
nora jos negriauna', nors iš 
šulinio vandenį virve trau
kia.,.. Svirtį statė senelis, 
ir ji tol stovės, kol pati nu
grius...”

(“Tuo pačiu keliu”)

Toks gamtos, žmogaus 
gyvenimo ir paties rašytojo 
jausmo suliejimas kažkuo 
primena Vaižganto stilisti
nes konstrukcijas.

Jo meilė žmonėms
J. Šimkus, atrodo, tam tik 

ir gyveno, kad visus, vyres
nius ir jia u n e s n i u s, savo 
draugus šlovintų. Bet šie, 
kaip taisyklė, apie jo prozą 
atsiliepdavo santūriai. To
dėl ypač brangi ši P. Cvir
kos pastaba: “Viena rečiau
sių ir tikrai teigiamų savy
bių, kuo negali pasigirti

APYBRAIŽA

Pirmoji mokytoja
Arą... oro... uru...— 

be atvangos kurį laiką kar
toja tuos pačius ir vienodus 
skiemenis. Tačiau vietoj 
“r”, girdisi kietas “1” arba 
kažkoks duslus virpantis 
“h”, tik ne “r”. Net savo 
vardą Romas netaisyklin
gai ištaria. Jis sako Homas.

Mokytoja Stefa Grinevi
čienė negali pakelti tarimo 
klaidų. Ji Romą pasisodina 
prie didelio veidrodžio, kiek 
prasižioja ir, truputį pa
tempusi lūpų kampučius, vi
bruodama liežuviu, rodo, 
aiškina, kaip reikia tarti 
“r”. Romas stengiasi pa
mėgdžioti, vibruoti liežu
viu, bet jam neišeina. Lie
žuvis blaškosi į šalis, oras 
šniokia tarp dantų, o gar
so negirdėti. Tada mokyto
ja paima špadelį ir juo ju
dina liežuvį, bet Romas ne
suteikia oro prie liežuvio, 
o kvėpuoja per nosį ir vėl 
“r” pabėga.
Ji šito negali įsivaizduoti

Mokytoja Stefa Grinevi
čienė pavargsta, o ir pamo
ka neregėtai greit bėga, 
netgi ir kalbos technikos 
pamokos vienuoliktoje kla
sėje nėra. Jos būna tik že
mesnėse klasėše, kai pirma
klasiai kurtieji mokiniai 
mokosi tarti garsus, juos 
gerai valdyti, o Romas, ma
tyt, nevisai gerai išmoko 
“r”, tai vis daro klaidas. 
Mokytoja nenori jo, o ir 
kitų, į jį panašių mokinių 
išleisti į gyvenimą, praeis 
metai, baigs jie dvyliktą 
klasę, o darys tarimo klai
das.

Šito Grinevičienė negali 
įsivaizduoti. Kaip jie susi
kalbės su girdinčiaisiais... 
Tai kiekvieną literatūros 
namoka po keletą minučių 
skiria kalbos technikai. O 
neaiškius, prikimusius gar
sus galima išlyginti, sustip
rinti, nušlifuoti, kad jie 
skambėtų lyg dainos pos
muose. Nors kurčiasis jo ir 
negirdės, o jaus, kad gerai, 
aiškiai taria. Jis jaus bur
nos padargais, balso stygų 
virpesiu, širdimi. Privalo 
jie pajusti! Ir pajunta. Ne
būtų Stefa Grinevičienė 
surdopedagoge, jeigu neiš
taisytų tarimo klaidas.

30 metų su kurčiaisiais
Trisdešimt metų, kaip ji 

moko kurčiuosius vaikus. 
Kiekviena tarimo klaidelė 
jai gerai žinoma. Be abejo, 
ji nesiryžtų tokiam sun
kiam darbui, jeigu nebūtų 
patyrusi, sakysim, pirmai
siais savo darbo metais, kai 
ji 1934 pati pirmoji Lietu
voje pradėjo mokyti kurč
nebylius vaikus. Žinoma, 
toks ten ir mokslas buvo. 
Kai ji dabar pagalvoja, šir
dį graudulys suspaudžia.

Tada prie Kauno 24-sios 

daugelis mūsų rašytojų, tai 
Šimkaus meilė jo vaizduoja
miems žmonėms, jo šilima 
gamtai, peizažui. Vietomis 
jauti, tartum Šimkus dau
gelį savo daiktų glosto ran
ka, atgaivina juos savo kvė
pavimu, ir štai jie pradeda 
judėti.”

Sekantys “Vagos” serijos 
tomai dar plačiau parodys 
Joną Šimkų, kaip talentin
gą, entuziastingą visuome
nės ir kultūros veikėją. Rei
kia manyti, kad ryškės ir 
jos literatūrinių kūrinių iš
liekamoji vertė.

Mykolas Sluckis

pradinės mokyklos, 8-tojo 
forto tvirtovėje atidarė de- 
fektyvių vaikų klasę. Joje 
buvo protiniai atsilikę, su 
kalbos defektais ir aštuoni 
kurčnebyliai vaikai.

O nuo ko pradėti moky
mą? Grinevičienė tada ne
suprato. Prašė Švietimo mi
nisterijos, kad ją leistų pa
simokyti. Po ilgų rūpesčių 
S. Grinevičienę pasiuntė į 
Latviją, į Mintaujos kurčių
jų mokyklą.

Dvi savaites mokytoja 
lankė latvių surdopedagogų 
pamokas, kelias pravedė pa
ti ir “išsilavinusi” grįžo į 
Kauną. Tačiau, be didesnio 
patyrimo, per ketverius me
tus ne ką išmokė. Jos kurč
nebyliai mokiniai netgi ne- 
isisavino skaitymo techni
kos, silpnai rašė ir mažai 
ką suprato skaitydami teks
tą.

Žinoma, ir sąlygų moks
lui neturėjo. Netgi sąsiuvi
nių retai kada gaudavo, ra
šė pieštukais, o apie vado
vėlius kurčnebyliams ne
drįso net svajoti. Pagrindi
nė mokslo priemonė buvo 
nedidelė juoda lenta ir kal
kinės kreidos kamputis.

Pradžia mokyklos
1938 metais Žmogaus glo

bos draugija suorganizavo 
kurčnebyliams mokyklą, 
kurią pavadino gana iškil
mingai “Kauno Kurčių-ne- 
bylių institutas”, kuriame 
veikė ir bendrabutis. O tai 
buvo privatus namelis Kau
no priemiestyje, Muravoje. 
Atidarė dvi klases su 24 
mokiniais. * *

S. Grinevičienė, perėjus 
dirbti į šią kurčnebylių mo
kyklą, buvo lyg ir būsimų- 
ių surdopedagogų mokyto
ja. Padėjo jiems suvokti 
garsų metodiką, individu
alaus darbo būdus, kalbos 
techniką, tačiau ir pati jau
tė, kad dirba sunkiai, daro 
daug klaidų. Vėl rūpinasi į 
mokslus.

IŠį kartą ją pasiunčia į 
Rygos kurčiųjų mokyklą, ir 
ji mokosi du mėnesius. Ta
čiau nors ir prasilavinusi 
surdopedagogikos darbe ir 
įgijusi žinių kursuose, il
gainiui S. Grinevičienė pa
juto, kad vien kursai, o ir 
gimnazijos mokslai, ku
riuos 1924 metais baigė An
talieptėje, nesuteikia tiek 
žinių, kiek reikalinga mo
kytojai. Tebetęsdama darbą 
su kurčnebyliais vaikais, ji 
istojo į Kauno Vytauto dy
džio jo universitetą lietuvių 
kalbą ir literatūrą studijuo
ti.

Naujame poste
Tačiau pirmoji Lietuvos 

kurčiųjų mokykla dėl lėšų 
stokčs 1940 metų pradžioje 
užsidarė. Stefa Grinevičie
nė kurį laiką būna be dar
bo, o, atėjus tarybinei san
tvarkai, ji persikelia į Vil
nių ir čia paskiriama Vil
niaus Kurčių - nebylių mo
kyklos direktore. Iš Kauno 
pereina į Vilnių ir studijuo
ti, ir netrukus baigia Vil
niaus valstybinį universite
tą. Tačiau jos darbą su kur
čiaisiais vaikais nutraukia 
vokiečių okupacija. O grį
žus tarybinei santvarkai, 
ji pakviečiama į Švietimo 
ministeriją inspektore spe
cialioms mokykloms.

Takiau nei inspektorės, 
nei direktorės darbas jai 
ne prie širdies. Ji ilgisi kla
sės, klasės su nelaimingais 
vaikais, kurių po karo nuo 
nelaimingų atsitikimų dar 

pagausėjo. 1946 metais ji 
pereina dirbti į Vilniaus 
kurčiųjų mokyklą - interna
tą mokytoja. Eina į paren
giamą klasę, moko pačius 
mažuosius tarti garsus, žo
džius, suprasti pirmąsias 
sąvokas: “Mama, tėte, no
riu, einu, kalbu, tyliu”.

Ir ji kurtiesiems atiduoda 
visas savo jėgas, išsilavini
mą, patirtį, meilę.

Tėvai ir vaikai
Mokytoja supranta, kad 

ne visi tėvai žino apie kur
čiųjų mokyklą - internatą, 
kurioje valstybės lėšomis vi
su kuo aprūpina pati mo
kykla. Tai ne buržuazinė 
Kaune, už kurią reikėjo tė
vams į mėnesį vien tik 
už mokslą mokėti po 25 li
tus. nors tada oficialiais da
viniais buvo priskaitoma 
virš 600 kurčnebylių vaikų, 
o mokėsi tik 24. Dabar pri
valėjo į mokyklą patekti vi
si kurčnebyliai. Ir ji rašo 
į kaimus laiškus, pati lan
ko šeimas. Netgi Vilniuje 
Maslauskų šeimoje suranda 
du sūnus kurčius, Ukmer
gėje Balnaičių dukrą Onu
tę, Ignalinoje—Emiliją Sta- 
kauskaitę, Igną Pilipavičių.

Padeda jauniems moky
tojams pasisavinti surdope- 
dagoginius metodus, auklė
jimo specifiką, daro pra
nešimus apie šnekamąją 
kalbą, kuri naujai įvedama 
i kurčiųjų mokyklos kursą, 
kalbos ugdymą ir jos tech
niką. Rašo “Lietuvių kal
bos vadovėlį” trečiajai kla
sei.

Mokytoją S. Grinevičienė 
apdovanojama “Garbės raš
tais”, liaudies pirmūno žen
kleliu, ruošiami dokumentai 
suteikti vardą nusipelniu
sios mokytojos, bet S. Gri
nevičienė, būdama labai ku
kli, atsisako: “Aš neverta 
nusipelniusio vardo. Aš tik 
noriu padėti kurtiesiems iš
mokti kalbą, kad jie nesi
jaustų atskirti nuo girdin
čių jų”.

Ir kai susitinka savo mo
kinius, su jais kalba lyg su 
girdinčiais. Jie savo moky
tojai pasakoja apie darbą, 
apie šeimą, vaikus. Tik su 
pirmaisiais mokiniais dabar 
jau pražilusiais, amžių nu
gyvenusiais, mokytoja nela
bai nori susitikti. Su jais 
sunkiai, labai sunkiai žo
džiais susikalba. Jie grie
biasi gestų, o gestai moky
tojai primena jos pirmuo
sius darbo metus, kai ji ne
nemokėjo iš kurčioje išgauti 
garsą, ištaisyti tarimo klai
das, įkvėpti norą mokytis 
kalbos.

Ir šiandien
Ir dabar ji paima zondą 

su apvaliu galiuku. Tariant 
Romui “r”, brauko per lie
žuvį, ir tas “r” lyg ir aiš
kesnis pasigirsta, bet dar 
prikimęs. Tada mokytoja, 
nebeiškentusi, nusivalo pir
štus spiritu ir, sučiupusi 
glitų berniuko liežuvį, paro
do kaip jis turi vibruoti. 
Liepia tarti lyg arklį stab
dytų. Ir po atkaklių ir ne
pertraukiamų pratybų, pa
sigirsta “r”. “Rrr... rrr”. 
O mokytoja rodo paveiks
lą ir klausia Romą, kas tai? 
Berniukas ilgai žiūri ir sa
ko:

—Rašytojas Petras Cvir
ka!

Dar ne kartą sustos prie 
šio garso. Dirbs ilgai iki 
įgus Romas be klaidų tarti 
aiškiai, suprantamai ir gar
siai. Dirbs ir su kitais mo
kiniais, ir visi jie kalbės lyg 
girdintieji.

Vilniaus Kurčiųjų mo
kykla - internatas.

Bronius Jauniškis
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CHICAGO, ILL.
Iškilmingai palaidotas 

Jonas Katilius
Nors Jonas Katilius mirė 

sulaukęs 85 metų, jo staiga 
mirtis daugelį nustebino. 
Jis gerai atrodė ir manyta, 
kad jis dar ilgai gyvens.

Jo šermenys ir laidotuvės 
buvo didelės ir iškilmingos.

LKM Choras dainavo šer
menyse. Katilius buvo šio 
choro kūrėjas ir pirmas jo 
mokytojas. Originaliai cho
ras vadinosi socialistų var
du, paskiau pakeitė į komu
nistų, o paskiau į Laisvės 
Kanklių Mišrų Chorą.

Ir atsisakęs iš mokymo jis 
dirbo chorui gaidų paruo
šimu ir kuo tik galėjo.

Laidotuvėse dainavo Es
telle Bagdonienė. Ji pradė
jo ir baigė laidotuvių cere
monijas, gražias dainas pa
rinkus.

Vi Andrulis kalbėjo apie 
Jono Katiliaus jaunystę Su
valkijoje. J. Katilius pra
dėjo muzikos karjerą var
gonininku. Bet 1905 metais 
turėjo apleisti Lietuvą ir 
atvyko Amerikon.

Katilius buvo malonus 
žmogus. Amerikon atvykęs 
jis bažnyčiose vargoninin
kauti nenorėjo, o be anglų 
kalbos kitur iš muzikos gy
venti nebuvo galima, tai jis 
nuėjo rūbsiuvystės darban.

Jis vedė Aldoną Karaliū
tę. Jiedu gražiai gyveno 
ir išaugino gerus vaikus — 
sūnų ir dukrą ir susilaukė 
6 anūkus.

Paskiau kalbėjo vienas 
žmogus angliškai.
Reikia pagirti Valeriją 

Urbikienę, kuri daug rūpi
nosi gražiu Katiliaus palai
dojimu — gelbėjo šeimai.

Laidotuvių apeigas atli
ko Jean Vance (Stankaitė).

Jos šermeninė didelė ir gra
ži.

Kapinėse trumpai kalbė
jo Roger Žilis, LKM Choro 
pirmininkas, kuris taipgi 
gerai žinojo velionį Kati
lių.

Žmonių buvo prisirinkę 
daug ir dauguma važia
vo į kapines.

Taip palaidotas nusipel
nęs žmogus Jonas Katilius.

Vilnietis

Leonas Jonikas 
perkeliamas iš ligoninės
Alisė Jonikienė informa

vo, kad Leonas Jonikas per
keliamas iš Louise Burg li
goninės į Vincennes Manor 
Nursing Home, 4724 S. 
Vincennes, Chicago, Ill., 
60615.

Lankymo valandos: kas
dien nuo 2 iki 4 valandos; 
vakare nuo 7 iki 8 vai.

Jisai gerokai sustiprėjęs, 
bet jam dar reikalinga ge
ra priežiūra. O be jo su 
sidarius sunkumui “Vil
nies” redakcijoj, jinai turi 
dirbti.

Prof. Schlesinger prieš 
policiją universitetuose
Istorijos profesorius Ar

thur Schlesinger, Jr., kalbo
je Adult Education Council 
sambūryje, rūsčiai smerkė 
policijos naudojimą univer
sitetuose.

Jis sakė: kai policija laz
domis nori palaikyti ramy
bę, vieton gero padaro blo
go. Studentai ima blogai 
žiūrėti į valdžios autorite
tą, palaikomą ginklu—prie
varta. V.

Jis privažiuoja- visai prie 
6024 Wayne Ave., išlipti 
prie Walnut L. Bušai “K’< 
ir “J” veža iki Chelton Avė. 
ir Wayne Ave. Iš ten reikia 
paeiti porą skverų į North 
pusę. Su mašinomis daug 
kelių siekia Wayne Ave.

Svarbiausia, kad ši žinutė 
visų pažangiečių būtų kuo 
daugiau paskleista.

Maloniai užprašome drau
gus atvykti ir iš toliau, 
kaip tai: Chester, Balti
more, Reading ir New Jer
sey valstijos.

Rūpestingos virėjos ruo
šia skanius pietus, O val
gysime truputį po 12 valan
dos. Rūpinamasi ir menine 
programa.

R. M.

Man taip atrodo

IŠ LAIŠKŲ
(Tęsinys iš 2-ro psl.) 

tame, kaip Jūsų idėjų prie
šai stengiasi išnaudoti vi
sas galimas aplinkybes, kad 
mulkinti žmones, o patiems 
daugiau išplėšti pinigų. Tai 
jų biznis, nes jie gyvena iš 
melo, iš įvairiausių išgalvo
tų sensacijų. Patarlė labai 
teisingai sako —“Skęstan
tis griebiasi šiaudo.” Taip 
ir Jūsų aprašyti “laisvinto- 
jai” griebiasi visokių išgal
votų triukų, net dievina ki
niečių konfliktą.

Istorijos rato niekas dar 
nepajėgė atsukti atgal ir 
todėl visa žmonija ne re
gresuoja, o vis žengia pir
myn progreso keliu. Vie
nur tas procesas vyksta 
greičiau, kitur lėčiau, vie
nur be jokių skausmų ir 
nuostolių, o kitur su aršia 
kova, su kraujo praliejimu. 
Tai visai dėsninga, nes nie
kas savo užimtų išnaudoto
jiškų pozicijų niekam ne
nori atiduoti be aršios ko
vos. Tą Jūs visi labai pui
kiai jaučiate, bet kaip kas
met ateina pavasaris, žmo
nės džiaugiasi saulutės 
spinduliais, taip ir progreso 
saulutė vis artėja ir artėja.

Aš Jus ir Jūsų Draugus 
nuoširdžiausiai sveikinu su 
pavasario saulutės skais
čiais spinduliais, su Tarp
tautine darbo žmonių šven
te, su Gegužės Pirmąja. 
Linkiu daug džiaugsmo, 
sveikatos ir geriausios sėk
mės kovoje už taiką Pasau
lyje, už progresą žmonijos 
tarpe.

Dar kartą spaudžiu drau
giškai Jūsų dešinę.

Jūsų
Vytautas Pečiūra

Easton, Pa.
Pas mus irgi daug bėdų, 

daug sirgimų ir mirimų.
Mirė Povilas Eonikas, su

laukęs 76 metų amžiaus. P. 
Eonikas gimęs ir augęs Lie
tuvoje. Jaunas atvyko į 
Ameriką. Visą laiką dirbo 
sunkiai. Gavo dulkių į plau
čius ir visą laiką sirgo iki 
mirties. Jis buvo ramaus 
būdo, . skaitė “Vilnį”, buvo 
LLD 13 kp. ir LDS 51 kp. 
nariu. Paliko sūnų, dvi duk
teris ir daug giminių liūde
syje.

A. Šlapikienė nusiskun
džia dešine ranka, kurioje 
yra didžių skausmų. Taipgi 
serga Povilas Švelnikas. 
Ir aš pats nesveikuoju. 
Randasi ir daugiau sergan
čių. Laukiame vasaros. Gal 
kiek susveiksime.

L. Tilwick

Cleveland, Ohio
LLD 22 kp. reikalai

Kuopos susirinkimas įvy
ko kovo 28 dieną. Kiek te
ko patirti iš pranešimų, 
skaitlingas, o svarbu, kad 
jame geras skaičius narių 
užsimokėjo duokles už šiuos 
metus. Tačiau vis tik dar 
yra apie desėtkas nemokė
jusių. Būtų labai gerai, kad 
patys nariai tuo pasirūpin
tų per draugus arba ir per, 
paštą prisiųsti. Aš jus 
kiekvieną aplankyti nega
liu, o kad būti gerame sto
vyje nariais, duoklės turi 
būti sumokėtos iki liepos 1 
d. Tikiu, jog visi tuo pa
sirūpins.

Savu laiku esu pasakęs 
ir net spaudoje rašęs, kad 
dėl mūsų publikos sumažė
jimo turėsime - visokias su
eigas rengti savose reziden
cijose. Todėl nors man mi
nimo susirinkimo laike 
esant ligoninėje susirinki
mas nutarė turėti išvažia
vimą mano rezidencijoje, su 
šiuo nutarimu pilnai sutin
ku, ir tam laiką paskiriu 
birželio (June) 8 d. Tam 
reikalui yra išrinkta komi
sija, kuri pasitarus kiek 
smulkiau apie tą pažmonį 
praneš. Pageidautina, kad 
visi LLD nariai atsilanky
tų ir bent kita tiek sve
čių atsivežtų. Vietos už
teks visiems. Tėmykite ve
iksnius pranešimus.

J. žebrys

Philadelphia, Pa.
Užprašome prieteliius, 

bičiulius
Jau praslinko ilgos nak

tys, slidžios dienos. Lau
kuose viskas lyg iš naujo 
atgimsta. Pažangūs lietu
viai seniai rūpinasi mūsų 
veikimu, kaip gyvuoja mū
sų spauda, kada turėsime 
draugišką sueigą. Draugai 
nori sužinoti, kaip vyko 
pergyventi žiemužę. Tokius 
dalykus sužinoti patogiau
sia sueigoje, kur sutinki 
savo prietelius.

Tad, Philadelphijoje turė
sime šių metų pirmą drau
gišką sueigą gegužės 18 d. 
Bus gražus sekmadienis. 
Vieta daug kam žinoma, 
privažiavimas patogus. ' Tai 
įvyks 6024 Wayne Ave. Be 
mašinų reikia važiuoti se
kamai: Broad St. iš North 
ar South iki EHe Ave. ir 
persėsti į gatvekarį Nr. 53, 
vežantį į vakarus (West).

So. Boston, Mass.
Iš filmų lodymo

Balandžio 18 d. J. Gry
bas iš New Yorko rodė fil
mus. Buvo įdomūs, iš pre
zidentų Roosevelto ir Ke
nedžio gyvenimo, iš Lietu
vos buvo gražių dainų.

Jeigu būtų rengta sekma
dienį, tai būtų daug dau
giau susirinkę žmonių. Bet 
viskas išėjo gerai.

Draugas Grybas sakė, 
kad turi daugiau naujų 
filmų iš Lietuvos, ir žadėjo 
atvažiuoti parodyti. Labai 
ačiū jam.

S. Rainard

Atviras pokalbis
— Žmonele, aš mirštu. 

Mano valandos jau suskaity
tos. Prisipažink atvirai, ar 
tu buvai man ištikima?

— Būtinai nori žinoti?
— Būtinai.
— O jeigu tu nenumirsi?

Didžiausia žmonijos ne
laimė'1 yra karas. Jame 
žūsta ne tik kariai, bet ir 
seniai ir vaikai, nes bom
barduojant miestus, kai
mus, kas tik ten gyvena, 
žūsta. Įrankiai žudymui 
ištobulinti ir dar vis labai 
tobulinami.

Kodėl taip yra? Juk 
žmonių gyvenimas nėra per 
ilgiausias. Niekas mirda
mas nenusineša sukrautą 
turtą. Na, o karai yra tik 
dėl turto dauginimo ir sa
vos garbės.

Žinoma, apsigynimo ka
ras pateisinamas. Juk fak
tai parodo, kad Japonija 
užpuolė Havajų salas, ku
riose mūsų šalies karo lai
vynas buvojo, ir daug lai
vų su įgulomis sunaikino. 
Mūsų šalis stojo į mūšį; vi
sa šalies liaudis vieningai 
veikė, kad įgalėjus užpuoli-

Mokslininkai nustatė, kad 
per aštuonis dešimtmečius 
(1880 m. — 1960 m.) viduti
nis ispano ūgis padidėjo — 
2.4 cm, prancūzo — 4.6 cm, 
norvego—8.1 cm, olando-— 
10.8 cm

Zebro dryžiai ne juodi, o 
balti.

Bet šis Vietnamo karas, 
kurio net Kongresas nepa
skelbė, randasi net apie 10 
tūkstančių mylių nuo mūsų 
šalies — Azijoje. Jame jau 
labai daug mūsų karių žu
vo, daug sužeistų.

Balandžio 15 dieną buvo 
paduoti šie duomenys iš 
Vietnamo: Mūsų karių jau 
yra užmuštų 38,963; sužeis
tų 199,258; orlaivių numuš
ta 2,643, helikopterų 2,519. 
Na, d kiek bilionų dolerių 
jau išleista tam baisiam 
karui ?

Mūsų šalis tiek daug nuo
stolių jau turi, o kur nuo
stoliai vįętnąmiecių, abiejų 
pusių ? Tai neišpasakytai 
baisūs nuostoliai!

Tikrai jau yra įrodyta, 
kad kapitalistinė sistema 
negali apsieiti be karų.

Juk mūsų šalis dar netu
ri dviejų šimtų metų nuo 
revoliucijos prieš Anglijos 
imperializmą, o jau pati eina ' 
tokias pareigas, kurias 
Anglijos imperija ėjo.

Keisčiausia yra, kad tikė
jimas niekad neišeina prieš 
karus. Dar laimina kariuo
menę einant į karą, buktai 
“for god and country.” 
Tiesa, jau atsiranda pavie
nių žmonių krikščionių ti- 
kėjime, kurie bando išreikš
ti priešingas mintis karui. 
Bet tokių yra visai mažai.

Kapitalui yra reikalingas 
tikėjimas; tikėjimas yra 
naudingas kapitalui. Ran- 
kgt ranką mazgoja, nes abu
du yra labai nešvarūs.

Žmones labai apgaudinėja 
su savo biblija. Šiuo metu 
mažai įpūsų spaudoje ran
dasi kritikos apie bibliją. 
Mah atostogaujant Ken
tucky valstijoj, užtikau la
bai tinkamą kritiką tūlame 
laikraštyje. Prašau pasi
skaityti. Rašo Lydia Burn
ham, atsakydama to laik
raščio skaityto jui, ;kuris pa
sirašo “A Reader:” Ji sa
ko.: •

“Aš žinau, kur “A Read
er” gavo tą supratimą, kad 
Biblija pareina, iš Dievo ir 
iš bažnyčios. ATš tikrųjų, ji 
nepareina iš Dievo, nei iš 
bažnyčios. O kuo tikriau
siai nėra joks “dievo žodis.” 
Tai yra įvairių autorių raš
tų rinkinys. Pasaulio moks
lininkai atmeta tą suprati
mą, kad Biblija yra dieviš-1 
kos kilpiės, nes joje yra 2,-* 
000 prieštaravimų, sufabri
kuotų pareiškimų, dvi pasa
kos apie tvaną ir netinka
ma jauniems žmonėms skai
tyti literatūra.

Evangelijos viena kitai 
prieštaraūjaį ir Biblijos 
“mokslas” yra didelis jūo-

kas. Viena klaida supliekia 
dogmos neklaidingumą.

“A Reader” sako, kad 
buvimas krikščioniu sulaiko 
žmogų nuo papildymo nusi
žengimų. Bet kaip tą su
derinti su faktu, kad krikš
čionybė pati yra palieju- 
si daugiau kraujo ir papil
džiusi daugiau žiaurumų 
negu bet kuri kita religija 
pasaulyje?

Per daugiau kaip 1,500 
metų krikščionybė daugiau 
pusės bilijono žmonių vieš
pataujanti religija, tai yra 
apimanti beveik visą Vaka
rų Pasaulį. Per visus tuos 
1,500 metų niekados ne
trūkdavo karų, neapykan
tos ir plėšikavimų ten, kur 
krikščionybė vieš p a t a v o. 
Karas buvo daugiau taisyk
le negu išimtis. Tamsiųjų 
Amžių laikotarpiu, — kai 
progresas buvo sustojęs, — 
išdavystės, karai, neapy
kanta ir plėšimai buvo 
kasdieniniai įvykiai. Krikš
čionis ėjo prieš krikščionį 
ir papildė vienas prieš kitą 
žiauresnius nusižen gimus 
negu nekrikščionys prieš 
krikščionis.

Tai užrekorduota istori
joje. “Jeigu kunigai skelb
tų Biblijos tiesas,” sako “A 
Reader.” Kokias tiesas? 
Faktas yra, kad Biblija yra 
barbariška knyga, parašy
ta barbarizmo laikais dėl 
necivilizuotų žmonių. Tai 
didžiausia apgavystė pa
saulyje !

Baigdamas sakau: “Lai 
Jūna pasaulyje taika!”

Pranas

Paterson, N. J. į
Šių metų balandžio 15 d. 

mirė senas Patersono gy
ventojas 75 m. Roy B. Au- 
čius, kuris 1913 metais at
vyko į šią šalį ir visą lai
tą išgyveno Patersone.

Ray Aučius Lietuvoje ki- 
ęs iš Merkinės apylinkės, 

Veismūnų kaimo.
Kuomet velionis buvo 

sveikas, priklausė prie pa
žangiųjų draugijų ir jose 
veikė pagal išgalę. Buvo ga
na pažangus žmogus, uolus 
Tarybų Sąjungos šalinin
kas. Taipgi kuomet Lietu
voje susikūrė Tarybų val
džia, buvo stiprus jos rė
mėjas. Bet kuomet užėjo 
makartizmo pavietrė, artai 
bijodamas reakcijos repre
sijų, pasidarė pasyvus vei
kime. Tačiau vis dar skai
tė “Laisvę.” Bet kuomet 
“Laisvė” pradėjo išeidinėti 
tik du sykiu į savaitę, metė 
ją ir tapo “Vilnies” skai
tytojas.

Per kelioliką paskutinių 
metų jį kankino dusulys, 
tad ir abelna sveikata ga
lutinai pakriko.

Mirė palikdamas savo gy
venimo draugę, po tėvais S. 
Navikaitę, su kuria išgyve
no kelioliką metų, bet vai
kų neturėjo. Taipgi pali
ko tris brolius — Aleksan
drą ir Joną Amerikoje, ir 
Julių Lietuvoje.

Lai būna tau, Rojau, leng
va šios šalies žemelė, užbai
gus gyvenimo kelionę, ilsė
tis ramiai, o likusiai gerbia
mai jo gyvenimo draugei, 
broliams ir kitiems arti
miesiems gili užuojauta ne
tekus mylimojo.

J. Bimba

Haverhill, Mass.
Mirė lietuviai šiais metais

Sausio 5 d. mirė Virgi
nia B. Pereson (Pečiukony- 
tė), 44 metų, 361 Washing
ton St. Gimė Hudson, Mass. 
Paliko motiną Anną di
džiausiame nuliūdime, kuri 
jau ilgas laikas kaip serga 
ir negali vaikščioti. Paliko 
giminių ir draugų. Palai
dota sausio 28 d. Lietuvių 
tautiškose kapinėse, Brad- 
forde.

Sausio 31 d. mirė Sophie 
Virbickienė, 80 metų, 340 
River St. Ilgai sirgo. Pa
liko brolį Stasį Uždavinį ir 
jo šeimą. Paliko giminių 
ir draugų. Skaitė “Lais
vę.” Palaidota vasario 3 
d. St. Patrick’s Cemetery.

Kovo 3 d. mirė Williąm 
Klimauskas, 51 metų, 15 
Dale St. Buvo antrojo pa
saulinio karo veteranas, čia 
gimęs ir augęs. Paliko žmo
ną Josephine, du brolius 
Alphonse ir John ir seserį 
Anna Klimauskaitę. Palai
dotas kovo 6 d. St. Patrick’s 
Cemetery.

Kovo 28 d. mirė Leon Ba- 
kanosky, 76 metų, 40 Pill
ing St. Buvo našlys. Pa
liko seserį Adelę Zurwell, 
Nashua, N. H., ir brolį Kos
tą Williams, gyvenantį 
Worcesteryje, ir daugiau 
giminių ir draugų. Palai
dotas kovo 31 d. Bellevue 
Cemetery, Lawrence, Mass.

Mirė Frank Sampson, 55 
metų, čia gimęs ir augęs; 
mirė Miami, FĮa.Palaido
tas balandžio 14 d. Lietuvių 
tautiškose kapinėse, Brad- 
forde.

Balandžio 11 d. mirė An
na Paulauskienė, 76 metų, 
89 Wilson St. Paliko du 
sūnus Joseph ir Albert su 
šeimomis. Palaidotas ba-'

landžio 14 d. Lietuvių tau
tiškose kapinėse, Bradfor-u 
de. Palydovų buvo 15 ma-r 
šinų, pilnos žmonių, ir vi-ų, 
si buvo pakviesti Gedimino^ 
kluban ir pavaišinti val
giais ir gėrimais.

Mirusiems lai būna ramy
bė, o likusiems—užuojauta.

Darbininkė

Riverside, N. J.
Sugrįžo į namus Paulina 

Jatušienė, išbuvusi ligoni
nėje daugiau kaip du me
tus. Jos vyras Jokūbas yra 
83 metų amžiaus ir nelabai 
tvirtas. Vis skaito “Laisvę” 
ir pasiilgsta laisviečių drau
gų-

Jie patys nebegali išeiti 
iš namų. Paulina yra para
lyžiuota, sunkiai sirgo. Da
bar vaikštinėja su kėde pa
siremdama. Turi moterį, 
kuri juos prižiūri duktės 
namuose. Duktė Anna yra 
mokytoja, tai vakarais jįi 
prižiūri tėvelius.

Bridgeport, Conn.
Balandžio 20 d. -LDS 74 

kuopos draugiška sueiga 
gražiai pavyko. Popietis 
praleistas su draugais už
kandžiaujant ir pasikalbant.

Girdėti įsitaHmų, kad to
kių sueigų reikėtų daugiau 
turėti. j

J. Strižauskas

Pranešimas
Naujosios Anglijos Mote

rų Sąryšio 'konferencija 
įvyks Aprilio 27 dieną, 318 
West Broadway, South 
Boston, Mass. Pradžia 11 
vai. ryte. Atsiųskite dele1 
gates į konferenciją.

E. Repšiene
Finansų sekretore^

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo- j 
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė ||

1. Pramonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. Švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

10. Ąpię Lietuvos rašytojus
11. Ap^e Lietuvos moterį šiandien
12. Paminklų apsauga—Kraštotyra
13. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Kiek muilo burbulėlių ga
lima išpūsti iš pusės kilo
gramo muilo? Tiksliai ap
skaičiuota : 25,344,000.

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

U
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Nori konferencijos 
“respublikai gelbėti”
Princeton, N. J.—Negras 

kongresmanas Powell ragi
na šaukti nacionalinę kon
ferenciją jaunų ir skurdžių 
žmonių, vadovaujant legis- 
latoriui Bond ir senatoriui 
Ed. Kennedy.

Konferencijos tikslas — 
“respublikai gelbėti” n u o 
rasinės diskriminacijos ir 
karo Vietname.

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
Darbininkų Unijos atsto
vai gruodžio mėn. lankysis 
Tarybų Sąjungoje, rašo 
plieno darbininkų organas 
“Steel Labor.”

TSRS protestuoja JAV
JVashingtonas. — Jungti

niu Valstijų valdžia gavo 
protestą iš Tar. Sąjungos 
dėl Amerikos karo laivų 
koncentracijos Šiaurės Ko
rėjos pašonėje.

TSRS nurodo, kad tai 
provokacinis Amerikos žy
gis, kuris gali duoti tam 
tikrų tarptautinių nemalo
numų.

Hanover, N. H. — 300 
Dartmoutho universiteto 
studentų užėmė administra
cijos salę. Jie reikalauja 
pašalinti iš universiteto mi- 
litarinį rekrutavimą.

Portugalą komunistai 
’ ir Gegužės Pirmoji

Paryžius. — Portugalijos 
Komunistų Partija kviečia 
Ivo šalies darbininkus strei
kuoti gegužės 1 d., iškilmin- 
g a i minėti tarptautinę 
darbininkų šventę.

Gegužės Pirmos šūkiai 
reikalauja: Duonos, laisvės, 
taikos, politinių kalinių am
nestijos, laisvų rinkimų.

Kompartijos atsišaukime 
aiškinama, kad Caetano re
žimas nesuteikia žmonėms 
demokratinių, teisių, uni
joms uždrausta viešai veik
ti, kolonialis karas tebeve
damas. Kviečia prieš tai 
kovoti.

, Kalkuta. — Indijos lėktu- 
su 44 žmonėmis sudužo 

Rytų Pakistano teritorijo
je. Visi keleiviai žuvo.

Pekinas. — Kinija išvarė 
Vengrijos žurnalistą K. Pa- 
taką, kuris rašęs neprielan- 
kiaP<pie Kiniją.

■ ST. PETERSBURG, FLA.
*

Pranas Kavaliauskas
'l

Mirė balandžio 8 d., š. m. 1
Reiškiu gilią užuojautą jo seserims, Lilijai Kavaliaus

kaitei, Agnei Jurevičienei, Helen Kudirkienei ir Marga
ret Cowl. Taipgi ir velionio kitiems šeimos nariams. .

Vale Sutkienė
San Francisco, Calif.

I ST. PETERSBURG, FLA.
■ - Mirus
I Pranui Kavaliauskui
I Reiškiame giliausią užuojautą jo seserims, Lilijai Kava-
I liauskaitei, Agnei Jurevičienei, Margaret Cowl, Helen 
■^Kudirkienei ir visiems jo draugams bei artimiesiems.
| Mary Lynn ir
■pBinghamton, N. Y. Ona Wellus

Kaltina teisėją už 
taksy nemokėjimą
Newark, N. J. —« Passaic 

County teisėjas Polack pa
trauktas atsakomybėn už 
taksų laiku nėsumokėjimą. 
Jis teisėju tarnauja 27 me
tus.

Už tokį prasižengimą 
jam gręsia vienų metų ka
lėjimas ir $10,000 finansi
nės bausmės.

TSRS motery parama 
Vietnamo moterims

Hanojuje buvo iškilmin- 
g a i perduotos Tarybinių 
moterų komiteto dovanos 
Vietnamo moterims, atga
bentos motorlaiviu “Laza
revas”.

Jų tarpe — 50 tonų cuk
raus, 25 tonos ryžių, 18 to
nų sauso ir kondensuoto 
pieno, 62 tūkstančiai met
rų audinių, dėžės su medi
kamentais, mokykliniai rei
kmenys ir kitos prekės.

Anglijos kariai Anglijoj
Anglijos vyriausybė siun- 

č i a naujus pastiprinimus 
savo kariniams daliniams 
Angilijoje, siekdama nuslo- 
pinti saloje besiplečiantį 
protesto judėjimą prieš 
okupaciją. (

Kaip praneša iš Anglijos 
laikraščio “Daily telegraph” 
korespondentas, ten jau iš
silaipino parašiutininkų bū
rys ir laukiama atvykstant 
dar vienos policininkų gru
pės iš Londono.

Ragina uždrausti 
neofašistinę partiją
Vakarų Berlynas, (Tass- 

Elta). — Čia įvyko demok
ratinės Vakarų Berlyno or
ganizacijos — nacizmo lai
kais persekiotų asmenų su
sivienijimo — konferencija.

Kaip rašo laikraštis “Di 
varhait”, priimtoje rezoliu
cijoje delegatai reikalauja, 
kad vietos senatas uždraus
tų neofašistinę nacionalde- 
mokratų partiją ir apvalytų 
miesto policijos ir teisingu
mo organus nuo buvusių 
nacių.

Turinas, Italija. —7 Vie
nas vyras teisme nubaustas 
18 mėn. kalėti už pakėlimą 
jaunos blondinės suknelės.

Keturias penktąsias viso 
gyvojo pasaulio sudaro 
vabzdžiai.

MULTILITH OPERATOR. Ener
getic young man for full time job 
to train on light -^machines in mo
dern business office of .national 
campany. Good salary plus complete 
benefits. Office convenient to “E” 
and “44” buses. For an interview 
call: TE 9-6600, ext. 261. LIBERTY 
MUTUAL INSURANCE CO. 15 Esso 
Road, Bala Cynwyd, Pa. An equal 
opportunity employer.

(30-32)

BURGER CHEF. 2nd St. Pike 
Southampton, Pa. Full and part 
time available. 16 men needed. 
Call— PI 2-9660 for appointment.

(30-34)

CARPET MECH.
Expd. Must have own tools. 

Permanent year ‘round position.
OS 2-7732. (30-31)

, WE HAVE SEVERAL interesting 
full time positions for high school 
graduates, typing speeds of 40 wpm 
required. Ideal working conditions 
in suburban office building. Excell
ent benefits program. 5 day week. 
Conveniet to “E” and “44” buses. 
For interview call TE 9-6600 ext. 
261. LIBERTY MUTUAL INSUR
ANCE CO., 15 Esso Road, Bala 
Cynwyd, Pa. (30-32)

KNITTERS-LEARNERS — Gua
ranteed year round work. No lay
offs, all benefits, EXPERIENCED 
KNITTERS, parn extra money, join 
our Saturday and Sunday work 
force.

WALGO KNITTING MILLS \> 
206 E. Hamilton St., Allentown, Pa.

435-9091 (30-36

Binghamton, N. Y.
širdinga padėka

Balandžio 20 d. įvyko ne
tikėtas pobūvis American 
Legion salėje. Tai buvo pa
rengimas J. ir K. Vaice
kauskams, grįžusiems iš 
Floridos, priimti. Taipgi 
buvo atžymėta Alice Pa- 
giegalos gimtadienis.

Paulina Jasilionienė pasi
darbavo šios gražios suei
gos suruošimu. Ji gavo 
draugių, kurios padėjo su
kviesti svečius. Stalas buvo 
gražiai parengtas. Gėlės 
buvo nuo sesutės, vaikų ir 
B. Woycehowsky, taipgi 
nuo Adelės Kumpon.

Taipgi turėjome ir pro
gramą, kurią Žolynas vedė, 
nušviesda m a s parengimo 
tikslą. Buvo iškviesti sve
čiai pakalbėti.

Buvo parinkta spaudai 
aukų. Manau, koresp. Anna 
Wellus apie tai parašys.

Vaišėmis svečiai buvo pa
tenkinti. Tvirtesnio gėrimo 
turėjome iš Floridos. A. Žo
lynas taipgi pastatė butelį. 
Patarnavo P. Sasuta, T. 
Barnhorth ir B. W o y c e- 
howsky.

Ačiū Paulinai už gražų 
tortą ir už surengimą to
ki o s iškilmingos sueigos. 
Ačiū visiems kitiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie 
šios sueigos sėkmingumo. 
Tai niekad nebus pamiršta.

J. ir Ę. Vaicekauskai

Pranešimas
South Boston, Mass.

i LLD 7-os apskrities ir Mo
terų sąryšio yra šaukiamas 
pavasarinis posėdis apkal
bėjimui vasarinių parengi
mų—apskričių ir “Laisvės” 
piknikų.

Konferencija įvyks balan
džio 27-ą d., 11 vai. ryto, 
818 Broadway.

Kviečiame 7-oš apskrities 
ir Moterų sąryšio komitetų 
narius, taipgi ir vietos vei
kėjus dalyvauti pasitarime 
dėl geresnių pasekmių.

J. Jaskevičius 
7-os apskr. sekr.

TECHNICIANS

Appliance and Television

Due to our expansion of General 
Electric and Hotpoint appliance fac
tory service to Dauphin, York and 
Cumberland counties. We have 
openings for experienced techni
cians.

Excellent working conditions, 
wages, benefits and family security 
program.
^^appointment call 717-564-7430.

GENERAL ELECTRIC
F COMPANY
’4-

2259 Woodlawn St., Harrisburg, Pa.
An Equal Opportunity Employer.

(28-35)

WELDERS
, Lay out and fabricate Gates for 
Chain Link Co. Experience in pipe 
welding Co. benefits, including hos
pitalization, life insurance, sick pay, 
paid vacation. Salary commensurate 
with experience.

ATLAS FENCE COMPANY
Croydon, Pa. 788-6400.

(28-31)

Wanted Men to work inside Ware
house. Loading & unloading Trucks 

and processing material.
• Steady work—regardless of 

outside weather conditions.
• Good pay. ...
• Usual fringe .‘benefits.
Only those interested- in perman

ent employment need apply — in 
person to: METROPOLITAN ME
TALS, INC., 320 Freight St., Hamp- 
deh Industrial Park, Camp Hill, Pa. 
717-761-2430.

(28-31)

•,T-------------------------------------------- ---
DRAFTSMEN .

Excellent opportunities. Immedia
tely available for individual capable 
of creative thinking and design 
work. .Some mechanical eletronical 
aptitude. Minimum of 2 yrs. exper
ience. Apply in person or call Mrs. 
Williard.

FILM CORP. OF AMERICA
19th & Allegheny Ave., Phila-, Pa. 
BA 5-7647.Į (30-33)

RECEIVING CLERK ASST.

ASSEMBLERS

We are looking for ambitious in
dividuals who are seeking advance
ment and responsibilities in a rap
idly growing division of a major 
company.

Plan your future wits—

FMC CORP.

115 West Ave., Jenkintown, Pa. 
224-1200

An equal opportunity employer.
(30-39

PRODUCTION 
WORKERS

Leading manufacturer of corrugated 
containers seeks dependable people 
for their plant operation. No exper
ience needed. Excellent benefits in
cluding Blue Cross, Blue Shield, Life 
insurance, pension, paid vacation.

WESTVACO CORP.
II & D DIVISION

5th STREET
GLOUCESTER CITY, N. J.

456-1150
An Equal Opportunity Employer.

(30-31)

WELDERS
Experienced Electric Arc 

Steady work. Excellent pay 
and full benefits

JOHN WOOD CO.
100 Washington St. 

Conshohocken, Pa.
828-0800

I (30-33)

RECEIVING

CLERK ASST.

ASSEMBLERS

We are looking for ambitious 
individuals who are seeking ad
vancement and responsibilities in 
a rapidly growing division 'of a 
major company. Plan your future 
with—

FMC CORP.
' 115 West Ave

Jenkintown, Pa.
224-1200

An Equal Opportunity Employer
, (30-32)

MAINTENANCE
1 MECHANIC

Must have pipe fitter experience, 
also experience in general production 
machine maintenance and repair. 
Machine shop background desirable, 
steady employment.

Pleasant working conditions, good 
starting rate and fringe benefits. 
Interviews 9 .a m. to 4 p. m. or by 
appointment. Phone 201-846-2400. 
ext. 1254.

HENRY HEIDE INC.
14 Terminal Road

New Brunswick, N. J. 
(Industrial Park) 

Equal Opportunity Employer
(27-38)

MEN WANTED
Aluminum sash and door manu

facturer located in NE. Phila., has 
immediate positions available. Ex
cellent benefits, including paid holi
days and vacation. Experience not 
necessary. We will train. Apply: 
STEPHEN LAURIE MFG. CO., 920 
E. Lycoming.

PI 4-4300.
(28-31)

DRAFTSMEN

Mechanical, experienced on pres, 
sure vessels and piping for water 
treatment system. Modern facilities. 
Excellent fringe benefits. Equal 
opportunity employer.

COCHRANE DIVISION
CRANE CO.

3rd Ave.} King of Prussia.
265-5050

(28-34)

DRAFTSMEN

Electrical detailcrs, prepare schma- 
tics. Point to point wiring layout. 
Familiar with basic electrical in
dustrial hardware. Modern facili
ties. Excellent fringe benefits.

Equal Opportunity Employer.
COCHRANE DIVISION

CRANE CO.
3rd Ave., King of Prussia.

265-5050
(28-34)

SYSTEMS ANALYST

Immediate opportunity for quali
fied applicant with BS Degree plus 
3 to 4 years experience in Systems 
Analysis and a good working know
ledge of manufacturing syštems. 
Good starting salary and excellent 
working conditions.

For further information please 
call or write R. D. AYOOB, 666- 
5000.

CONTROL DATA
CORPORATION

Valley Forge Division. Valley Forge 
Park,

2621 Van Buren Avenue, 
Norristown, Pa.

An equal opportunity employer.
(30-32)

MECHANIC. Used cai’ mechanic 
wanted for minor tune ups. Capable 
of replacing exhaust systems and 
brakes. Excellent salary, hospitali
zation, paid vacation, excellent work
ing conditions. New facilities. Con
tact L. D. Mitchell, General Mgr. 
MOTOR SPORT, 510 West Chester 
Pike, Havertown, Pa. HI 9-2400.

(30-32)

STEEL WORKERS
Leveling Line Operators

Crane Operators-Shear Operators 
and Truck Loaders. Immediate posi
tions available. Call OR 6-4206 for 
appointment. (30.34)

Wanted

FOREMAN SUPERVISOR

We are a large company, looking 
for a man with ability to manage 
and supervise night cleaning crews.

Our top Company management 
advanced from this job.

If you can manage and supervise 
men and women, we can teach you 
the rest. Excellent starting salary 
with automatic salary review. Com
pany paid hospitalization and medi
cal payments, plus life insurance.

A permanent job with a reliable 
Company.

Contact Mi*. Parent now for an 
appointment; Call 203-525-2112.

Vienintelis įstatymas, ku
ris niekuomet nebuvo pa
žeistas, buvo viduramžiais 
Anglijoje išleistas įsakas, 
draudžiantis alchemi k a m s 
paprastus metalus paversti 
auksu ir sidabru. ,

OPERATORS
Single and double needle operators 

for lightweight rainwear. Positively 
no layoffs. Paid holidays, vacations 
and other benefits^ If you have sew
ing experience and want to earn top 
money, stop and see Mrs. Kelly.

INDUSTRIAL PRODUCTS, 
2201 W. Glenwood. (25-35)

ALTERATIONS

LANE BRYANT

HAND & MACHINE

Experience Preferred 
Immediate employee discounts. •
Generous Employee Benefits

Personnel Dept., 4 th Fl.

12th & Chestnut Sts.
(25-31)

FACTORY WORK
Packers for Automotive Parts 

NE vic. near Sears
Good working conditions. .

GOOD SALARY.
Call PI 4-5252.

8—4:30
(27-32)

Wanted Experienced
WEAVERS

W-3 Shaft Looms.
Day shift. Good pay.
All Fringe Benefits.

Call for appointment 
CANTEBURY FABRICS

MT. HOLLY, N. J.
609-267-2134

(27-33

BRAKE OPERATORS 
SET-UP MEN 

WELDERS 
GRINDERS

Steady 53 hour week. Liberal 
fringe benefits.

BABINEC SHEET METAL
774 Martin St., Rahway, N. ,J. .

388-6600
(26-32)

MALE ATTENDANT OR
ORDERLY

All shifts, full or part time.
Call 785-1266 between 10 AM & 4 PM»

(25-31)

STEEL COMPANY. Has openings 
for leveling line operators. Crane 
operators, shear operators, truck 
loaders. Immediate positions avail
able. Call OR 6-4206.

( 25-30)

Attention!
HELP WANTED

No previous experience requested 
on the job training. 40 hr. week. 
Rotating shift. Outstanding wages 
and benefits package, including 
Blue Cross, Blue Shield, sick pay, 
life insurance. Vacations, pension 
plan, etc. ♦ Apply at:

E. I. DUPONT DE NEMOURS 
& CO.

256 Vanderpool St., Newark, N. J. 
07114. Call 201-243-2141.

An Equal Opportunity Employer.
(28-33)

PRESSERS. UNDER PRESSERS.
Darts, sleeves, cuffs, all done on 
modern equipment. We offer: Three 
weeks vacation, 7 paid holidays. All 
Union fringes. Apply;

PENN BILT CLOTHES
1666 Callowhill St., 5th fir.
Ask for Mr. Louis DeLuca.

(28-31)

MAINTENANCE MEN
Some knowledge of electricity 

and pipes.
SUMMERDALE DYEING

& FINISHING, INC.
8101 Holmesburg Avė., MA 4-1270,

(28-31)

COOKS
Open hearth cooks. Full time or 

part time. Excellent working con
ditions. Good salary. Opportunity. 
Exp. not nec. Apply in person.

GEORGE WASHINGTON MTR 
LODGED, Rt. No. 1, Trevose, Pa.

(28-32)

MEN
Ground Keepers. Outdoor work, 

no experience necessary. Numerous 
benefits, paid vacation and holidays, 
sick leave, hosp. Starting salary 
$1.80 per hr. Apply between 9 and 
3, Mr. Hand. FOREST HILLS CE
METERY, Philmont & Byberry Rd., 
Philadelphia. ‘ (30-31)

AUTO LOT PORTER 
Steady work. Good starting salary. 

Good benefits.
Excellent working conditions, 

apply in person or call:
C & C FORD

>»>

1100 Easton Road, Horsham, Pa.
OS 5-1700

(21-30)

WANTED IMMEDIATELY!
We need 2 aggressive, capable 

young men to fill the following po
sitions. Painter’s helper. Sanding and 
masking experience necessary. Me
tal man, fully experienced. For the 
successful applicant we offer;

Hospitalization
Five paid sick days
Injury benefits
Paid vacations & holidays

And we are proud to announce 
that we ąre the first to offer Pro
fit Sharing in this area. Call Nor
man Webber, Manager. KI 4-7800. 
SPRINGFIELD DODGE. (24-30)

CHIPPERS
We need help and in exchange for 

your help we offer you: 8 paid ho
lidays, vacation up to 5 weeks, Blue 
Cross/Blue Shield, $3,500 Life insur
ance, liberal pension plan. $65 per 
week sick pay. Jobs open on all 
shifts. Apply at personal office. 
Mon—Fri. 8 AM to Noon, or call 
Mr. High at 582-2011.

BIRDSBORO CORP.
Birdsboro, Pa. An Equal Oppor

tunity Employer. Please mention 
this ad. ' (24-30)

PARTS 
MANAGER

Must have equipment experience. 
Salary open.

Usual Company benefits.
Contact H. B. Groff

GROFF TRACTOR & 
EQUIPMENT, INC. 
Rte. 11, Carlisle Pike 
PHONE 717-766-7671

(30-33)

AUTO SERVICE ADVISOR

I’m looking for a man with serv
ice advisor experience to take over 
a very sensitive position in our auto 
service Dept. GM experience help
ful’ Blit not required. The qualified 
applicant must have a neat appear
ance and a pleasant personality. For 
the qualified applicant we offer:
A GOOD SALARY & COMMISSION

HOSPITALIZATION
PAID VACATIONS & HOLIDAYS

Call Mon-Fri. 9—5 at OS 2-2000 
Mr. Carl Hoff, Service Manager

LAFFERTY CHEVROLET
Warminster, Pa.

(23-30)

TRAINEES WANTED FOR

General Production Work
Need mechanically inclined Indivi

dual interested in learning new pro
duction techniques. Sick leave, va
cations, holidays, merit increases.

Call Mr. Kowski, OL 9-8400.
SPECIALTY GLASS 

PRODUCTS. INC.
143 Terwood Rd., Willow Grove, Pa.

(23-32)

WANTED ALIGNMENT MAN
Experience front end. Steady work, 

good Company benefits. For inter
view call:

PERKASIE VULCANIZING CO.
Route 309, Sellersville, Pa. 257-6527

(24-30)

EXCELLENT POSITION. Open on 
the maintenance staff of George 
Washington Memorial Park. Salary 
plus insurance, plus pension, plus 
extra' bonus. Tenant House avail
able. Phone TA 8-1417 for interview.

(28-30)

COOK
Short order. Experienced. Apply: 

deVILLE DINER 
Baltimore Pike, Springfield.

KI .4-3999. .
(28-32)

LINOTYPE OPERATOR AND
MACHINIST OPERATOR

4:30 to 12:30 PM. overscale, steady 
overtime, air-conditioned. Company 
paid major medical insurance and 
pension. Family educational bene
fits ąt U. of P. Call John McHugh. 
BA 2-6700, ext 245. Member Master 
Printers Association.

(28-31)
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Gegužes Pirmosios eisena ir 
demonstracija

Po daugelio metų pertraukos šiemet New, Yorko 
žmones per Gegužes Pirmąją išsilies į gatves ir demons
truos prieš karą, prieš militarizmą, prieš skurdą ir ne
teisybę. Eiseną ir demonstraciją ruošia daugelio orga
nizacijų ir grupių sudarytas “New York Committee for 
May Day 1969.”

Gatvėmis eisena prasidės nuo 34 St. ir 7th Avenufe 
Manhattane. Ten susirinks žmonių minios ir patrauks j 
Union Square, kur vyks masinis susirinkimas ir kalbos. 
Eisena prasidės 5 vai. po pietų.

Tikimasi, kad gegužės pirmą, tai yra ateinantį ket
virtadienį, įvyks viena iš didžiausių gegužinių demons
tracijų mūsų didžiajame New Yorke. Lietuviai raginami 
joje skaitlingai dalyvauti ir prisidėti prie protesto prieš 
Vietnamo kąra.

“LAISVES” REIKALAIS
Neseniai Ieva Mizarienė lankėsi San Francisco, Calif. 

Ji parvežė $115. Aukos surinktos per M. Baltulionytę ir V. 
Sutkienę balandžio 6 d. susirinkime, kur kalbėjo Ieva. Au
kojo :
, Adomas Dagys ...........................................   $50.00

Po $10: Valė Sutkienė, M. Baltulionytę, Telda King.
Po $5: A. ir K. Mugianiai, Ig. Kamarauskas, V. ir U. 

Burdai, Elena Paukštys, A. ir V. Taraškai.
Po $2: P. Williams, Agota Norkienė ir Dorothy Machulis.
Po $1: A. Knisius, F. Balčiūnas, Ks. Karosienė, Mary 

Radę.
Ieva taipgi buvo nuvykusi i Yucaipa, Calif., ji ten gavo

$65. Aukojo:
LLD 78 kuopa ...................................................   • • • $50.00
Juozas Russ, Laguna Beach ................................... 10.00
W. ir M. Raila, Whittier ...............................................5.00

Kiti “Laisvės”’ rėmėjai, atsinaujindami prenumeratas 
prisuntė ir dovanų:

LDS 127 kp.. Chicago, Ill. (per J. K. Stalioraitj) $10.00
L. Tilvikas, Easton, Pa............................................. 10.00
Agnes Petrukaitis, New London, Conn.................. 10.00
J. Kuncas, New Haven, Conn................................... 5.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, Sta., N. Y...................5.00
Ch, Nečiunskas, Hicksville, N .Y............................... 5.00
Helen Žilinskas, St. Petersburg, Fla..........................  5.00
Juozas Ruzgą (prieš mirtį), Chicago, Ill.....................5.00
Martha Pekunas, Great Neck, N. Y.......................... 3.00
Ona Gricie/iė, Cambridge, Mass............................... 3.00
J. P. Kamarauskas, Girardville, Pa.......................... 2.00
H. Thomas, Hingham, Mass....................................... 2.00
Po $1: M. Gavėnas, Pittsfield, Mass.: M. Markūnas, 

Lawrence, Mass.; Stanley Wolf, Seffner, Fla.; Mary Shma- 
goris, Miami, Fla.; W. Kulik, Ulster/N. Y.

Dėkui'viršminėtiems prieteliams/ Norime paraginti tuos, 
kurie yra užprenumeravę “Laisvę” savo giminėms Lietuvoje, 
kad atnaujintų prenumeratas, tas mums sutaupys laiko ir 
lėšų siuntinėjant paraginimus laiškais. — Administracija

Aido Choro popietė
šį pavasarį Aido choras 

nesuspėja surengti savo tra
dicinį pavasarinį koncertą, 
todėl, kad reikėjo dalyvauti 
LMS suvažiavime ir kon
certe Miamyje, Floridoje. 
Reikėjo prisirengti ten da
lyvauti programoje ir, apart 
to, kai kurie aidiečiąi ir mo
kytoja turėjo dar ir kitas 
pareigas ten atlikti.

Tad ant greitųjų aidiečiai 
sugalvojo surengti įvairu
mų popietę — “šurum-bu- 
rum.”

Bus gera meninė progra
ma ir po to dar kitokį įvai
rumai. . Bus ir gerų užkan
džių. Aidiečiai mielai pri
ims visus ir gerai pavai
šins.

Tad prašome ateiti į Aido 
choro rengiamą popietę, 
kuri įvyks Laisvės salėje 
gegužės 4 dieną, 2 vai. p.p. 
Bilietas tik 2 dol.
. Lauksime visų atsilan
kant.

H. F.

Aidiečiams
I

Mieli Aidiečiai! Visi ir 
visos balandžio 25 ir gegu
žės 2 dd. turime susirinkti, 
kad gražiai pasiruoštumėm 
savo parengimui gegužės 4 
d. Pamokos prasidės 8 vai. 
vakare.

Aido pirmininkas

See the Soviet Film 
“Katerina Izmailova”

“The first time I heard 
Dimitri Shostakovich’s ex
traordinary opera Kateri
na Izmailova,” says Galina 
Vishnevskaya, the world- 
famous Bolshoi Opera star, 
in New York for a con
cert tour, “I fell in love 
with it and longed with all 
my heart to sing the star
ring role.”

Her face, figure and glo
rious voice ideally suited to 
the role, Galina Vishnevs
kaya was given the part of 
Katerina in the new; wide
screen color film of the 
Shostakovich opera. “For 
a whole year,” says Miss 
Vishnevskaya, “I stopped 
singing at the Bolshoi The
atre and refused all concert 
engagements, so I could de
vote myself entirely to the 
absorbing task of this mo
vie role. I believe that all 
who see the film will be 
captivated by Shostako
vich’s music.”

The motion picture, Kate
rina Izmailova, will have its 
American premiere at the 
Regency Theatre, Broad
way at 67th St., starting 
Saturday, April 26, for a 
special limited engagement 
of four weeks.

Puikūs buvo IDS 1-os 
kuopos pietūs

LDS Pirmoji kuopa turė
jo pietus balandžio 20 d. 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Atvyko daug sve
čių pietauti. Nors didžiu
mą sudarė pačios kuopos 
nariai, tačiau svečių buvo 
ir iš kitur, arba iš paties 
Brooklyno. Matėsi svečių 
iš Great Necko, iš Eliza
beth o ir kitur.

Šių pietų sueiga pasižy
mėjo tuo, kad visi svečiai 
buvo labai gerame ūpe — 
linksmus. Atrodė, kad 
kiekvienas atvyko su tikslu 
pasimatyti su draugais, pa
sikalbėti ir gerai pasivai
šinti prie gerų patiekalų.

Papietavus atsirado tarp 
jų keletas gerų kalbėtojų. 
Jie sudarė interesingą pro
gramą.

Pirmininkas Valys Bun- 
kus pirmiausia iškvietė kal
bėti buvusį Brooklyno lie
tuvių siuvėjų unijos Loka- 
lo 54-ojo pirmininką Vincą 
Zavecką.

Mr. Zaveckas pirmiausia 
apsidžiaugė, kad jis čia at
vyko pietauti. Jis netikė
jęs matyti čia tiek daug 
jam pažįstamų veidų. Gi 
tai jo lokalo buvę nariai! 
Jei jis būtų tą žinojęs pra
eityje, tai jis, sako, būtų 
dažniau atsilankęs į Pirmo- 
osio.s kuopos parengimus.

Mr. Zaveckas pakalbėjo 
apie praeities lietuvių veik
lą Brooklyne. Jam patiko 
tas, kad ir pasitraukę iš 
darbingųjų tarpo Brookly
no lietuviai nepamiršta lie
tuvybės. Jie vis randa pro
gą susirinkti kur nors sy
kiu. kaip ir čia, ir pasida
linti kųltūriškonjis minti
mis lietuvių gyvenime. ,, 
'> Gražią kalbą pasakė dr. 
Petriką. Jis prisiminė apie 
Brooklyno lietuvių gyveni
mą. Jis čia pažino daug 
lietuvių ypatiškai. Jis ži
nojo daug ir lietuviškų 
draugijų, klubų ir ratelių.

Įdomu buvo klausyti dr. 
Petrikos kalbą apie tai, 
kaip Brooklyno lietuviai 
bandė energingai išsilaikyti 
nuo pranykimo, kai jie pra
dėjo retėti išmirdami. Pa
vyzdžiui, kai net kelios 
draugijos arba klubai su
silpnėjo narių skaičiumi 
taip, kad jau jiems grėsė 
išnykimas, tai jie susijungė 
ir vėl atgijo. Ir taip dau
gelis Brooklyno lietuvių iš
silaikė kultūr i n i u o s e ry
šiuose daug ilgiau, negu 
amžius buvo linkęs jiems to 
leisti.

Apie LDS jis turi kitokią 
nuomonę. Dabar LDS 38 
metų. Jai yra, ijakė jis, 
proga gyventi dar ilgai to
dėl, kad LDS vartoja pro- 
gresyvišką metodą išlai-

Redakcijos atsakymas
J. Nalivaikai, Staten Is

land. — Jūsų straipsniu 
“Kam priklauso Aido Cho
ras” nepasinaudosime. Gin- 
čytisi ir bartis dėlei to, kad 
Aido Choraš dažniau dabar 
vadinamas New Yorko Ai- 
'do Choru, negu Brooklyno, 
naudos niekam neduotų. 
Vis tiek ačiū už rašinėjimą.

Brooklyne gaisrui iškilus 
sudegė 3 vaikai ir viena mo
teris.

Birooklyne policija rado 
apartmente paplautą nuo* 
gą moterį E. Birch, 40 me- 
tų amžiaus.

kyti savyje gyvybę. LDS 
nuolatos deda pastangas 
įtraukti jaunąją k a r t ą- į 
savo eiles, tuo užpildvdama 
mirčia praretintas vietas.

Elena Jeskevičiūtė. LDS 
viceprezidentė, gerai nu
kalbėjo apie LDS ir apie 
mūsų šalies išlaukine poli
tika. Ji mano, kad LDS tu
ri labai gera proga gyvuoti 
gerai dar ilgai, jei tik ii 
savus reikalus ves taip ir 
toliau, kaip dabar. Sako, 
vartojimas lietuvių ir anedų 
kalbos lygiai, duoda dide
le progą Amerikoje gimu- 
siems jauniesiems įsijungti 
i LDS ir užimti senųjų vie
tas.

Jeskevičiūtė mano, kad 
mūsų šalies valdininkai ne
gerai daro, norėdami ap
sodinti visa mūsų šąli ato
miniais ginklais, neva dėl 
n nsigynimo. Ji ragino pi
liečius rašyti saviems kon- 
gresmanams ir reikalauti 
iu, kad jie neleistų plėsti 
daugiau mūsų šalvie atomi
niu rinklu —vadinamų 
A B M, — kurie padeda visą 
mūsų sali i pavojų.

Jonas Gasnmas kalbėjo 
anie karinę padėti pasauly
je. Jis apgailestavo labai, 
kad mūsų šalies lakūnus 
nukirto šiaurės Korėja. 
Bet iis nriminė ta. kad to
kio atsitikimo galima tikė
tis bile kur ir bile kada, jei 
mūsų šalies valdonai taip 
iausis visada pasaulio žan
darais ir sius mūsų jėgas 
šniukštinėiimui kitų šalių 
pakraščiuose.

Ieva Mizarienė džiauo-ėsi 
orižus iš Floridos ir Kali- 
fnrniios. Ji,džiaugėsi, kad 
Floridoje labai gražiai nu
sisekė nrogrėsvviu lietuviu 
menininkų dainų festivalis. 
Jai patiko ir Kalifornija.

Bet ii sako-: “No place 
L’ke home!” 'Namie geriau
sia. : Čia įprasti takai, pa- 
žistami veidai, žinoma.vi
suomeninė veikla — sma
giau, : .

Poetas Jonąs Juška entu
ziastiškai atpasakojo brook- 
Ivniečių dainos menininkų 
gerą pasirodymą Florido- 
doje. Bet jis snvrėsi kvies
ti visus atvykti į čia ta pa
čią vieta gegužės 4 d. ir iš
girsti “festivalio atgarsių.” 
Atsilankiusieji matysią ir 
gi rdėsi a didelę dali to, kas 
įvyko ši mėnesį Floridoje.

Skaniuosius pietus pri
rengė ekspertės Kaziūnė 
Čeikauskienė ir Elena Siau- 
rienė. Į stalus maista iš
nešiojo Tise Bimba. Vera 
Bunkus, Valentina Nevins,

Pranas Kavaliauskas
Mirė

Balandžio 8 d., š. m.
St. Petersburg, Fla.

Reišiku gilią užuojautą jo seserims Agnei 
Jurevičienei, Margaret Cowl, Helen Kudirkie
nei, Lilijai Kavaliauskaitei ir jo artimiesiems.

J. Weiss
Brooklyn, N. Y.

Pranas Kavaliauskas
Mirė balandžio 8 d., š. m. 

St. Petersburg, Fla.
Giliausia užuojauta jo seserims Agnei Jure- , 

vičienei, Margaretai Cowl, Helen Kudirkienei ir 
Lilijai Kavaliauskaitei.

J. J. Lazauskai V. O. Čepuliai
W. B. Keršuliai V.,V. Bankai

Ieva Mizarienė
Brooklyn, N. Y.

Operetės Choro 
jubiliejus

Balandžio mėn. 19 dieną 
Brooklyno Operetės choras 
S. Matthias salėje iškilmin
gai minėjo savo auksinį ju
biliejų— 50-metines gyvavi
mo sukaktuves. Choras ne
mažas ir gana vykusiai su
dainavo kompozitoriaus Br. 
Budriūno kantatą “Lietu
vos šviesos keliu.” Buvo 
solų ir duetų. Solistavo 
Irena Stankūnaitė ir Vac
lovas Verikaitis (kanadie
tis) .

Ilgoje programoje prisi
minti buvusieji choro vedė
jai: Ks. Strumskis, kompo
zitorius K. V. Banaitis. V. 
Tamkiūtė-Pranckus ir kiti; 
rpvi^iprins ir operečių ver
tėjos Uarn kitu ir “G pigu
čio”) Pijus Bukšnaitic žy
mesnio ii operečių vaidinto- 
iai-solistai K. B. Kriaučiū
nas, F. Morkus, J. Valen
tis. Ant. Sodeika. J. Butė
nas. H. Aušriu te - Haines. 
M Sidabraitė-Strumskienė 
f dabar Jokūbaiti e n ė ), M. 
^pcnavičiūtė-Petrikienė, M. 
Kižvte V. Bukšnaitis. S. 
Vaineikis, S. Kažemėkas ir 
kiti. 1

Dahartinis choro vedėjas 
vra M. Cibas Po progra
mos buvo banketas.

Vakara sumaniai pravedė 
aktorius Vitalis Žukauskas.

A. P.

Linksma žinia
Aidietis Augustinas Ieš

mantą iau gražiai sustin- 
rėies ir ši nenktadieni atsi
lankys i Aido Choro pamo
kas. taipgi dalyvaus Aido 
Choro koncerto programo'- 
ie gegužės 4 d.

Visi aidiečiai ir Aido bi
čiuliai labai tuo džiaugia
mės. J. G.

Trys plėšikai surišo Brook
lyno kolegijos viršininką ir 
na si grobė visokiu brangių 
dalykų apie $50,000 vertės.

ir Nelė Venta. George Va- 
reson ir Paul Venta mote
rims pagelbėjo nrie maisto.

Lillian Kavaliauskaitė 
rūpinosi bilietais. Ji juos 
nardavinėjo, ji juos ir tvar
kė.

Mr. J. Alesčikas patiekė 
šokiams muziką. Jis labai 
įgudusiai vartoja armoni
ka. Malonu buvo pašokti 
nrie jo muzikos.

A. Gilman

Norman Mailer 
for Mayor?

In the New York Times, 
Thursday, April 17, ap
peared an article about 
writer Norman Mailer run
ning for New York Ma
yor. It started: “From the 
terrace of a B r o o k 1 y n 
Heights brownstone, Nor^ 
man Mailer gazes at the 
sootcloaked sweep of lower 
Manhattan and listens to 
the cars and gulls below.” 

“I’ve decided to run for 
Mayor, assuming there’s 
support among students,” 
the 45-year-old National 
Book Award winner said 
intensely. “If the reaction 
is lukewarm — or everyone 
thinks it’s a stunt — then 
I’ll he indulging in romantic 
insanity. If the support is 
there, I’m going to run.” 

“Around this tentative 
plan by Mr. Mailer to run 
in the Democratic mayoral 
primary June 17, a group 
of supporters has opened a 
headouarters at 32 East 
38th Street,” says the New 
York Times.

I’ll sav: Why not? Many 
actors have run for im
portant political positions 
(Ronald Reagan, George 
Murphy and evenr actress 
Shirley Temple, niow Mrs. 
Black) so why not Norman 
Mailer? He certainly 
wouldn’t have less “politic
al talent’’ than the above 
mentioned Hollywood 
neoole.

An informal group has 
been formed, including Glo
ria Steinem and Peter 
Maas, writers, and Paul 
Gorman a speech writer in 
Senator Eugene McCarthy’s 
Presidential campaign.. .

According to the Times, 
Mailęr said about Wagner 
entering the race: “Wagner 
represents mediocrity, dull 
greed, emptiness of. vision 
and an inability to confront 
any issue which is not situ
ated under the table.” And 
about the present Mayor of 
New York Citv, he said: 
“Lindsav has been a de
cent and honorable Mavor, 
but in the largest sense he’s 
lacking in imagination and 
he’s irretrievably locked to 
the real estate interests, 
he’s exciting enough and 
sufficiently visionary to 
save this city.” ,

Use
Ukrainiečių choro 

koncertas
Ukrainiečių Leontovich 

choras turės 50 metų su
kakties minėjimo koncer
tą sekmadienį, balandžio 27, 
Washington Irving High 
School, 16 St. ir Irving 
Place, Manhattan. Šis cho
ras daug kartų lietuviams 
dainavo.

DIDYSIS MUZIKALINIS ĮVYKIS!
*' AMERIKINĖ PREMIERA

Prasidės Balandžio 26 d. iki Gegužės 22 dienos
ARTKINO PERSTATO 

GALINA VISHNEVSKAYA
Vaidins DIMITRY SHOSTAKOVICH. Gražioj Operoj

> — plačiame ekrane — spalvdta filmą —
i

“Katerina Izmailova”
(Ponia Macbeth nuo Mtsensk)

Režisierius Mikhail Shapiro

REGENCY THEATRE 8 rodymai kasdien:
Popiet 2:80, 

Broadway at 67th St. Phone 724-8700 Vakare 7:80 ir 9:80

šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 1 valandos
Del specialaus rodymo balandžio 25 d. — bilietai išpirkti.

Parengimy Kalendorius
Gegužes 4 d.

Aido Choro koncertas ir* 
“Šurum-burum” “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Gegužės 17 d. ..
Lietuvių Namo Bendrovės 

š ė r i n i n k ų suvažiavimas 
įvyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Birželio 8 d.
LLD 185 kuopos pietūs 

Forest parke. Pradžia 1 vai.

“Laisvės” direktoriams
Prašau nepamiršti, kad 

mūsų posėdis turi įvykti šį 
pirmadienį, balandžio 28.

Sekretorius

Sveikina “Vilnies”^ 
suvažiavimą

Sekami prieteliai sveiki
na “Vilnies” dalininkų su
važiavimą:

J. P. iš K.............. $25.00
Jonas, Jr............... 25.00
N. Y. Lietuvių

Moterų Klubas 25.00 
E. N. Jeskevičiūtė 10.00
O. Cibulsky ........... 5.00
L. ir M. Jakštas ... 5.00 
J. Weiss .....................5.00
J. Gasiūnas ........... 5.00
A. ir I. Bimbai .... 5.00
K. ir P. Meškėnai .. 5.00
J. Siurba ............... 5.00
J. Weiss ................... 5.00
I. Mizarienė ........... 5.00
P. M. Šolomskas ... 5.0^
S. Sasną ................  5.00
Anne Yakstis ...... 5.00 
Į. ir K. Leyanaį .. 5.00 
E. ir J. Kosmočiai 5<(t 
Ona Žeidat............. 3.00
P. Siauris ............... 1.00
Veronika Šibeika .. 1.00
“Vilnies” suvažiavimas 

įvyks gegužės 4 d. Dar tu
rime laiko priimti daugiau 
aukų.

Į Vietnamą kartu su gink- 
klais amerikiečiu karei- 
viams siunčiamos ir biblijos 
su kulku nepramušamais 
plieniniais viršeliais.

Policija areštavo du 12 ir 
14 metų vaikus. Jie prisi
pažino išdraskę 125 m$u 
senumo Grace Episcopalų 
bažnyčią.

IEŠKOMI
Ieškau Antaninos Jotkaitis, po vy

ru Budavičienė. Taipgi ieškau Onos 
ir Luisės G a b r y č i ų . Paskuti
nė man žinoma jų gyvenvietė 
yra Harrison, N. J. Esu senas, ir 
prieš mirtį labai noriu jas matyt. 
Prašau žinančius apie jas pranešti 
man, už tai atsiteisiu. Jeigu jos 
gyvos, tai lai pačios rašo man. John 
Gabrys, 101 Bowery, New York, N. 
Y. 10002. (26-33)




