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KRISLAI
LDS ruošiasi vajui 
Pasidvigubino atlyginimus 
Amerikos dolerio galia 
Negarbingas gimtadienis 
Svarbus suvažiavimas

— J. Gasiūnas —
LDS organas “Tiesa” ra

šo, kad LDS skelbia nau
jiems nariams įrašyti vajų. 
Visiems žinotina, kad va- 

> jus prasidės birželio 1 d.
Vajininkams bus duoda

mos net 7 dovanosi. Didžiau
sia dovana—vajininkui ke
lionė į Floridą lėktuvu.

Gera proga pasidarbuoti, 
prisidėti prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo gavi
mui daugiau naujų narių. 
Svarbu į vajų įtraukti kiek
vieną LDS kuopą^ Tuomet 
galės būti puikios pasek
mės.

New Yorko legislatoriai 
apsižiūrėjo, kad skurdžiams 
šalpa esanti “per didelė.” 
Todėl nutarė šalpą suma
žinti.

Toje pačioje sesijoje tie 
patys legislatoriai apsižiū
rėjo, kad jie gauna metinės 
algos tik $15,000. Tai esan

ti per maža alga. Todėl 
nusitarė sau pasikelti al
gas iki $30,000.

Dabar jau kas kitas. Le
gislatorial gaus po $30,000 
meti r i n atlvginimo, o mūsų 
skurdžiai turės pusbadžiai 
verstis. v

Kiek pirmiau panašiai įvy
ko Kongrese. Kongresmanai 
jr senatoriai žymiai pasikėlė 
savo atlyginimus, bet nesura
do reikalo padidinti pensi
ninkams atlyginimo.

Skurdžiams teikiama šalpa 
irgi nesusilaukia didinimo, 
bet dar mažinama. Sako, ka
ras Vietname naudoja bilijo
nus dolerių, todėl skurdui 
naikinti lėšų nebėra.

Bet karas nepaliečia kon- 
gresmanų ir senatorių. Jie ga- 

savo atlyginimus pasidvi- 
gubinti.

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas’” rašo apie Amerikos do
lerio galią:

“Amerikiečiai kontroliuoja 
didžiąsias industrijas, svar
biausias apdraudos kompani
jas, hotelius, apartmentus. 
Amerikiečiai kontr oliuoja 

Unijas.
Kanadoje viską nulemia do

leris. Dulles teisingai pasakė, 
kad dabar ne armijos užka
riauja šalis, o doleris.”

Taip. Amerikos doleris už
kariauja šalis, o armijos įsi
veržia L tas šalis, kad dole
rio galią apsaugotų.

Prisime name negarbingos 
praeities Hitlerio sandraugą 
Rudolfą Hessą. šiomis dieno
mis jis minėjo Spandau ka
lėjime, Berlyne, 75-ąjį gimta
dieni.

Spaudos atstovai turėjo su 
juo interviu. Jis išdidžiai kal
bėjo apie Hitlerio pasižymė
jimus, bet sakė nenorįs prisi
minti apie karo pabaigą, na
cių sumušimą, koncentracijos 
stovyklose brutalumus.

is buvo nuteistas kalėti iki 
os galvos. Saugo jį Ame

rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Tarybų Sąjungos sargai. 
Bet Jis tikisi greit išeiti iš ka-

Nedarbas tarp negrų 
padidėjo

Washingtonas. — Darbo 
Statistikų Biuras suteikia 
blogas žinias negrų klausi
mu. Balandžio mėnesį ne
darbas tarp nebaltųjų žmo
nių padidėjo, o tarp baltų
jų pasiliko toks pat.

Biuras apskaičiuoja, kad 
nedarbas tarp negrų ir ki
tų nebaltųjų pašoko 6 proc. 
iki beveik 7 proc. (6.9%), 
taipgi tarp negrų moterų 
pakilo nuo 6 proc. iki 7.2%, 
visos darbo jėgos.

Baltųjų darbininkų be

Manoma padidinti eksportą 
į socialistines šalis

Washingtonas. — Rinitai 
svarstoma Nixono adminis
tracijoje žymiai padidinti 
produktų eksportą į Tarybų 
Sąjungą^-Tr kitas socialisti
nes šalis, kuomet bus at
naujinamas Eksporto Kon
trolės aktas, išsibaigęs šių 
metų birželio 30 d.

Šis aktas buvo priimtas 
Kongreso 1949 metais, kai 
siautė reakcija ir šaltasis 
karas. Tuo metu buvo nu
sitarta visai sumažinti eks-

Valdžios darbininkui peticija 
prieš antibalistinę sistemą

Washingtonas. — 1,5 00 
valdžios darbininkų pasira
šė peticiją prieš antibalisti- 
nę sistemą (ABM). Petici
ja buvo priduota prez. Ni
xono administracij ai ir 
Kongresui, kuris dabar ap
taria antibalistinę sistemą.

Peticiją pasirašiusieji su
sideda iš 25 federalinių de
partamentų. Murry Smith 
sako, kad kova prieš anti
balistinę sistemą turi labai 
daug šalininkų. Ji bus tęsia
ma ir turėtų būt laimėta. 
Smith sako, kad toji siste
ma taksų mokėtojams kai-

lėjimo ir vėl įsitraukti į hit
lerinės veiklos vadovybę.

•

Nebetoli Lietuvių Namo 
Bendrovės (Lithuanian Build
ing Corporation) šėrininkų su
važiavimas. Jis įvyks savame 
name, 102-04 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y., šeštadienį, 
gegužės 17.

Šėrininkams išsiu n t i n ė t i 
kvietimai. Bet ne visų adresai 
yra geri, todėl kai kurie ne
gali gauti kvietimų. Tie LNB 
šėrininkai, kurie negausite 
kvietimų, praneškite gerus 
adresus.

Bendrovės direktoriai taip
gi prašo visų šėrininkų koope
racijos: dalyvauti suvažiavi
me. Bet tie, kurie negalės da
lyvauti, gali įgalioti New Yor
ke gyvenančius.

Valerija Su t kien ė , San- 
Francisco, Calif., prisiminda
ma mirusį savo vyrą, dovano
jo “Laisvei” vieną Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrą.

Už dovaną dėkui.

darbių eilėse pasiliko 3.1 
proc. Bendrai bedarbių skai 
čius sudaro 3.5 proc. visos 
darbo jėgos.

Vadinasi, nedarbas ba
landžio mėnesį padidėjo ne
baltųjų rasės ekspensais.

Washingtonas. — Chi ca
ges majoras Daley pakvie
tė sen. Kennedy kalbėti de
mokratų bankete. Kennedy 
nepatenkino Daley dėl žiau
raus policijos elgesio demo
kratų konvencijos metu.

portą į socialistines šalis
Kiek žinoma, tai eksporto 

apribavimas smarkiai pa
kenkė Jungtinėms Valsti
joms. Tai buvo padaryta 
klaida, kuri dabar norima 
atitaisyti.

Bonna. — Tarybų Sąjun
ga ir Rytų Vokietija pasiū
lė atvesti į Vakarų Vokieti
ją aliejaus ir , gazo vamz
džius.

nuos apie 10 bilijonų dole
rių.

M. Smith yra įtakingas 
vadovas federalinių darbi
ninkų, kovojančių už demo
kratijos išlaikymą,. 

_ . I

Ryty Vokiet. bažnyčios 
nutraukė ryšius su V.V.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos protestantų bažnyčios 
nusitarė sudaryti atskirą 
federaciją, kuri daugiau 
nebeturės ryšių su Vakarų 
Vokietijos bažnyčiomis.

Rytų Vokietijos socialis
tinė valdžia patenkinta, kad 
bažnyčios daugiau nekoope
ruos su Vak. Vokietijos ba
žnyčių vadovybe, kurioje 
yra nemažai fašistinio rau
go.

Numušė 15 JAV lėktuvą 
ant Laoso teritorijos
Saigonas. — Laoso komu

nistų valdomoje teritorijoje 
šiomis dienomis numuštas 
15-asis Amerikos lėktuvas, 
skraidęs virš Laoso terito
rijos, kur komunistai įsiga- 
Įėję-

Nuodai užmušė 10 žm.
Buenos Aires, Argentina. 

—■ Japonais apgyventame 
rajone mirė nuo nuodų 10 
žmonių ir 17 buvo gydyti 
ligoninėje.

Valdžia tyrinėja, iš kur 
nuodai atsirado. Sakoma, 
kad ryžiai buvo apnuodyti.

Mirė Teofilis Tilvytis
Antanas Vaivutskas pri

siuntė iš Vilniaus sekamą 
liūdną kablegramą.

Vilnius. — Gegužes 5 d.
7 vai. rytą savo, namuose 
Vilniuje staiga mirė Lietu

vos Taikos Gynimo komite
to pirmininkas, Lietuvos 
TSR liaudies poetas, vienas

Prancūzijos Kompartija turės 
savo prezidentinį kandidatą

Paryžius. — Komunistų 
Partija iškėlė Jacques Duc- 
los savo kandidatu prezi
dento, vietai, kuomet nepa
vyko su socialistais susitar
ti dėl bendro kairiųjų jėgų 
kandidato.

J. Duclos yra 72 metų am
žiaus, pasižymėjęs dar b o 
žmonių kovotojas, įtakin
gas tarp kairiųjų jėgų ir 
darbo unijose. Sakoma, jis 
ir dabar sutiktų iš kandida
tūros pasitraukti, jeigu bū
tų pastatytas bendras kai
riųjų jėgų kandidatas.

Komunistai ilgai su so
cialistais ginčijosi kandida
to klausimu. Pagaliau Socia
listų Partijos suvažiavimas 
dauguma b a Is ų nominavo 
savo kandidatą Gaston De- 
fferrę, Marseilles mie s t o 
majorą. Derybos nepavyko.

Chicago. — Pieno išvežio- 
tojai, po vienos dienos strei
ko, laimėjo algų pakėlimą.

Morpeth, Anglija,— Susi
daužius keleiviniam trauki
niui 6 keleiviai užmušti, 
daug sužeistų.

Motinų Dieną sveikiname 
visas motinas

Gegužes 11—Motinų Diena, /širdingus sveikinimus 
motinos gauna nuo savo vaikų, kuriuos jos kančiose gim
dė ir sunkiai užaugino. Sveikinimai joms ateina ir iš 
tolimų kraštų, kiuir jų sūnūs ir dukterys tarnauja mili- 
tarinėse bazėse. Sveikinimus gauna ir iš Vietnamo karo 
lauko.

Dešimtys tūkstančių motinų jau nebegauna sveiki
nimų iš tų sūnų, kurie savo gyvastį kare prarado. Mo
tinos Dieną Jos prisimena savo žuvusius sūnelius, kurie 
gyvi būdami galėtų jas pasveikinti ir paguosti. į Todėl mi
lijonai motinų įsitraukia į kovų prieš karą, reikalauja 
sūnus grąžinti namo, karą baigti.

“Laisvės” personalas sveikina visas motinas, kur 
jos bebūtų. Linki joms ^ištvermės ir ilgiausių metų. 
Linkime, kad Vietnamo karas būtų tuoj baigtas ir kad 
motinos susilauktų savo sūnų iŠ Pietų Vietnamo.

žymiausių Lietuvos rašyto
jų, TSRS valstybinės pre
mijos laureatas Teofilis Til- 
vytis.

T. Tilvytis gimė 1904 m. 
sausio 15 d. Gaidžių kaime, 
Utenos rajone. Mokėsi Ute
nos progimnazijoje, Pane
vėžio gimnazijoje. 1923 m. 
apsigyveno Kaune ir įsijun
gė į pažangiųjų veiklą. Pa
sirodydavo su savo eilėraš
čiais ir feljetonais. Nuo 19- 
40 metų jis jąu dirbo “Raš
tų” redakcijoje, nuo 1955 m. 
— “Pergalės” redakcijoje. 
Yra parašęs nemažai kny
gų.

Lietuvių tauta neteko 
įžymaus poeto, rašytojo, už 
taiką kovotojo.

Katmandu, Nepal.— Ban
dydami pasiekti Himalajų 
kalnų viršūnę 26,975 pėdų 
aukščio, penki amerikiečiai 
ir du kiti ten žuvo.

pi---------------------------------- -
Pusė milijono gegužinėje 

demonstravo
Berlynas.—Daugiau kaip 

pusė milijono darbininkų 
dalyvavo Gegužės Pirmo
sios demonstracijoje, nors 
oras buvo lietingas. Jie 
džiaugsmingai apd a i n a v o 
savo laimėjimus.

Valleta, Malta.—Valdžios 
nutarimą pakelti busų -vai
ruotojams algas kompanija 
atmetė ir sulaikė busų kur- 
savimą.

Am. Civilinių Laisvių 
Sąjunga prieš draftą
New Yorkas.— Amerikos 

Civilinių Laisvių Sąjunga 
pareiškė, kad ji priešinga 
verstinam jaunuolių ėmi
mui kariuomenėn.

Ji nurodo, kad draftas 
yra nekonstitucinis ir jis 
privalo būt palaidotas.

Roma, Italija. — Šimtai 
tūkstančaių darbininkų per 
lietų pėsti į darbą eina, 
kuomet transportacijos 
darbininkai streikuoja.

Kennedy susikirto 
su Dirksenu

Washingtonas. — Senato
rius Kennedy smarkiai kri
tikavo Senato sesijoje re- 
publikonų vadovą Dirkseną, 
kaip demagogą rasinės dis
kriminacijos klausimu, kuo
met buvo svarstomas neg
ro Browno paskyrimas va
dovauti Equal Employment 
Opportunity Commission.

Kennedy nurodė, kad re- 
publikonų lyderis bando 
gražiai kalbėti diskrimina
cijos klausimu, bet kai rei
kia ką nors padaryti, kad

Nacionalizmas veda mus 
link susinaikinimo

Baltimore, Md. — Istori
kas Henry Steele Comma- 
ger sekmadienį pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos ei
na prie susinaikinimo, jeigu 
nebus sulaikytas karo pavo
jus ir nacionalizmas.

“Mūsų tauta yra įtrauk
ta į didžiausią nemoralybę”. 
sako Commage. “Tai tauta, 
kuri veda karą ir pasiruo
šusi panaudoti atominius ir 
bakteriologinius ginklus, 

2,500 mokslininkų kviečia prieš 
antibalistinę sistemą kovoti

Washingtonas. — Ameri-0 :
kos Mokslininkų Federaci-1 200 hitlerininkų valdžioje
ja, atstovaujanti 2,500 na
rių, atsišaukė į prez. Nixo- 
ną, ragindama tęsti nusi
ginklavimo derybas su Ta
rybų Sąjunga.

Taipgi ji ragina Kongre
są ir Nixono administraciją 
sulaikyti antibalistinę siste
mą (ABM) ir tartis su Ta
rybų Sąjunga dėl raketų 
kontrolės.

Svarbu, kad moksli
ninkų raginimą paremtų 
plati visuomenė, kad pilie
čiai ragintų savo kongres- 
manus ir senatorius balsuo
ti prieš antibalistinę siste
mą. ■ • *

Nixonas siūlo tik 7% 
pakelti pensininkams 
Washingtonas. — Prezid.

Nixonas pareiškė, kad jis 
siūlo Social Security pakel
ti tik 7 proc.

Kongreso demokratai ly
deriai reikalauja daug dau
giau pakelti, kritikuoja Ni
xono pasiūlymą.

Mirė J. Vasiliauskas
Bostonas. — Bal. 27 d. 

ištiktas širdies smūgio mi
rė baletininkas Jonas Vasi
liauskas, buvęs Lietuvos 
Valstybės Baleto Teatro ar
tistas.

J. Vasiliauskas gimė 1905 
m. rugpiūčio 3 d. Biržuose, 
baleto mokėsi Kaune. II pas. 
karo metu pasitraukė į Vo
kietiją ir iš ten atvyko į 
Jungtines Valstijas. 

rasinė diskriminacija būtų 
visai panaikinta darbuose, 
Dirksen tam priešinasi, de
magogiškai kalba.

55 balsais prieš 15 pa
tvirtintas iš New| Yorko 
James Alleno paskyrimas 
Švietimo, Sveikatos ir Ge
rovės komisionieriaus pava
duotojų. Trys republikonai 
senatoriai balsavo drauge 
su pietinių valstijų senato
riais prieš Alleną todėl, kad 
jis smarkiai kovoja prieš 
rasinę diskriminaciją.

kurie grąso sunaikinti žmo
niją”.

Henry Commager yra' 
Amherst College, profeso
rius. Savo kalboje jis nuro
dė, kad Amerika sunaikina 
natūralinių šaltinių daug 
daugiau, negu kitos šalys, 
kad mes būdami kare: iš
leidžiame militarizmui dau
giau pinigų, negu bet kuri 
kita šalis, mes tik vieni nau
dojome kare su Japonija 
atomines bombas.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos užsienio ministerijos 
informacijų vedėjas Peter 
L o r f informavo spaudos 
konferencijai, kad Vakarų 
Vokietijoje yra daugiau 
kaip 200 buvusių aukštų 
hitlerininkų svarbiose val
diškose vietose.

Pamaldose reikalavo 
negrams atlyginimo
New Yorkas. — National 

Black Economic Develop
ment konferencijos atsto
vas J. Forman sulaikė Ri
verside Church pamaldas 
sekmadienį, kuomet ten bu
vo 1,500 maldininkų.

Jis reikalavo, kad bažny
čių vadovybė sumokėtų 
negrams 500 milijonų dole
rių už jiems padarytas 
skriaudas per šimtmečius. 
Bažnyčios vadovams buvo 
priduotas raštiškas reikala
vimas.

Gegužės Pirmajai minėt 
70 salią svečiai

Maskva. — čia atvyko iš 
70 šalių svečiai dalyvauti, 
minint Tarptautinę darbo 
žmonių solidarumo dieną, 
Gegužės Pirmąją.

Atvykusių iš užsienio tar
pe buvo nemažai darbo uni
jų ir įvairių organizacijų 
delegatų.
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Prez. Nixon a s ir skurdas
NIEKAM nebereikia aiškinti,' kad mūsų Jungtinėse 

Valstijose milijonai žmonių skęsta skurde. Per pasta
ruosius dešimt metų skelbiamas “karas skurdui” baigėsi 
tuo, kad šiaridien skurdžių daug daugiau, negu buvo 
prieš dešimt metų. Turčiai pasidarė turtingesni, o skur
džiai skurdesni!

Nežiūrint to, prezidentas Nixonas, pagal praneši
mus iš Washingtono, nutarė taupyti federalinės valdžios 
išlaidas, atmesdamas visus siūlymus bilijonus dolerių 
skirti kovai su skurdu. Valdžios išlaidas jis mažina ne 
militaristų sąskaita,jbet skurdžių. Pav., jis galėtų atsi
sakyti savo plano sii ABM sistema, ir tas tuojau duotų 
federaliniam iždui nuo penkių iki šešių bilijonų dolerių. 
Tie bilijonai dolerių būtų milžiniškas įnašas į kovą prieš 
skurdą.

Tie 
valdžios 
Valdžia 
valgyti,
maisto nereiktų badauti, 
pašalpos jie turi pasirinkti tik tokį maistą, kurio ir 
mažas kiekis patenkina būtiniausius sveikatingumo po
reikius. Ir tuo turi pasitenkinti 30,000,000 Amerikos 
skurdžių.

Tačiau tenka abejoti, kad tie mūsų skurdžiai tokią 
prezidento programą pasitiktų iškėstomis rankomis. Jie 
prieš ją kovos.

BEGĖDŽIO 
SAPALIOJIMAS

Dabartinis menševįkų 
“Naujienų” vedamųjų rašy
tojas tikrai gali didžiuotis 
savo begėdiškumu. Vargiai 
kur berasi kitą žurnalistą 
taip aukštai iškilusį toje 
“profesijoje.” Antai savo 
ved a m a j a m e apie įžymų 
Lietuvos rašytoją Aleksan
drą Gudaitį - Guzevičių jis 
uždėjo antraštę: “Vėžys 
suėdė žiaurų žmogų.”

Tikrai visiškai sugedęs, 
išsigimęs sutvėrimas gali 
taip žiauriai ir nežmoniškai 
kalbėti apie mirusį įžymų 
lietuvių tautos sūnų,

Bet ne aš vienas toks. Vi
si sąmoningi žmonės mili- 
tarizmą smerkia. Tokių 
yra milijonai. Smerkia jį ir 
patys amerikečiai, jų švie
suomenė, profesoriai, sena
toriai, dvasininkai, rašyto
jai. Jaunimas atsisako sto
ti kariuomenėn, o paimti 
prievarta — bėga. Sena
te anądien pranešta, ko pa
ti valdžia neskelbia, kad per 
pastaruosius metus iš JAV 
kariuomenės, laivyno ir 
aviacijos pabėgo 33,355 ka
reiviai ...

Priešintis militari z m u i, 
kai niekas krašto neužpuo
la, turėtų būti kiekvieno 
doro žmogaus pareigai”

Deja, prezidentas apie tai nei kalbėti nekalba, 
patys pranešimai iš sostinės kalba apie mūsų 
naują planą padėti skurdžiams nemirti badu, 
suruošianti skurdžiams specialius kursus kaip 
Jie turi išmokti taip valgyti, kad ir su mažai 

Iš savo mažų pajamų arba

Nejaugi nesusipras?
TAIP atrodo — atrodo, kad Prancūzijos socialistai 

nieko nepasimokė iš istorijos. Jie nusitarė turėti savo 
kandidatą ir nesiskaityti su Komunistų Partijos pasiūly
mu sudaryti bendrą frontą. . Savo kandidatu į prezp 
dentus jie pastatė Ga.ston Defferre, vieną iš dešiniausių 
vadovų. ; - r . j

Komunistai, matyt, nebeturėjo kitos išeities, .tai irgi 
nominavo savo kapdidatą. Jup yra senas veikėjas i Dū
dos. Taigi yra du kąįpįįdatai,' kurie remiasi darbo-liau
dimi rinkimus laimėti?-’^"' . ;

Bet gal gi dar socialistai susipras ii* neskaldys pa
žangiųjų balsų? Laiko mažai, rinkimai labai arti. Jei
gu socialistai ir komunistai veiktų bendrai, apie jų kan
didatą susispiestų ir kitos pažangesnės politinės grupės; 
kurių Prancūzijoje yra daug. Jaunimas taip pat entu
ziastiškai tokį kandidatą paremtų. * ;

Kaip dabar dalykai stovi, kai kairiosios jėgos taip 
susiskaldžiusios, tai degaulistų kandidatas Pompidou tu
ri auksinę progą laimėti, ir veikiausia laimės. Jis turėtų 
būti giliausiai dėkingas socialistams.

Anglijos darbiečių bėdos
ANGLIJOS darbiečių valdžia nervuojasi. Premje

ras Wilsonas išsigandęs ir supykęs. Jo politika sukėlė 
valdžia nepasitikėjimą Anglijos darbininkuose.

Tai aišku iš įvykusių ir vykstančių lokalinių rin
kimų. Darbiečių kandidatai beveik visur pralaimi.

Jei darbiečiai nepakeis politikos, jie visuotiniuose 
rinkimuose pralaimės konservatoriams.

Pakartojo savo gerus pasiūlymus
PRIEŠ keletą dienų komercinė spauda pranešimuo

se iš Paryžiaus apie derybas Vietnamo karui baigti 
“džiaugėsi,” kad Pietų Vietnamo Išsilaisvinimo Fronto 
atstovybė jau sutinkanti derėtis su kitomis partijomis. 
Tai esąs jos nusistatymo pakeitimas, nes iki išol ji suti
kusi tartis tiktai su amerikiečiais. Dabar, girdi, dery^ 
bose įvyks persilaužimas ir jos pradės stumtis pirmyn.

Tik kiek vėliau toje pačioje spaudoje buvo pažymė
ta, kad Išsilaisvinimo Fronto delegacija sutiko tartis 
su kitomis partijomis to Fronto jau seniai siūlomų ir 
skelbiamų punktų [pagrindais. Vadinasi, Pietų Vietna- 

aukia iš savo pozicijų. Jos yra tei-

su kitomis partijom 
skelbiamų punktų fož 
mo liaudiečiai nesitr 
singos ir tvirtos.

Minėti liaudiečią penki punktai yra tokie:
1. Likviduoti Saigono režimą, kurį įkūrė ir palai

ko Jungtinių Vals
2. Pietų Viethame pravesti visuotinius laisvus rin

kimus išrinkimui Nacionalinio Parlamento.
3. Įsteigti v 

tautinių bei relig 
prie kovos už išsi

4. Suvienyti
Pietų.

5. Suvienyto; 
‘tis neitrališkumu i
* ■ Saigono milits

rijų ginklai.

pasiūlymus jau atine 
žiuje nesijudina ią vi

sos šalies valdžią iš visų socialinių, 
nių grupių, kurios yra prisidėjusios 
aisvinimą.
Vietnamą susitarimu tarp Šiaurės ir

Vietnamo užsieninė politika turi rem- 
r taika.
rinė klika šiuos Išsilaisvinimo Fronto 

ritė. Todėl, aišku, ir derybos Pary- 
vietos.

STASYS MICHELSONAS 
AIŠKINASI IR ATSAKO

“Pasikalbėjimo Maikio su 
Tėvu” autorius Stasys Mi
chelsonas sakosi gavęs iš 
kai kurių “Keleivio” skai
tytojų jam užmetimą, kad 
jis jau beveik esąs pavirtęs 
“raudonuoju,” kad jis jau 
“eina su komunistais” ir 
t. t. Daugiausia pilos jis 
susilaukęs trimis punktais, 
būtent, dėl Maikio nusista- mėlapiai, kuriuos ruošia gru- 
tymo Stalinaitės (Alleluje- 
vos) “pabėgimo,” Čekoslo
vakijos ir Amerikos vidaus 
politikos klausimais.

Tai va “Kel.” balandžio 
30 dieną ir skaitome Mi- 
chelsono “Mano žodis Ke
leivio skaitytojams.” Tai 
gan rimtas pasiaiškinimas 
ir atsakymas.

Dėl Stalinaitės pabėgi
mo ‘Maikis” buvo teisus, 
kai jis vięnarųę pasikalbėji
me nurodė, kad ją faktinaį 
įą Tarybų' Sąjtmgos išvirioj o 
Amerikos ’ ČIA;/(Centrinės 
žvalgybos Agentūros) agem 
'tai. '

“Tą patį galima pasaky
ti ir apiė Čekoslovakiją,” 
sako S. Michelsonas. “Jį 
mums svetimas kraštas, ko
munistinio bloko narys, ii*“ 
kitų to bloko padaryta in* 
tervencija dėl jos politikos 
yra vidujinis jų reikalas. 
Tokį sprendimą padarė ir 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretoriuj U Thant: 
‘Mes neturime teisės į jų 
ginčą kištis’.”

Toliau: “Intervenciją pa
darė ne viena Rusija, o pen
kios Varšuvos Pakto vals
tybės. Tai kjodėl smerkti 
vieną Rusiją? Jeigu jau 
smerkti, tai reikėtų smerk
ti ir kitas: Lenkiją, R. Vo
kietiją, Vengriją ir Bulga
riją, kurios intervencijoje 
dalyvavo^ Bet niekas jų ne
smerkia.”

Arba:
“Taip pat niekas nesmer

kia ir Anglijos, kurios lai
vynas anądien padarė in
tervenciją A.nguila salon ir 
sunaikino jūs nepriklauso
mybę. Niekas nesmerkia ir 
Nigerijos, kuri muša atsi
skyrusią Biafrą. Kartais 
panašus smurtas net ideali
zuojamas, (pavyzdžiui, Šiau
rės Jungtinių Amerikos 
Valstijų karas prieš atsi- 
metusias piietines valstijas. 
Visur tas pats dėsnis: jei 
nori nuo mūsų būrio atsi
skirti — gausi mušt!”

S. Michelsonas griežtai 
pasisako ir trečiuoju jam 
kaltinimu,1 butelį t, kaip jis 
drįsta kritikuoti nūdienę 
Amerikos užsieninę politi
ką. Jis sako:

“Būdamas įsitikinęs soci
aldemokratas, aš negalių: 
tokiai politikai pritarti i-r 
dažnai pįrieš ją pasisakau.

IR VĖL LIETUVOS 
MOKSLININKŲ 
ATSIŽYMĖJIMAS

Vilniaus “Eltos” žinioje 
“Lietuvių geologų moksli
niai darbai” bal. 26 d. sa
koma:

Kaip atrodė Lietuvos terito
rija prieš šimtus milijonų me
tų ? Atsakyti į šį klausimą 
padės paleogeografiniai že-

Mums ir visiems labai no
rėtųsi žinoti, kodėl popie
žius į vyskupus pakėlė tą 
nežinomą kleboną, o pa
miršo tokias pasipūtusias 
asmenybes kaip pats prela
tas Končius, arba prelatas 
Jonas Balkūnas ? Kiek 
mums žinoma, tai prel. Bal
kūnas griežtai laikosi visų 
bažnyčios dogmų ir tradici
jų, tarp jų ir celibato. Jisi 
vadovauja didelei ir turtin
gai Maspetho parapijai.

Arba ko trūksta pačiam 
Končiui? Veiksnių tarpe 
jis nežemiau stovi už Bal- 
kūną. Nejaugi popiežius 
apie juos nėra , nieko girdėr 
jęs, kad juos taip negražiai 
ignoruoja?

Vyskupas tai ne prelatas 
ir ne klebonas. Jis jau la- 
bai didelis bosas.

pė respublikos Geologijos in
stituto ipokslinių darbuotojų. 
Šis darbas, turintis didelę te
orinę ir praktinę reikšmę, iš
aiškinant geologinių struktū
rų susida rymą, įtrauktas į 
Ekonominės savitarpio pagal
bos tarybos šalių geologinių 
tyrimų planą.

Institutas tampa stambiu 
Pabaltijo geologinių tyrimų 
centru. Mūsų šalies, taip pat 
Lenkijos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos specialis
tai plačiai naudojasi vilniečių 
mokslininkų darbais. ‘ Aukšto 
įvertinimo ‘ šu^ilaiikė geologi
jos-mineralogijos mokslų i kan
didato P. Suveizdžio paruoš
tas tektoninis Pabalitjo že
mėlapis. Šiuo metu ruošiami 
moksliniai požeminių vandenų 
[atsargų ir nerūdinių žaliavų 
išteklių įvertinimo pagrindai 
ir metodai taip pat turės di
delės reikšmės ne tik mūsų 
respublikos, bet ir visos TSRS 
Europinės šiaurės vakarų da
lies tyrimams.

IR JIS ĮSIMYLĖJO
“Tėvynės” redaktorius, 

kuris kiekeviename savo 
laikraščio numeryje plūsta 
Lietuvos komunistus ir jų 
vado vau j amą Lie tu vo s vy
riausybę, karštai įsimylėjo į 
vieną kitatautį komunistą. 
Balandžio 25 d. pirmajame 
“Tėvynės” puslapyje jis gi
liausiai apverkia “vargšo” 
komunisto Dubčeko likimą. 
Girdi, “paskutinis nepri
klausomybės Čekoslovakijos 
valstybės taurus ir karžy
giškas kovotojas Aleksand
ras Dubčekas išmestas iš 
savo vadovaujančio posto.” 
Girdite: “taurus ir karžy
giškas”! r

Mild rėdai Stensleirienei
Gerbiamoji Mildred!

Jei dabar kur nors susi- 
tiktumėm ir Jūs paklaustu- 
mėte:

—Kas gero, kas naujo?
... Aš atsakyčiau:
— Yra šis tas gero ir 

naujo.
Tas “šis tas” — tai Vy

tauto Klovos ir mano nau
jos operos “Amerikoniškoji 
tragedija” (pagal T. Drei- 
zerį) premjera Rygos Aka
deminiame operos ir baleto 
teatre, kuri įvyko š. m. ba
landžio; 5 dJ i Opera praėjo’ 
su dideliu pasisekimu. SūJi 
šliaukėme daug gėlių ir šii
tų atsiliepimų. ' Jau praėjo, 
ke tūri ‘ ; spektakliai';. 'ii' - Gris 
perpildytoje.' salėje.. (kurio
je telpa apie 1,500 žiūrovų);

Pastatytas gana įdomūs 
ir turtingas, ypač balius 
Finelių namuose. Kai kas 
net nuogąstavo ar ne per 
gražią Ameriką rodome. 
Muzikiniai labai gera ir su
krečianti Klaido mirtis ka
lėjime.

Opera buvo pastatyta lat
vių kalba (libreto vertimą 
padarė vienas jų poetas). 
Vaidmenis daugumoje at
lieka jauni artistai/

Jus tikriausiai domi
na, kaip tai įvyko, kad 
šią mūsų operą pirmie
ji pastatė rygiečiai, o 
ne vilniečiai. Čia daug 
iniciatyvos parodė jų re
žisierius K. Liepa, kuris, 
dar teberašant muziką, pir
masis ja susidomėjo ir pa
siūlė parodyti jiems. Teat-: 
ro vadovybei opera labai 
patiko ir jie tuoj pat įtrau
kė ją į repertuarą ir pra
dėjo statyti. Tiek režisie-4 
rius, tiek dirigentas J. Lindp 

, bergas į šį darbą įdėjo daug 
darbo ir širdies. iRezulta-; 
tai akivaizdūs—latvių pub
lika neliko abejinga ga
na melodingai V. Klovos 
muzikai, dramatiškoms si
tuacijoms. Nors mums taip 
ir neteko pabuvoti Ameri
koje, tačiau, atrodo, jos 
dvasią kompozitoriui pavy
ko perteikti.

O kad taip Jūs atvažiuo- 
tumėt į Lietuvą! . Tuomet 
būtinai nuvyktumėm į Ry
gą pasižiūrėti “Amerikoniš
kosios tragedijos.” Tikino-' 
si, kad ji Jums patiktų.

Kada ją pastatyk vilnie
čiai, nežinome. Tikriausiai, 
tik naujame teatre...

’ Jonas Mackonis
Vilnius )

MŪSŲ KLAUSIMAS 
PRELATUI KONČIUI

Prieš kelias dienas spau
doje pasirodė prelato J. B. 
Končiaus platus praneši
mas apie tai, kad popiežius 
Paulius VI “Vakarų Euro
pos lietuvių vyskupu” pa-' 
skyrė mažai kam žinomą ir 
girdėtą menkutės, sunyku
sios East St. Louis parapi
jos kleboną prelatą Antaną 
Deksnį. Sužinome, kad A. 
Deksnys yra pabėgėlis iš 
Lietuvos, į kurią “jis grįž
ti negalėjo;” Kodėl jis ne
begalėjo grįžti? Kuodis 
yra nusidėjęs lietuvių tau
tai?

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose yra daugybė visokių 
religinių, politinių, ekono
minių, psichologinių, pato
loginių’ bei sociologinių sek
tų bei kultų. Vieni siekia 
nežinia ko, kiti patys neži
no ko nori, treti visai nie
ko nesiekia, tik plepa. Jie 
tik nori būti “kitokį,” maiš
tauja prieš “senąją genera
ciją,” nori “savito pasau
lio,” iškelti savitą identite
tą. Jie skiriasi nuo tradi
cinio įprastinio pasaulinio 
gyvenimo savo apdaru, lai
kysena, protavimu, elgse
na. Iš drabužių ar išvaiz
dos jų prigimties (lyties) 
neatp^^’^si: moterys ren
giasi vyriokai, vyrai mote
riškai; plaukai abejų ilgi, 
susivėlę, nešukuoti, veidai- 
neprausti.

Viena tokių asocialinių 
sektų vadinama “hipiais,” 
nors jų sunku tiksliai ap
tarti ar atskirti nuo kitų 
tolygių sambūrių, kuriuos 
ideologai vadina “komu
nomis,” nors geriau tiktų 
jas pavadinti bohemomis. 
Jie prieš viską protestuoja, 
prieš viską “kovoja,” nors 
aiškios programos ar-centri- 
nės vadovybės neturi. Jie 
nei čigonai, nei valkatos, 
nei proletarai, nei tikri lum- 
penprojetarai: visko juose 
po truputį. $ Jie jokios sa
vigarbos, savitvarkos ar 
drausmės nęsilaiko. Visokią 
sąptyarką, .kapitalistinę ar 
spcialistinę', jie niekina, tai 
esanti “vergovė.” Darbo, 
disciplinos neprįpažįsta, 
darbą neigia, visokias pri- 
vąlomo, elgesio normas pįe- 
kiną.) Žiųogųs tuiųs‘ būti 
“ląiąvas ” kūno arį. sielos 
Po^iūriaią,. < niekas Aįturįs 
teisės ju ‘^yąržyti” ir pan. 
Tuomi jie ..panašūs ortodeįk- 
sinįam aharchistafn ‘ (anar- 
chizinas, siaurąja prasme,— 
drausmės, tvarkos ir auto
riteto nepripažinimas, savi
valė).
... Tokių “laisvos dvasios 
brolių” yra visur—miestuo
se ir kaimuose. Tai dau
giausia jaunuomenės sam
būriai, vieni kilę iš darbi
ninkų, kiti iš buržuazijos, 
kurių tėvai gana turtingi. 
Yra ir universitetus baigu
sių ar iš jų p ab ė g u s i ų 
“dropouts”) yra gerai pa
mokytų ir visai bemokslių. 
Politinių klausimų jie ven
gia. Jei kur ir išstoja prieš 
ekonominius ar politinius 
varžtus, tai tik kaip jų as
meninę laisvę varžančią in
stituciją bendrai, kaip prieš 
“senosios generacijos” sis
tema.,

Tokių hipiškų “komunų,” 
kaip jau minėta, yra visuo
se didesniuose miestuose ir 
kaimuose. . Jie gyvena kaip 
asketįški “epikūrai”—diena 
iš dienos : kai maisto turi— 
“baliayoja”, kai neturi—ba
dauja. Gyvena susikimŠę 
keli viename kambaryje ar 
šiltame rūsyje (vyrai ir mo
terys kartu). Kai neturi iš 
ko gyventi — elgetauja ar 
vagišiauja. Kai kurie rūko 
marijuaną, kiti vartoja 
smarkesnius narkotikus.

Jų daugiausia pietinėse 
valstijose, nes ten šilčiau, 
nereikia tiek drabužių, gali 
vaikščioti basi ir pusnuo
giai. Kaimuose, vasarą, jų 
yra net šiaurvakarinėse val
stijose: N. Y., N. J., Conn, 
ir kitur. Kartais jie nusi
samdo, ar šiaip “užvaldo”, 
kokį apleistą ūkį, kuriame 
niekas negyvena, ir bendrai 
juo naudojasi. Pasisodina

kiek daržovių, padirba die
ną kitą pas ūkininkus, iš 
kurių gauna maisto pro
duktų, ir taip “laisvai” die
na iš dienos skursta. Atėjus 
žiemai—dažniausiai jų “ko
muna” suįra ir jie išsiskirs
to: vieiii eina į miestus, ki
ti į šiltesnį klimatą, prie
augliai dažnai grįžta pas 
tėvus. Turtingesnieji gauna 
paramos iš tėvų ar giminių. 
Yra tarp jų ir vedusių, ku
riems toks “laisvas”, geriau 
—palaidas, gyvenimas pa
tinka.

Liaudies patarlė sako: 
“genys margas, žmonės dar 
margesni”. Kiekvienas žmo
gus, tai skirtingas mikro
pasaulis: juos standartizuo
ti — būtų bergždžias dar
bas. Tačiau be tvarkos, 
drausmės, pilietinės parei
gos jutimo, meilės darbui ir Jk 
pagarbos bendruomenei 
apsieiti negalima; tai visa
apimanti ir visaįprasmi- 
nanti aksioma! Kas nieki
na visuomenę, tą visuome
nė nustumia nuo kelio ir už
miršta. Praeis ir hipiškų 
“komunų” era. Kovai prieš 
bendrą visuomeninį blogį, 
prieš vargą, beteisę bei iš
naudojimą reikalinga visų 
bendra, organizuota, prog
raminė kova, o ne palaidos, , 
neraliuotos minios pasyvi

. rezistencija.
Tarybų Lietuva laiminga, 

kad ten tokio elemento nė
ra!

Jūrų mūšis laimėtas
sūriais

■ >

. 18^1 metų rugpjūčio mė- 
ąesi- Ąrgeųtinos • laivynas 
■suę^yą .šu Ug-Ųgyająu^ 
Mūšio įkaršty urugyąjięr 
ciai, vadovaujami komando
ro Džono KoČs, pritrūko pa
trankų sviedinių. . Argenti
niečių laivyno vadas, anglų 
admirolas Viljamas Brau
nas perrikiavo laivus lemia
mai' atakai.

Desperacijos apimtas Koė 
ūmai prisiminė, kad laivų 
triumuose yra nebetinkamų 
valgyti senų apvalių, ir kie
tų kaip akmuo olandiškų 
sūrių. Įsakė užtaisyti jais 
patrankas. Trenkė sūrių 
salvė iš arti. Sūriai sprogi
nėjo it šrapneliai, žeisdami 
žmones. Antra salvė taip i-V 
gąsdino argentiniečius, kau 
šie apsisukę pabėgo.

Visų TSRS respublikų 
menas

Maskva. — Argi nemalo
nu būtų turėti namie lyrinį 
S. Jusionio peizažą, švie
saus jumoro kupiną A. SkiT 
rutytės graviūrą arba dai
lią J. Kumeliauskienės žva
kidę? • •

Tokia galimybė atsiveria 
TSRS Dailės fondo centrinio 
salono lankytojams. Erd
viose patalpose Ukrainos 
bulvare jo parodų ir preky
bos salėse — visų broliškų 
respublikų menas. Čia daug 
lietuvių dailini n k ų, tarp 
kitko, dalyvavusių, apipavi
dalinant didžiausią šalyje 
dailės saloną, darbų. Lietu
vių skulptūra,, tapyba, es
tampai, dailės meistrų ir 
masiniai liąudies meno kū
riniai, pagaminti “Dailės” 
kombin a t u o s e, “Jiesios”, 
“Minijos”, “Meno”, “Tul
pės” įmonėse, domina mąs^ 
kviečius, svečius, atvyku
sius iš kitų miestų bei už
sienio.

S. Kostyrka
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4 JAV pažangieji lietuviai
ir Tarybų Lietuva
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Edvardas Levinskas

Ar krikščionybė ir bažnyčia tas pat?

Šio straipsnio autorius Robertas 'Žiugž
da yra gerai pažfštamas Amerikos lietu
viams. Per keletą metų jis darbavosi 
Jungtinėse Valstijose kaip Moscow 
News” korespondentas ir aplankė beveik 
visas didesnes lietuvių kolonijas. Dabar 
jis darbuojasi Vilniaus Universitete dės
tytoju. Straipsnį perspausdiname iš žur
nalo “Komunistas” Nr. 3, 1969 m.

Redakcija
Apie JAV gyvenančių pažangiųjų lie

tuvių pažiūras į Lietuvos darbo žmonių 
pergalę 1940 metais, apie jų brolišką pa
ramą Lietuvos liaudžiai, kovojusiai prieš 
hitlerinius okupantus, labai raiškiai 
kalba to meto JAV lietuvių pažan
gioji spauda, išlikę dokumentai, prisimi
nimų knygos. Iš šių šaltinių galima su
sidaryti tikrai platų vaizdą apie mūsų 
pažangiosios išeivijos tuometines nuotai
kas ir nuoširdžią paramą atgimusiai Ta
rybų Lietuvai.

4 . JAV lietuviai, susibūrę į Amerikos 
ifcetuvių Darbininkų Literatūros Drau
giją bei kitas pažangias organizacijas ir 
susitelkę apie savo spaudos organus 
“Laisvę” ir “Vilnį,” su dideliu džiaugs
mu sutiko 1940 metų vasarą žinią apie 
fašistinio režimo žlugimą Lietuvoje.

Jau birželio 16 d. “Laisves” redakci
jos vardu R. Mizara pasiuntė į Kauną 
telegramą, kurioje “Laisvės” dienraštis 
tūkstančių savo skaitytojų vardu sveiki
no Lietuvos liaudies vyriausybę.

“Broliai ir seserys lietuviai! Tauti
ninkų diktatūra Lietuvoje nuversta, — 
skelbė savo atsišaukime JAV lietuvių ko
munistų centro biuras.—Smetona su sa
vo artimais kolegomis pabėgo Vokieti
jon, susidarė nauja pažangių žmonių vy
riausybė... Amerikiečių troškimai išsi
pildė. Pagaliau mūsų gimtinė šalis Lie
tuva bus laisva ir nepriklausoma.”

“Tatai, kas šiomis dienomis įvyko Lie
tuvoje, mūsų nuomone, turėjo neišven

giamai įvykti. Daugelis Amerikos lietu
vių mano, kad tatai turėjo įvykti anks
čiau, negu įvyko,—rašė “Laisvė” birže-

18 d.—Žinia apie Smetonos paspruki
mą, drąsiai sakome, bus sutikta su di
džiausiu džiaugsmu ne tik Lietuvos žmo
nių, bet ir milžiniškos Amerikos lietuvių 
daugumos.”

New Yorke, Chicagoje, Detroite, Bos
tone ir daugelyje kitų JAV miestų, kur 
tik gyveno didesni būriai lietuvių, įvyko 
masiniai mitingai ir susirinkimai, ku
riuose buvo reiškiamas džiaugsmas dėl 
fašistinio režimo nuvertimo ir sveikina
ma Lietuvos liaudies vyriausybė.

Naująją Lietuvos vyriausybę karštai 
sveikino daugelis JAV lietuvių organi
zacijų ir pavienių asmenų. “Įdomu, — 
rašė “Vilnyje” V. Andrulis, — kad ir 
konservatyvūs lietuviai, užklausus, kaip 
žiūri į naujus įvykius Lietuvoje, sako: 
lineliams bus blogiau, bet paprastiems 
žmonėms bus gerai.” “Smetonos reži
mas po nakties atsirado ir naktį dingo,- 
kalbėjo Čikagos lietuvių mitinge dr. A. 
Graičiūnas. — Lietuvos žmonės jo nepa
siges. Jie džiaugiasi juo nusikratę.”* 
(“Vilnis,” 1940 m. liepos 29 d.). Laik
raštis “Vilnis” su pasitenkinimu pažy
mėjo, kad “Lietuvos žmonės įgijo lais
vę, nepraliejus nei kraujo lašo.”

įjL JAV komunistų partijos lietuvių, lat
vių ir estų biurai paskelbė bendrą pa
reiškimą, kuriame buvo sakoma: “Mes 
sveikiname naujas liaudies valdžias, 
įkurtas mūsų gimtiniuose kraštuose. 
Mes esam tikri, kad mes taipgi išreiškia
me tokius pat jausmus daugelio tūks
tančių Amerikos lietuvių, latvių ir estų, 
kurie per metų eilę troško matyti senus 
kraštus tikrai nepriklausomus ir laisvus, 
paliuosuotus nuo užsienio imperialistų 
viešpatavimo ir valdomus demokratiš
kai išrinktų liaudies atstovų” (“Lais
vė,” 1940 m. liepos 6d.).

Pažangieji JAV lietuviai karštai svei
kino Lietuvos Liaudies seimo istorinį 
1940 m. liepos 21 d. nutarimą dėl Tary
bų valdžios atkūrimo Lietuvoje. Įver
tindamas šio istorinio nutarimo didžią 
reikšmę lietuvių tautai, A. Bimba 
straipsnyje “Lietuva -nauju keliu” pažy
mėjo: “Lietuvos liaudis tarė savo didįjį 
įo^į, pasirinko kelią savo ateičiai. Klai- 
*os nepadarė. Paklyst ji negalės. Sis 
kalias ye4a į naują gyvenimą — daug 
šviesesnį ir linksmesnį, negu1 buvo iki 
šiol.”

• • • i.<

Sveikindamas Tarybų lietuvos įstojimą 
į TSRS sudėtį, kitame straipsnyje A. 
Bimba rašė, jog “Lietuvos įstojimas į 
socialistinių respublikų šeimą yra jos iš
ganymas. Tiktai toje šeimoje Lietuva 
galės steigti socialistinę santvarką — 
pravesti reformas, sutvarkyti kultūrinį 
ir ekonominį gyvenimą naujuoju pama
tu... Kiekvienas doras, nuoširdus ir są
moningas lietuvis šiandien dar labiau ga
li ne tik didžiuotis Lietuva, bet ir džiaug
tis” (“L.”, 1940 m. liepos 25 d.). “Da
bar, kai Amerikoje... liaudies sva
jonės ir troškimai patapo tikrove, tai pa
žangioji Amerikos lietuvių visuomenė 
už tai naująją Lietuvą sveikina. Ji 
džiaugiasi savo brolių laimėjimais,” — 
rašė R. Mizara.

Jeigu pažangieji JAV lietuviai džiau
gėsi istoriniais 1940 m. vasaros įvykiais 
Lietuvoje, tai reakcingoji išeivija, ilgą 
metų eilę rėmusi buržuazijos diktatūrą, 
su dideliu nusiminimu sutiko žinią apie 
Lietuvos liaudies išsilaisvinimą. Kleri
kalų laikraštis “Draugas” atvirai verkš
leno dėl nuverstojo fašistinio Smetonos 
režimo, neva atstovavusio visos lietuvių 
tautos interesams sąmoningai nutylė
damas šio režimo klasinę išnaudotojišką 
prigimtį. Progresyvieji lietuviai supra
to, kad priešų spaudoje pasipils melo ir 
šmeižtų srautas Tarybų Lietuvos adresu. 
“Laisvė” rašė: “Tarybinė vyriausybė 
už viską bus kalta: užeis Lietuvoje saus
ra—tarybinė vyriausybė kalta; bus Lie
tuvoje liūtis — tarybinė vyriausybė kal
ta; višta liausis dėjusi kiaušinius — ta 
pati vyriausybė bus kalta.” “Mes pui
kiausiai žinome, — rašė laikraštis,—kad 
Smetonos agentai Amerikoje bandys 
naująją Lietuvos vyriausybę visaip nie
kinti ir šmeižti. Mes tuos šmeižtus pri
valome atremti.”

Reakcionierių akys nukrypo į pasau
linį karą pradėjusią Vokietiją ir kai ku
rie iš jų svarstė, ar nesikreipti į Hitlerį 
ir nepaprašyti jo “užtarsimo.” Demaskuo
damas tokius planus, svarstytus tuo. me
tu klerikalų “Darbininke,” laikraštis 
“Laisve” pažymėjo, jog “kunigų spauda 
nori, kad Hitleris .pagelbėtų Lietuvai 
taip, kaip jis pagelbėjo Lenkijai, Olan
dijai, Belgijai, Norvegijai ir Prancūzi
jai. Kunigai nori, kad Hitleris pasi
griebtų Lietuvą.”

Pažangiųjų lietuvių spauda plačiai ra
šė apie Lietuvos liaudies valdžios ir vė
liau tarybinės vyriausybės vykdomus 
pertvarkymus. L. Prūseika paruošė in
formacinę brošiūrą “Teisybė apie Lietu
vą,” kurią išleido Apšvietos Fondas. Lie
tuvos Draugų Komitetas išleido A. Bim
bos knygą “Naujoji Lietuva1 faktų ir do
kumentų šviesoje.” Savo spaudoje ir 
masiniuose susirinkimuose pažangieji 
JAV lietuviai demaskavo Tarybų Lietu
vos priešų prasimanymus ir šmeižtus.

(Bus daugiau)

i UŽTVANKA
Upelis plaukia, 
Teka iš lėto 
Per lygų lauką, 
Lanką gėlėtą. 
Pro krūmus, traką 
Liejasi tyliai, 
Vienodai plaka 
Vagą negilią.

Bet vieną rytą jis sutiko kliūtį: 
Jį tvenkti ėmė brigada kolūkio, 
Aplinkui žemę kasė, vertė, plūkė, — 
Čia lemta užtvankai stovėti, būti! 
Ir vandens ėmė kilti, veržtis, srūti, 
Pro turbinas galingai brautis, plūsti, 
Putodami įveikti baisią pūstį 
Ir lyg kriokliu galingai kristi, griūti.

Ir skaisčiai sumirgo, sužibo 
Ant ežero naujo ir plyno 

Žiburių žiburiai, 
Aplink įsižiebus gyvybei, 
Nušvito tolybėj kemsynų 

Praplatėję langai.
Taip mums kasdienybėj ramutėj 
Pilkai Vainikuojąs troškimai 

Džiugesiais vien tuščiais, 
Bet, norams sutikus vos kliūtį, 
Jie reikštis — vairuojami — ima 

Stebuklingais darbais, 
Kūrybos žiedais, 

Įstabiais, 
pyvinais!

J. Rimonis

Daugelio manoma, kad 
bažnyčia ir krikščionybė 
sudaro vieną objektą, kad 
krikščionybę sudaro katali
kų, pravoslavų ir įvairių 
protestantų bažnyčios. O iš 
tikrųjų taip nėra. Pakanka 
paskaityti, ką tuo klausimu 
yra pasakęs vokiečių filo
sofas Kantas, prancūzų fi
losofas Ruso, o ypač didy
sis rašytojas-filosofas Le
vas Tolstojus, kad aiškiai 
pamatytume, jog neiškreip
toji krikščionybė ir įvairios 
bažnyčios yra visai skirtin
gi dalykai, taip pat skirtin
gi, kaip ugnis ir vanduo. L. 
Tolstojus sako:

“Nemanyk bažnytinę 
krikščionybę esant nors ir 
nepilną, vienašališką, for- 
mališką krikščionybę, bet 
vis dėlto krikščionybę. Taip 
nemanyk. Bažnytinė krikš
čionybė — tikrosios krikš
čionybės priešas. Ji, paly
ginti su tikrąja krikščiony
be, yra kaip nusikaltėlis, 
pagautas nusikaltimo vieto
je. Jai bėra tik dvi išeitys: 
arba pačiai save sunaikinti, 
arba daryti vis naujus ir 
naujus nusikaltimus. Kad ir 
kaip beviltiška jos padėtis, 
ji vis dar nepaliauja tęstis 
savo baisios nusikalstamos 
veiklos.” /

Prieš bažnyčias
Toliau Tolstojus sako:
“Kad ir kaip tat gali at

rodyti keista, bažnyčios, 
kaip bažnyčios, visados bu
vo »ir tebėra ne tik sveti
mos, bet tiesiog priešiškos 
Kristaus mokymui institu
cijos. Ne veltui Volteras 
(Voltaire) laikė bažnyčią 
l’infame (nedorėle); ne vel
tui visos arba .-beveik visos 
vadinamosios sektos laikė ir 
tebelaiko bažnyčią tąja iš
tvirkėle, kuri pranašauja
ma Apokalypsėje; ne veltui 
bažnyčios istorija yra di
džiausių žiaurybių ir baisy
bių istorija.

“Bažnyčios, kaip bažny
čios, tai nėra tam tikros, 
krikščioniškais pagrindais 
pagrįstos institucijos, nors 
truputį ir nukrypusios nuo 
tiesaus kelio, kaip daugelio 
manoma; bažnyčios, kaip 
bažnyčios, kaip sambūriai, 
laikąsi neklaidingais, yra 
antikrikščioniškos institu
cijos. Tarp bažnyčių, kaip 
bažnyčių, ir krikščionybės 
ne tik kad nėra nieko ben
dro, išskyrus vardą, bet tai 
yra du visiškai priešingi ir 
vienas kitam priešiški prad
menys. Vienas—išdidumas, 
prievarta, laikymas savęs 
neklaidingu, sustingimas, 
■mirtis; kitas — romumas, 
‘atgaila, nuolankumas, jud
rumas ir gyvenimas.

“Negalima tuo pačiu me
tu tarnauti dviem šeiminin
kam, reikia pasirinkti vie
ną ar kitą,” sako L. Tolsto
jus savo giliame traktate 
“Dievo karalystė jumyse,” 
rašytame 1890-1893 metais.

Ar jis tikėjo dievu
L. Tolstojus po savo dva

sinio atgimimo (po 1880 
metų) tapo religingiausiu 
žmogumi, bet nepriklausė 
jokiai organizuotai tikybai, 
jokiai organizuotai bažny
čiai ar sektai. Jis nepripa
žino jokių dogmų, jokių sa
kramentų, jokių sakramen
talijų, jokių apeigų, jokių 
dvasininkų, jokių neklaidin
gų šventraščių; iš visų di
džiųjų religijų jis ėmė tai, 
kas jose buvo bendra ir 
tikrai kilnu, kas sutapo su 
sveiku protu, su doroviniu 

jausmu ir žmogaus žinio
mis, ir tame taigi iš visų 
didžiųjų religijų ir viso pa
saulio mąstytojų išgvelbta- 
me ir visuotina dorove pa
grįstame branduolyje jis ir 
matė tą vienintelę tikrąją 
religiją, kurios esmė, jo gi
liu įsitikinimu, yra ta, kad 
dorovine prasme reikia to
bulintis, kad nepaliaujamai 
reikia mylėti Dievą kaip 
aukščiausiąjį gėrį ir tiesą, 
ir artimą, kaip patį save, ir 
daryti kitiems tai, ko nori, 
kad tau darytų.

“Vadinasi, Tolstojus ti
kėjo į Dieva?” paklaus gal 
ne vienas. Taip, tikėjo, tik 
tikėjo ne į tokį Dieva, ko
kį skelbia kunigai: jis ti
kėjo ne į Dievą asmenį, ne 
į rūstų, kažkur ten aukš
tai sėdintį kažkokį senuką, 
ir ne į kažkokią trejybę, 
bet į amžinąja dvasinę Jėgą 
bei dvasinį Pradmenį, ku
riuo gyvena visa, kas gy
va, kurio kupina begalinė 
visata,, ir kuri reiškiasi 
žmoguje išmintimi ir meile.

Tolstojus džiaug d a v o s i 
matydamas, kad žmogus tą 
dvasinį Pradmenį pripažįs
ta, juo gyvena. Bet dar la
biau džiaugdavosi matyda
mas, kad žmogus žodžiais 
nors ir nepripažįsta to dva
sinio Pradmens, bet jį pri
pažįsta savo darbais, savo 
gyvenimu1.! Užtat Tolsto
jus laikė religingu žmogu
mi Gerceną, nors Gercenas 
ir sakydavosi esąs ateistas. 
Tolstojui būdavo svarbu ne 
žmogaus žodžiai, bet jo 
jausmai ir darbai,
Jo supratimas apie religiją

Savo veikale “Kas yrą re
ligija ir kokia jos esme?”, 
rašytame 1901-1902 metais, 
Tolstojus .aiškina, k!as yra 
tikroji religija. Jis sako:

“... Tikroji religija yra 
toks žmogaus nusistatymas 
su jį gaubiančiu begaliniu 
gyvenimu savo santykio; 
kuris sutampa su protu ir 
žmogaus žiniomis ir kuris 
sieja jo. gyvenimą su tąja 
begalybe ir vadovauja jb 
poelgiams.”

Tame pačiame veikale 
Tolstojus aiškina ir tai, 
kaip buvo iškraipytos kitos 
religijos:, o taip pat ir 
krikščionybė. Jis sako:

“... Krikščionybė buvo iš
kraipyta taip pat, kaip ir 
visos kitos religijos, tik tuo 
skirtumu, kad ypač dėl to, 
jog krikščionybė nepa
prastu aiškumu buvo pa
skelbusi savo pagrindinį vi
sų žmonių lygybės dėsnį,— 
žmonių, kaip Dievo sūnų,— 
reikėjo nepaprastai iškrai
pyti visą mokymą, kad bri
tų paslėptas jo pagrindi
nis dėsnis. Ir tat taigi ir bu
vo su bažnyčios sąvokos 
pagalba padaryta tokiu 
laipsniu, kokiu nebuvo pa
daryta jokiame kitame reli
giniame moksle. Ir iš ti
krųjų, niekados nė viena re
ligiją neskelbė tokių tiek 
aiškiai nesutampančių su 
protu ir šių laikų žmonių 
žiniomis nedorovingų teigi
nių, kaip tie, kuriuos skel
bia bažnytinė krikščionybė.

“Nekalbant jau apie visas 
senojo testamento nesąmo
nes, kaip, pavyzdžiui, apie 
padarymą pirmiau šviesos, 
paskiau saulės, apie įkūri
mą pasaulio prieš 6000 me
tų, apie sutalpinimą; visų 
gyvulių į Nojaus laivą ir 
apie įvairias nedorovingas 
šlykštybes, kaip, pavyz
džiui, apie tai, kad Dievas 
liepęs žudyti kūdikius ir

visus priešiškos šalies gy
ventojus, nekalbant apie tą 
absurdišką sakramentą, 
apie kurį jau Volteras 
kalbėjo, kad buvo ir yra 
visokių absurdiškų religi
nių mokymų, bet niekados 
dar nebuvo tokio, kuriame 
svarbiausias religinis aktas 
reikštųsi valgymu savo Die
vo, — kas gali būti bepras
miškesnis, kaip ' teigimas, 
kad Dievo motina esanti ir 
motina ir mergelė, kad bu
vęs atsivėręs dangus ir iš 
ten pasigirdęs balsas, kad 
Kristus nuskridęs į dangų 
ir sėdįs ten kažkur tėvo de
šinėje, arba kad Dievas esąs 
vienas ir trys ir ne trys die
vai, kaip Brama, Višnu ir 
Šiva, bet vienas ir kartu 
trys.

“Ir kas gali būti nedoro- 
vingesnis už tą baisų mo
kymą, pagal kurį Dievas, 
piktas ir kerštingas, nu
baudžia visus žmones už 
Adomo nuodėmę ir jiems 
išgelbėti siunčia žemėn 
savąjį sūnų, iš anksto ži
nodamas, kad jį žmonės 
n u ž u d y s ir už tai bus 
prakeikti, ir kad žmonių 
išsigelbėjimas iš nuo
dėmių esąs tas, kad bū
tų pakrikštyti arba tikėtų, 
kad visa tai tikrai taip bu
vo, ir kad Dievo sūnus 
žmonių esąs nužudytas jų 
pačių išganymui, ir kad 
tuos, kurie tuo netiki die
vas nubausiąs amžinosiomis 
kančiomis. Ir todėl, net ne
kalbant jau apie tai, kas 
kai kurių laikoma priedu 
svarbiosioms tos tikybos 
dogmoms, kaip tikėjimas 
įvairiausiomis relikvijomis, 
įvairiais dievo motinos pa- 
vęikslais, prašomomis mal
domis. nukreiptomis į įvai
rius, žiūrint jų specialybės, 
šventuosius, nebe kalbant 
apie protestantų predesti-, 
nacijos mokymą, — patys 
tie .visų pripažinti tos re
ligijos pagrindai, nustatyti 
Nikėjos simboliu, tiek yra 
absurdiški ir nedorovingi ir 
tiek prietaringi sveikam 
žmogaus protui, jog žmo
nės nebegali jais betikėti. 
Lūpomis gali žmonės karto
ti tam tikrus žodžius, bet 
nebegali tikėti tuo, kas ne
beturi prasmės. Lūpomis 
galima sakyti: aš tikiu pa
saulį esant įkurtą prieš 
6000 metų, arba sakyti: aš 
tikiu, kad Kristus nuskri
do į dangų ir sėdi Tėvo de
šinėje; arba tuo, kad die
vas yra vienas ir tuo pat 
metu trys; bet visu tuo ti
kėti niekas nebegali, todėl, 
kad tie žodžiai nebeturi jo
kios prasmės. Ir todėl mū
sų pasaulio žmonės, išpa
žįstantys iškreiptą krikš
čionybę, iš tikrųjų niekuo 
nebetiki. Ir čia slypi mū
sų laikų ypatingumas.”

Kovojo su bažnyčia
L. Tolstojus 30 metų kovo

jo su bažnyčia, su jos bai
siais prietarais. Po savo 
dvasinio atgimimo L. Tols
tojus aiškiai išvydo, kaip 
baisiai tamsina ir daro ne
laimingais žmones bažny
čia, ir todėl stengėsi jiems 
padėti, ištraukti juos iš 
klaikių bažnytinių prieta
rų. Užtat ne be reikalo pra
voslavų dvasininkijos sino
das 1907 metais viešai pa
skelbė visose cerkvėse, kad 
Levas Tolstojus atskiria
mas nuo cerkvės. Bet tuo 
sinodas tik paskatino L. 
Tolstojų dar labiau su baž
nyčia kovoti.

Paskutiniaisiais savo gy
venimo metais (1910) L,
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Tolstojus parašė paskutinį 
savo veikalą “Gyvenimo ke
lias” (“Put žizni”), kuria
me lengvu stiliumi išdėstė 
savo pasaulėžiūrą, paliko sa- 
vę ir kitų įžymių mąstyto
jų gilių minčių, nukreiptų 
prieš bažnyčią, valstybę, 
prievartą, nelygybę, rūsty
bę, bausmę ir prieš' kitas 
mūsų gyvenimo piktybes. 
Dviem tokiom L. Tolstojaus 
mintim, paimtom iš “Gyve
nimo kelio,” aš ir baigsiu šį 
rašinį:

1
. “Visose tautose visada bu
vo tokių žmonių, kurie sa
kydavo, kad tik jie vieni 
pažįstą tikrąjį Dievo įstaty
mą. Ir tokie žmonės savo 
žodžiams patvirtinti visada 
pasakodavo, kad paties Die
vo buvę daromi tokie ste
buklai, kurie rodę ir tebe- 
roda, kad tas įstatymas, 
kurio jie moką žmones, 
esąs tikras Dievo įstaty
mas. Be to, tie žmonės su- 
rašinėdavo tą savo įstaty
mą į knygas ir tikindavo 
žmones, kad tose knygose 
kiekvienas žodis tikras, to
dėl, kad tos knygos įkvėp
tos ir parašytos paties Die
vo.

“Visa tai neteisybė. Die
vo įstatymas atsiveria ne 
vieniems kokiems nors žmo
nėms, bet lygiai kiekvienam 
žmogui, jeigu jis nori jį pa
žint., O stebuklų niekada 
nebuvo ir nėra, ir visi pa
sakojimai apie stebuklus 
yra tušti prasimanymai. 
Neteisvbė ir tai, kad esan
čios tokios knygos, kuriose 
kiekvienas žodis tikras ir 
įkvėptas Dievo. Visos kny
gos yra žmogaus rankų 
darbas, ir visose gali būti 
ir to, kas naudinga, ir to, 
kas teisinga, ir to, kas me
lagystė.

2
“Katalikų katekizmas sa

ko:
“Bažnyčia yra tikinčiųjų 

draugi j a, įsteigta mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
paplitusi po visą pasaulį ir 
esanti valdžioje teisėtų ga
nytojų ir mūsų šventojo tė
vo—popiežiaus”... čia turi
ma galvoje, kad teisėtieji 
ganytojai sudaro žmonių 
įstaigą, kurios priešakyje 
stovi popiežius ir tam tikri ? 
asmenys, susieti tarpusavy 
tam tikros organizacijos.

“Pravoslavų katekizmas 
sako: •'

“Bažnyčia yra Jėzaus 
Kristaus žemėje įsteigta 
draugija, suvienyta vienu 
dievišku mokslu ir sakra
mentais į vieną visatą, val
domą ir vadovaujamą Die
vo pastatytos hierarchi
jos”... Čia turima galvo
je, kad Dievo pastatytoji 
hierarchija kaip tiktai yra 
graikų hierarchija, sudary
ta iš tokių ir tokių tam ti
krų asmenų, esančių tokio
se ir tokiose vietose.

“Liuteronų kate k i z m a s 
sako:

“Bažnyčia yra šventoji 
krikščionybė, arba visų ti
kinčiųjų susirinkimas, ku
rio pirmininku yra Kristus 
ir kuriame Šventoji Dvasia 
per Evangeliją ir sakra
mentus siūlo, teikia, moko 
kaip įsigyti dieviškąjį išga
nymą”... Čia turima gal
voje, kad katalikų bažnyčia 
yra paklydusi ir atskilusi 
ir kad tikroji tradicija sly
pi liuteronybėje.

“Argi neaišku, kad nei 
vienoje, nei antroje, nei 
trečioje nėra ir negali būti 
tiesos? ’ I

Žagarė, 1969-IV-5
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Tėvynėje pavasarį sutinkant
• i* • ur”uinff»(Specialiai Laisvei ) . dūlamuosius “dipukus”

Štai jau greit metai, kaip (displaced persons).
grįžau į savo gimtinę-Ta- 
rybų Lietuvą. Tada taip pat 
buvo pavasaris.

Važiuoju iš Kauno deši
niuoju Neries krantu. 
Smarkioji Neris veržiasi iš 
savo ledų pančių, grumiasi 
ir laužo juos. Rodos, ims ir 
išsiverš... Užlies kelią, su 
savimi nusineš pakrančių 
sodus ir jų trobeles. Bet 
stiprūs krantai sulaiko pa
vasario stichinį Neries išsi
veržimą ir ledai grimzdami, 
kildami kalnais, krenta į 
Nemuno glėbį. Dabar, sodų 
pilna Neries pakrantėse — 
virš 25 kilometrų nuo Kau- 
^0* M■ v

Sodai — daugiausia ko
lektyviniai. Štai vienas iš 
daugelio: tvarkingai pa
ruoštos lysės, rykiuojasi ei
lėmis vaismedžiai ir vais
krūmiai, pasilabinę pavasa
rio pumpurais, atgyja braš
kių kilimėlis, o šlaite — 
šaltinėlis, prie jo, savinin
kui brangi baltųjų dobilėlių 
vejelė, kurią negailestingai 
sumynė neatsargaus “Mos- 
kvičiaus” ratai, dėl ko ve
jelės savininkas giliai su
jaudintas. O štai, iš po sa
manų, lyg bijodama šalnų, 
baukščiai žvalgosi žibutė:

Šlaituos ir gluoksniai ir žibutės 
Jau pumpurais, gėlių žiedais 
Prisikelia žydėt ir būti.
Pavasaris kilimą tiesia 
Ir marga, ir skambu aplinkui, 
Ir topoliai mus pakelėse

Džiaugsmu sutinka!

Iš praeities
Man kartojant šias eilu

tes, atmintyje iškyla kiti 
metai: karo audrų ir likimo 
buvau nublokštas į tolimus 
kraštus, kur likau ištiki
mas savo poezijai ir daina
vau apie pavasarius, bet 
dainos buvo kupinos ilgesio 
ir Jiūdesio:
Laukiu ir ilgiuos tavęs, pavasarį! 
Krauna vainikus alyvos tau

ir ievos . . ■ 
Moju kančiai—savo kelio seseriai, 
Ir sutikt tavęs šaukiu visus

į pievas!

1946 m., Braunšveigus... 
Karo sugriautas Vokietijos 
miestas tarp Hamburgo ir 
Hanoverio. Nuo kareivinių, 
kur mūsų, perkeltųjų asme
nų stovykla, iki miesto—ne
tolimas kelias, kuriuo eida
mas prisimenu tėvynę ir 
gimtinės ilgesys išsilieja į 
posmus kupinus nuostalgi- 
jos.

Buvę karo belaisviai, kaip 
paukščiai pavasarį, prade
da grįžti į savo gimtąsias 
vietas. Bet mūsų stovyklo
je—ne vien nukentėjusieji 
nuo fašizmo. Čia daug to
kių, kurie bendradarbiavo 
su okupantais, buvo jų kon- 
clagerių sargai, kovojo hit
lerininkų daliniuose. Vė
liau, patekę anglams į ne
laisvę, iš jos pabėgo ir, pa
sidirbę dokumentus,) net pa
tys aršiausieji Hitlerife tar
nai. virto “fašizmo auko
mis”. Su tarybine Lietu
va jiems ne pakeliui.

Ir kas blogiausia, tokių 
“perkeltųjų asmenų” Pa
balti jos stovyklose — dau
guma. Jie sudaro daugumą 
ir lietuvių bendruomenės 
komitetuose, kurie įsisteigė 
beveik kiekviename dides
niame mieste. Šie perkeltų
jų asmenų stovyklose atsi
dūrę, buvusieji kanclagerių 
Sargybiniai, Hitlerio tarnai, 
liaudies valdžios nušluoti 
buvusieji buržuazinės Lietu
vos veikėjai, vėliau ir suda
rė patį reakcingiausią lie
tuvių išeivijos sluoksnį, va-

Esant tokiai aplinkai, a- 
pie tai, kad galvoji grįžti į 
gimtąją Lietuvą, geriau nė 
neprasižiok. Būsi tuojau 
pat apšauktas “bolševiku”, 
“Maskvos agentu”. Gerai 
pamenu, kiek nepelnytų 
prakeiksmų ir grasinimų už
sitraukė ant savo galvos 
dainininko Kipro Petraus
ko žmona, pasiryžusi žūt 
būt grįžti į gimtinę.,

Anglai ir “dipukai”
Tik įsikūrus perkeltųjų 

asmenų stovyklai, buvau 
išrinktas lietuvių bendruo
menės Braunšveige komite
to pirmininku, oi vėliau ko
mitetas pavedė man rūpin
tis švietimo reikalais ir lie
tuvių gimnazijos steigimu.

Savo okupacinėje zonoje 
anglai visiškai nebuvo lin
kę ilgai laikyti perkeltųjų 
asmenų stovyklas. Įvairios 
šelpimo ir valstybinės or
ganizacijos ėmė rūpintis, 
kur išsiųsti šiose stovyklose 
gyvenančias šeiinas. Ypač, 
kai tvarkingi anglai, paste
bėjo, kad D. P. pasivadino 
“Dievo paukšteliais” ir nu
sistatė, nei sėti, nei piauti, 
tik čiulbėdami linksmai gy
venti. Pradėjo su vokie
čiais “prekiauti” iš anglų 
gaunama kava ir cigaretė
mis, kai kurie įsitaisė au
tomobilius ir buvo linkę iš 
kareivinių vadovauti Lietu
vai.

Taigi, Vokietijos okupa
cinė valdžia pradėjo juos 
“spausti”. Visų pirma, be 
rods, pasirodė kvietimai 
vykti į Australiją. Bet ke
lias tolimas ir nelabai kas 
norėjo važiuoti. Greitai 
pradėjo verbuoti sveikus 
vyrus kirsti miškus Kana
doje. Ten daugiausiai pa
traukė buvusieji hitlerinin
kų kareiviai;, O dar vėliau 
stovyklų žmonės pradėjo 
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Bet čia išvykti 
reikėjo garantijų, kad kas 
pasiims tave ir tavo šeimą 
penkerius metus išlaikyti.

Ir man pakvietimas
1949 metais ir aš gavau 

poeto J. Tysliavos pasiūly
mą atvažiuoti į Jungtines 
Amerikos Valstijas jo lei
džiamo “Vienybės” laikraš
čio redaktoriaus pavaduo
toju. Atvirai pasakius, šiuo 
pasiūlymu susiviliojau. Įdo
mu buvo pamatyti JAV. Be 
to, buvau girdėjęs, kad esa
ma ir giminių.

Tačiau, tik iškėlus koją 
Amerikoje, manęs laukė 
nusivylimas. Atplaukus lai
vui, uoste sutiko J. Tyslia- 
va. Išgėrėme kavos. Tyslia- 
va man ir sako: “Žinai, 
Juozai, man ir pačiam 
“Vienybėje” darbo ne per 
daugiausia. Tai ką darysi
me dviese? Iškvietimą tau 
pasiunčiau, tik norėdamas 
iš Vokietijos ištraukti”...

'žodžiu, man neliko nieko 
kito, kaip padėkoti už “rū
pinimąsi'’ ir ieškotis. dar
bo.

Sužinojau, kad Baltimo
re j e gyvena siuvėjas Sta
sys Mikuckis. Nuvykau su 
šeima, kaip pas bendrapa- 
vardį. Pagyvenome, ačiū, 
pas jį kelias dienas, kol man 
pavyko gauti dženitoriaus- 
valytojo vietą lietuvių saliū- 
ne. Norintieji pašiepti vė
liau juokavo, kad tai buvu
si “generoliška vieta.”

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose Baltimore —• siuvėjų 
miestas. Mano žmona siūti

nemokėjo. Tačiau mano 
uždarbis išsimaitinimui bu
vo per menkas. Todėl teko 
ir žmonai išmokti laikyti 
adatą.

Dar Vokietijoje buvau 
laiškais susirišęs su pažan
giu, nepaprastai nuoširdžiu 
daktaru Jonu Kaškaičiu. 
Pats būdamas poetu, mėgo 
mano poeziją. Dėka jo, po 
aštuonių mėnesių darbo sa- 
liūne, gavau kepėjo vietą.

Kaip išeiviui teko visad 
dirbti naktį. Krauni, ■ bū
davo, kepalais duonos tešlą 
ant konvejerio juostos, 
o visas iki kulnų prakai
te. Nemėgink suvėluoti! 
Kepalo nespėsi uždėti, 
prieis juosta prie kros
nies ir stop, nė iš vietos. 
Pirmą kartą taip atsitikus, 
gal išsimaldausi kad darbe 
paliktų, o kitą kartą sugai
šavęs—atsisveikintk su vie-

Kūrybai mažai laiko
Kūrybai, poezijai beliko 

tik laikas, kol nuvyksti j 
darbą ir sugrįžti. Gerai 
žmonės sako, tikrąją ver
tę pajunti, ko nors nete
kęs. Lietuva brangi, mano 
gimtine! Kiek kartų mano 
tada skrieta į tave minti
mis, svajonėmis... Kokia 
brangi tapo kiekviena žine
lė iš gimtosios pastogės, 
kiekvienas daiktelis, prime
nantis gimtinę! Tėvynės 
ilgesio išaustos tuomet gi
mė brangiausios man eilu
tės dabar įrašytos į plokš
teles ir virtusios lietuvių 
išeivių dainomis: “Iš toli, 
toli”...,, “Kad aš galėčiau,” 
“Būvhnas,” “Motinos kal
ba” ir kitos.

Į mano eilėraščius gyvy
binga versme ėmė veržtis 
gyvenimas savo baisiais so- 
ciąlinais kontrastais; Šian
dien aš didžiuojuosi šia sa
vo lyg iš letargo pabudusio 
kūryba, kuri buvo slapyva- 
džiais išspausdinta pažan
gioje lietuvių spaudoje.

Bandė prisivilioti
Nuo pat pirmųjų buvimo 

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose dienų man nestigo 
įvairių Jietuviškųjų “veiks
nių” ir “vaduotojų” dėmesio. 
Jie stengėsi įtraukti > mane 
į ankstyvią politinę veiklą 
savo įvai r i u o s e “komite
tuose,” kvietė bendradar
biauti jų leidiniuose. Ir į 
ką tik jie neapeliavo, siekia
me mane padaryti saVo 
įrankiu: į buržuazinės Lie
tuvos karininko garbę, į po
eto patriotinius jausmus, 
prisimindavo kadaise mano 
užimtus tarnybos postus. 
Bet aš likau ištikimas nu
sistatymui: Tarybų Lietu
vos niekur nešmeižti!

Jau po pirmosios viešna
gės Tarybų Lietuvoje, kai 
pamačiau ekonomikos, 
mokslo ir kultūros srityje 
pažengusį kraštą, galutinai 
nusprendžiau. grįžti gimti
nėn ir, kiek jėgos, sveika
ta leis, darbuotis tėviškės 
labui.

Juokingais ir beprasmiš
kais suaugusių žmonių žai
dimais man tada pasirodė 
įvairių buvusių buržuazinių 
veikėjų, kurie tituluojasi 
žemės ūkio, susisiekimo ir 
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kitokiais “ministeriais,” 
karštai aptarinėjami pla
nai ir projektai, kaip jie, 
sugrįžę į Lietuvą, ties ke
lius, statys tiltus, paleis 
kolūkius ir vėl išsidalys že
mę ar pan. Jiems kas, kad 
Nemunui kelią jau pastojo 
Kauno hidroelektrinė, nes, 
anot jų, užtvanka stovė
sianti .^įk iki pirito, didės- 
nio patvinio..Jiems kas, 

kad Lietuva išraikyta asfal
tuotais keliais. Jiems kas; 
kad buvę bernai j ir pieme
nys kolūkinėje | Lietuvoje 
gyvena geriau ir turtingiau, 
negu kadaise jų dvareliuose 
ir ūkiuose.

Po minėtos viešnagės Lie
tuvoje, sugrįžęs buvau pa
kviestas p a d a r y ti Wa
shingtone pranešimą, į kurį 
susirinko visa liaudininkų 
plejada: Juozas Pajaujis, 
Vincas Trumpa, Kazys Škir
pa, B. Paramskas, Žalkaus- 
kienė ir kiti. Kad ir santū
riai bandžiau papasakoti 
apie tuos nepaprastai dide
lius pasikeitimus Tarybų 
Lietuvoje, man tiesiog ne
davė baigti kalbos, o po 
paskaitos įvykusios vaišės 
daugiau priminė pakasy
nas. Teisūs yra tie, kurie 
sako, kad didžiausi nere
giai, kurie nenori savo ak
lumo išsigydyti. Tada su
pratau, kad daugeliui vadi
namųjų “patriotų” tapau 
savotišku raupsuotuoju.

O laikas bėga... Jam ne
įsakysi: akimirkai sustok! 
Nuostabias permainas į Lie
tuvą atnešė socialistinė san
tvarka!

Pilna krūtine...
Viename laiške, kurį ga

vau, prieš išvykdamas iš 
JAV, mane gąsdino, kad aš 
išvažiuojąs tikrai pražū
čiai.

Jau minėjau, greit metai, 
kaip grįžau. Važinėjau po 
Palangą, Druskininkus, Vil
nių, Trakus ir kitur. Netu
rėjau jokių nesusipratimų. 
Laisvai galiu rašyti. t ^Vy
riausybė, maų , pageidau
jant, aprūpino Kaune butu 
su patogumais. Mano nuo
mone, pražūčiai, nutautėji
mui pasmerkti tie, kurie 
atplėšti nuo savo tautos 
kamieno blaškosi po pasau
lį. Tai patvirtina ir mūsų 
išeivijos gyvenimo pavyz
džiai.

... Pilna krūtine kvėpuo
ju gaivinančiu tėviškės oru. 
Kaunas, miestas - darbinin
kas, Lietuvos inžinierių kal
vė, viena didžiųjų Lietuvos 
kultūros židinių... Ir pa
ti širdis diktuoja naujas 
eiles:

Pavasaris.
Jau žemė rėdos 

Ir klauso vieversio dainos. 
Štai žiedas. Melsvas 

pirmas žiedas— 
Aš juo grožėtis skubinuos.

Juozas Mikuckis 
Kaunas
Centrinis Bulvaras 65-31

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės-May 10 
dienią, 2-rą valandą, svetai
nėje 1154 N. 4th St. Kvie
čiami visi nariai į šį susi
rinkimą, nes pasitarsime, 
kaip geriausia pasiruošti 
ateinančiam pobūviui 18 d. 
gegužė^-May. tik už savai
tės po susirinkimui.

Sukibkim draugai visi, 
kad padarytumėm šį paren
gimą sėkmingu.

Valdyba
■ ♦ .

Miami, Fla.
Pataisau’ klaidą

LLD 75 kp. aukavo “Vil
nies” šėrininkų \ suvažiavi
mui $50.00, o ne $60.00, kaip 
mano korespondencijoj til
po balandžio 29 d. ’

Ex Lowdlietis

Jau laikas rūpintis .piknikų 
rengimu. Laikas užsisakyti 
parkus ir iš anksto pasVruošti 
garsinimus piknikų.

PHILADELPHIA, PA.
širdį jaudinantis 

momentas
Jau keliolika metų, kai 

visoj mūsų šaly kartojasi 
prišekarinės demonstraci
jos, kurios savo veiksmu 
daugelį kartų griebė man 
už širdies, jaudino sie
lą. Bet niekados dar nesu 
matęs tokios demonstraci
jos, kokia įvyko Philadel- 
phijoje Gegužės Pirmąją J. 
F. Kennedy aikštėje, netoli 
miesto rotušės. Antrą va
landą po pietų, visa aikštė 
buvo jau pilnutėlė publi
kos. Netrukus prie garsia
kalbio prieina jauna, iškal
bi irdrąsi moteris Lisa 
Schiller ir praneša klauso- 
vams šio sambūrio reikšmę. 
Paskui kalba Dave McRey
nolds, Prieškarinės Sąjun
gos sekretorius. Po jo se
kė skaitymas įvairių ir 
jausmingų prieškarinių ei
lėraščių, tarp kurių buvo 
ir Mark Twaino parašyta 
militaristų malda.

Publikos aplodismentams 
kiek nurimus, iškviestas 
kalbėti buvęs JAV senato
rius iš Al a s k o s Ernest 
Gruening. Minia pasitin
ka jį griausminga is ap
lodismentais. Grueni n g a s 
labai iškalbus oratorius. 
Kiekvienas jo ištartas žodis 
reikšmingas, su faktais. Iš
buvęs ketverius metus se
natoriumi, jis žino, ką kal
bą. Drąsus už taiką kovo
tojas. Ypatingai vanojo kai
lį Pentagonė militaristams 
ir B altų j ų Namų valdo
vams, didžiojo verslo tar
nams. Baigdamas, senato
rius pareiškė, kad ne tik 
Vietnamas, bet visa Pietry
tinė Azija neverta vieno 
amerikiečio kareivio gyvy
bės.

Ugningas kalbas pasakė 
Jimmy Johnson, negras, ir 
Bob Ęaton, atst o v a u j ą s 
quakeriu organizacijas, ko
votojas prieš karą.

Kalboms užsibaigus, pra
sideda drafto kortų degini
mas. Tirštoj publikoj šen ir 
ten švytėjo maža liepsna, 
pakilo oran kamuoliukas

Bridgeport, Conn.
Svečiuose pas waterburiec.

Bal. 27 d. Waterbury turė
jome LDS 5-tos apskrities 
metinę konferenciją, kur 
buvome gerai pavaišinti 
per draugę M. Svinkūnienę 
ir jos pagelbininkę Mockai- 
tienę. Didelis ačiū joms.

Serga ir randasi ligoni
nėj draugė Klementina Jen- 
keliūnienė. Ju turėjo leng
vą operaciją.

Draugas Vincas Jokubo- 
nis taipgi antru kartu iš
vežtas į W. Haven Vete
rans Ligoninę, irgi buvo 
operuotas. Vėlinu jiems 
greitai ligą nugalėti ir pil
nai susveikti.

Hartfordo Laisvės Cho
ras, kaip girdisi, rengiasi 
prie didelio metinio paren
gimo. Sakoma, bus duoda
mi pietūs ir dainų progra
ma. Programą pildys pats 
choras su pagelba solistų iš 
kitur. Tas viskas įvyks ge
gužės 25dieną, Lietuvių sve
tainėje, 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn! Pietūs bus 
duodami pirmą vai. dieną. 
Iš Bridgeporto rengiasi da
lyvauti grupė draugų. Būtų 
gražu susitikti draugus iš 
Connecticut ir kitų valstijų 
ir paspausti dešinę. Iki pa
simatymo.

J. Strižauskas

Sellersville, Pa.
Brangūs draugai laisvie- 

čiai! Širdingai ačiū drau
gams laisviečiams ir visam 
“Lza.|sty ės” kolektyvui už 
msLii fešant ligoninėje su
teiktus linkėjimus, kad svei
katoje sustiprėčiau. Priim
kite nuo manęs širdingiau
si ačiū. .

Šiuo kartu esu namuose, 
bet esu paskirta turėti ope
raciją. 1949 m. ligoninėje 
išėmė man tulžį kuri buvo 
pilna mažų akmenukų. Da
bar toj pačioj vietoj auga 
dar didesni akmenys. Jau
čiu krutinėję deginimą ir 
skausmą. Operacijos bijau
si, bet turbūt turėsiu pasi
duoti operuoti.

Taigi, dar kartą visiems 
draugams dėkoju už man 
atsiųstą užjautimą sugyti. 
Norėčiau, kad būčiau drū
ta liepos 4 d. Galėtume pas 
mus dar visi sveiki ir gyvi 
pasimatyti.

Su geriausiais jums lin
kę j im ai s būti sveikiems, 
darbuotis, kad mūsų laik
raštis “Laisvė” gyvuotų dar 
per daugelį metų.

Bronė Ramanauskienė

PRAŠOME KOLONIJŲ D£-
MESIO! Nesi vėluoki te su pik** 
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisvės naudąi.

dūmų—ir sudie drafto kor
tai. O 1FBI agentai, stebė
dami kortų deginimą, jau
nuolius fotografavo, bet ne
areštavo. Sakoma sudegin
ta apie 40 kortų. O! apie 
150 kitų kortų atiduotos 
priešdraftinei komisijai, ku
ri pasiųs kortas ir kitokius 
dokumentus prez. Nixonui. 
Kunigai pasirašinėjo sąž- 
ningų karo priešų dokumen
tus.

Kai kurie triukšmavo, 
bandydami sukelti suirutę 
bei muštynes, kurių polici
ja kaip tik ir laukė, nes 5 
dideli policijos busai stovė
jo šalia didžiojo prieškari
nio sambūrio ir laukė riau
šių. Tačiau provokatoriai 
riaušių sukelti nedrįso prieš 
30,000 minią. Uniformuo
tos policijos ir visokių slap
tų samdinių irgi buvo apie 
porą tūkstančių.

Gegužės 1 d. nuo širdies 
smūgio mirė jaunas lie
tuvis gydytojas J. Valiu
kas (Wall), vos 43 metų 
amžiaus.

Gegužės 2 d. A. J. Pra
naitis nuvyko į Metroplitan 
ligoninę sveikata patikrinti. 
Manoma, kad jis ligoninėj 
ilgai nebus. Kambario Nr. 
301.

“L” Reporteris

New Haven, Conn.
./ P'

LDS 5-osios apskrities 
konferencija įvyko Watertr 
bury, Conn., balandžio 27.1

Po ilgos žiemos, buvo ge
ra proga susitikti daug ma
lonių draugų. O taipgi tu
rėjome ir svečių iš New 
Yorko, Jonas Siurba ir Va
lys Bunkus. Jie mums pasa
kė po gražią kalbą LDS 
reikalais.

Konferencija buvo labai 
gyva. Visi’ delegatai davė 
pažadus stoti į darbą mū
sų organizacijos naudai. 
Buvo sumanymas surengti 
pietus ir atrodo, kad tai 
įvyks liepos mėnesį Oakvil
le, Conn. i

Lietuviai ir ukrainiečiai 
dipukai sušaukė daug kuni
gų ir rabinų, kad pabau- 
g i n t dabartinę Europos 
tvarką, kad ponams duotų 
geresnį gyvenimą. Mane 
pašaukė telefonai vienas^ 
ten buvęs ir pranešė koJ4s 
ten buvo kermošius. Sakė 
publikos buvo mažai, bet 
jie visvien gerai apsimela- 
vo ir pakeikė.

Mr. &Mrs. Benton, Hart
ford, Conn., užvedė teisme 
bylą reikalaudami milijono 
dolerių nuo Faith Evange- 
lical bažnyčios už tai, kad 
jų sūnus apsidegino nuo 
žvakės ir labai sugadino 
veidą ir visą kūną.

J. Kunca 
Pranešimas

Cranford, N. J.
LDS 33 kuopos ir LLD 54 

kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, gegužės (May) 
18 d., 2 vai. popiet, pas 
Novak, 460 Brookside Pl.

Visi nariai būtinai daly
vaukite.

Y^į’keletas svarbių klaA 
simų apsvarstyti.

Valdyba

Tritonai užuodžia 
namus

Kaip gyvuliai ir paukš
čiai randa savo namus, dar 
tiksliai atsakyti negalima. 
Tačiau bandymai, kuriuos 
Stanfordo universiteto (JA 
V) mokslininkai atliko su 
tritonais, rodo,jog šie gyvū
nai užuodžia namus.

Jie tyrė upinius tritonus. 
Bandymui paimtų tritonų 
uoslė buvo pašalinta opera
cija arba išplikinta nosies 
gleivinė. Iš 564 kontrolinių 
tritonų tik 15 sugrįžo na
mo. Ištyrus pastaruosius, 
paaiškėjo, kad jų nosies 
nervas jau buvo regenera
vęs.

Mokslininkai mano, kad 
aplinkiniai medžiai, smul
kesni augalai ir pūvančių 
augalų kvapas nukreipiu 
tritonus teisinga kryptimi.

NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Parašė J. G ASTON AS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite Įsigyti už $1.50
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI.

Užsakymus siųskite: jM*
LA1SVČ *

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.. 11417
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Viešnagė St. Petersburg, Fla. ft
Su gerais miamiečiais 

draugais Masonais balan
džio 26 nutarėme aplankyti 
St. Petersburg^ — jie pas 
draugus Walencius, aš pas 
mano švogerio dėdę Vilimą 
Skralskį, kuris jau antri

JAM 95 METAI!

metai kaip gyvena St. Pe- 
tersburge. Mano žmona 
nevažiavo su mumis todėl, 
kad jai reikėjo Miamės for
tą laikyti — dirbti virtuvėj 
dėl LSK ir mokytis dainos 
dėl ateinančio gegužės 25 d. 
Miamio Aido Choro koncer
to.

Vilimas Skralskis dar 
1912-tais metais įprašė man 
darbo medvilnės audykloj 
Wilkensoiiville, Mass. Ten 
iššluodavau audyklos grin
dis ir ausdavau savo vai- 
dintuvėj ateities gyvenimo 
juostą. Ten už 55-kių va
landą darbo savaitę gauda
vau $3.50.

Vilimas jau visai arti 90- 
tdį gimtadienio, bet dar stip
rus ir žvalus. Jo žmona 
Antanina gerokai jaunesnė, 
bet šiame amžiaus gale Vi
limas dar šiek tiek greitė- 
lesnis už ją. Jie abu įdo
maujasi lietuvių spauda ir 
skaito “Laisvę.” Jų dukra 
Elzbieta ištekėjusi už inži
nieriaus John Brady, gyve
na netoli tėvų labai gražioj 
stuboj Madiero Beach. Tė
vai gyvena N. 11 Avė., ne
toli nuo didelio shopping 
center, kukliame namely, 
kurį Elzbieta jiems parin
ko, kuomet jiedu, prieš porą 
metų nutarė palikti Wor
cester, Mass., ir apsigyventi 
Floridoj.-

Kadangi Jonas Brady dir- 
^a šeštadieniais, tai tik aš, 
Elzbieta ir mūsų daugiame-

saulute. Adios, draugai, iki 
kito pasimatymo — gal su 
kai kuriais iš jūs Miamįo 
Aido koncerte gegužės 25.

Gana apie St. Petersbur- 
gą. Reikia grįžti į Miamį 
savo tvoras lopyti. Gegužės 
25 choro koncertas. Jis bus 
kaip anti-climax po Flori
dos LMS festivalio. Bet 
Aido Choro iždas beveik 
tuščias, todėl, kad festivalio 
pajamos buvo atiduotos 
LMS centrui. O chorui, kad 
ir nedaūgiausia šiame va
saros sezone, visgi reikės 
šiek tiek pajamų ir mūsų 
choro iždas pasipildys.

Šia proga noriu padėko
ti choro garbės nariams, 
kurie užsimokėjo metines 
dovanas. Po penkis dole
rius dovanojo sekantys: 
J. Bartkevich, Hartford, 
Conn.; Antanas Latvėnas, 
Petronėlė Vasiliausk i e n ė, 
M. Bovinienė, Mr. ir Mrs. 
Ivanauskai, Jonas Juška, 
Brooklyn, N. Y.; Anelia Ra
čienė, Canada; Valerija Ma- 
sienė, Canada; Mary Kvet- 
kas, Miami Beach. Dar po
ra kanadiečių — Jonas In- 
drėnas ir Pempė su žmona 
(nepamenu, po kiek) parė
mė chorą. Ačiū, draugai!

Inž. Gabrėnas

Norwood, Mass.
Jau buvo anksčiau “Lais

vėje” rašyta, kad A. Viška- 
lis balandžio 8 d. savo sody
boj 56 Wilson St. degino 
lapus, užsidegė jo drabu
žiai ir jis labai skaudžiai 
apdegė.

Išgulėjęs 20 dienų Bosto^ 
no Massachusetts General

Marcelinas Šikšnys
Feci quod potui...

Ne vienas, daugelį metų 
Vilniuje gyvenąs lietuvis, 
išgirdęs- šikšnio pavardę, 
klausia, ar ,jis gyvas?

— Gyvas ir sveikas,—at
sakau. — Neseniai gėrėme 
kavos, išlenkėm po taurelę 
konjako.

— Kiek gi jam metų? 
Turėtų būti labai senas,.,

— Metų nemaža, baigia 
95-tus (gimęs 1874 m. ge
gužės 2 d.), bet dėl senumo, 
nepasakyčiau, kad būtų jau 
toks senas.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

TECHNICIANS

čiai jaunuoliai nuvykome į 
LLD saintpetersburgi e č i ų 
įrengimą. Aš ten pirmą
kart. Laiškanešių svetainė, 
kur jie laiko parengimus, 
patogi ir jauki. Ji nepra
bangios išvaizdos apylinkėj. 
Ten netoli matosi keturi 
aukšti kaminai — šapa ar 
elektrinė. Apylinkės vaiz
das primena mūsų jaunat
vės vaizdus, kur mes sun
kiai dirbdami pelnėme sau 
pragyvenimą, svajojome ir 
planavome, kaip pagerinti 
darbo žmogaus buitį.

Kad ir dar pirmąkart 
tarp saintpetersburgiečių, 
bet sutikau nemažai senų 
pažįstamų: Valleys, Mille- 
rbts, Sereiką, Pučkorių, Re
plikas, šarkiūnus, Šalinius, 
ir kitus, kurių pavardžių 
nebeatmenu. Negi praleisi 
progą nesusitikęs energin
gosios Adelės Pakalniš
kienės, Dainos Mylėtojų va
dovės. Ji savo entuziaz
mu užkrečia ir kitus veikla 
mene ir socialinėje veiklo
je.
r Pietūs buvo, ačiū gaspadi- 
nėms, labai 'skanūs ir, taip 
sakant, “refreshment” labai 
gaivinantis. Kainos žemes
nės negu Miamio Lietuvių 
Socialiniame Klube.

Miamiečiai turi savo na
mą, bet jie turi daugiau 
iškaščių ir didesnę atsako
mybę. Saintpetersburgiečiai 
nuomoja Laiškanešių sve
tainę šeštadieniais; bet ir 
jie menui ir pažangiajai 
spaudai duoda tiek pat pa
ramos — jei ne daugiau, 
kaip miamiečiai. Bet nuo
moti ar turėti savo namą 
priklauso nuo didžiumos na
rių valios.

Linksmą man buvo su jau 
pažįstamais ir dar naujais 
draugais susitikti. Jie to- 

nuoširdūs ir malonūs, 
kad jų nuoširdumas šildo 
dKugiau negu Floridos žyd
rojo dangaus pavasarinė

Hospitalyj, balandžio 27 d. 
mirė. Amžiaus buvo 84 
metų. Buvo pašarvotas P. 
H. Krow koplyčioje ir pa
laidotas balandžio 23 dieną 
Norwoodo Highland Ceme
tery su bažnytinėmis apei
gomis. Paliko liūdesyj vie
ną sūnų Dr. Alphonse Viš- 
kalis New Orleans, vieną 
dukrą Wan dą Harnuk, 
gyvenančią Wellesley, 
Mass., du anūkus ir dau
giau artimų giminių.

Velioniui amžinos ramy
bės. Šeimai užuojauta liū
desio valandoj.

* ■ • 1

Balandžio 16 d. po vidur
nakčio So. Norwood, 1103 
Washington St., sudegė tri
jų aukštų apartmentinis 
namas, kuriame žuvo An
thony J. Hohmann, 31 me
tų amžiaus. Jis gyveno 
trečiame aukšty. Jo apatf- 
mente ir gaisras kilo. Kitų 
apartmentų šeimas spėjo 
laiku prikelti policistas B. 
Grudzinskas, kuris ėjo sa
vo pareigas nakties laiku. 
Jis, pastebėjęs gaisrą, greit 
puolė į namo vidų budinti 
šeimas. Jei ne jo pagalba, 
tai galėjo žūti ir daugiau 
žmonių.

Pirmame aukšty buvo 2 
krautuvės.. Jų ugnis nepa
siekė, bet viską vanduo su
merkė. Nuostolių padaryta 
už 25,000 dolerių.

M. Uždavinis

Slepia karo nuostolius
Washingtonas. — Sen a- 

torius Young, kalbėdamas 
Senate, aiškino, kad Penta
gonas tiksliai slepia karo 
nuostolius.

Pentagono tikslas, sakė 
Young, kaip galint apmas- 
kuo t i nepopuliarų karą, 
skelbiant sumažintus karo 
nuostolius, o iš priešų pusės 
smarkiai padidintus.

“Gyvąja legenda” Marce
liną šikšnį pavadinau kaž
kada anksčiau, bene minint 
jo 90-ąsias metines. Ne 
vien todėl, kad į mūsų tau
tinio atgimimo sąjūdį Jubi
liatas įsijungė jau pereito 
amžiaus pabaigoje, bet ir 
todėl, kad iš V. Kudirkos 
“‘Varpo” bendradarbių gy
vų • tarpe paliko vienintelis 
Marcelinas šikšnys.

Daugelį metų gyvenu ju
biliato kaimynystėje ir 
kaip buvusį savo mokytoją 
ir direktorių (Vytauto Di
džiojo gimnaziją baigiau 
prieš 45 metus) bei artimą 
kaimyną dažnokai aplan
kau. Ir jį visada randu na
mie. Kartais duris atida
ro duktė, o kartais žentas, 
rečiau anūkė (Vilniaus 
Universiteto Chemijos fa
kulteto studentė), o kartais 
ir pats jubiliatas.

— Senokai buvai,'— prie
kaištauja direktorius. — 
Negražu pamiršti kaimyną.

Kai duktė namie, M, šikš
nys čia pat pakviečia pa
ruošti kavos. Susėdame val
gomajame arba jo įkabinę te 
ir mažu-pamažu pasineria
me į margą praeitį, kurios 
etapus nuo 1893 m. (tais 
metais M. šikšnys baigė 
Šiaulių gimnaziją) jubilia
tas pergyveno ne tik kaip 
liudininkas, bet ir kaip ak
tyvus dalyvis, visą savo gy
venimą ir darbus paskyręs 
Lietuvai. Nesvarbu, kur jį 
likimas buvo nubloškęs: 
Maskvos Universitetas, mo
kytoju Rygos gimnazijoje, 
1915-1918 m. mokytoju lie
tuvių gimnazijoje (visi da
lykai buvo dėstomi rusiš
kai) Voroneže, nuo 1918 m. 
mokytoju, o nuo 1922 m. 
m. iki 1940 m. direktoriu
mi Vytauto Didžiojo gim
nazijoje Vilniuje, M. šikš
nys visur ir visada buvo 
aktyvus mūsų kultūros da-

Kaip matote, prisimini
mų pilnas aruodas, dargi su 
kaupu. Norėk tik semti 
nors rieškučiomis — nepri
truks.

Jubiliato gyvenimas, jo, 
kaip pedagogo ir rašytojo, 
įnašas į mūsų kultūros lo
byną, besidominčiam Lietu
vos istorija žinoma, ir apie 
tai nėra reikalo kartoti. 
Šia proga noriu užfiksuoti 
du mažai kam girdėtus fak
tus, apie kuriuos niekur ne
teko skaityti.

L M. šikšnys pasakoja, 
kaip pačioje šio amžiaus 
pradžioje Jurgis šlapelis 
(vėliau daktaras ir filolo
gas), Petras Avižonis (vė
liau žymus okulistas) ir jis 
vieną vasarą praleido Vla
do Putvinskio dvare kaip 
lietuvių kalbos gramati
kos perrašinėtojai. Kasdien 
gaudavę iki piet švariai ka
ligrafiškai perrašyti po ke
letą puslapių. Pasak jubi

liato, Putvinskienė pagra
siusi, kad kas “plano” neiš- 
pildys, tas negausiąs... pie
tų. Vėliau, kaip žinia, per
rašyta gramatika bvuo iš
spausdinta 100 eegzemplio- 
rių tiražu. Tuomet, beveik 
prieš 70 metų niekas jau
niems žmonėms honoraro 
nemokėdavo. Tai, ką darė, 
buvo jų pareiga tautai.

2. Kaip minėta, 1915- 
1918 metais M. šikšnys dės
tė matematiką (rusiškai) 
lietuvių gimnazijoje Voro
nežą* Sužinojęs, kad nuo 
1915 m. rudens Vilniuje 
įsteigta pirmoji Lietuvoje 
gimnazija su dėstomąja lie
tuvių kalba, M. šikšnys 1917 
m. Voroneže su J. Balčiko
nio pagalba pradėjo ruošti 
lietuvių matematikos termi
nologiją. Pradžia buvo sun
ki, ir praėjo dar keletas me
tų, kol ši problema buvo iš
spręsta. 1918 m. ėmęs mo
kytojauti Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, M. šikšnys ša
lia pamokų, rašė matema
tikos vadovėlius, vartoda
mas naują terminologiją, 
išleido rusiškai-lietuvišką 
gramatikos terminų žody
nėlį.

Šiandien, praėjus nuo to 
laiko pusei amžiaus, pir
mieji M„ šikšnio matemati
kos vadovėliai daug kam 
atrodo paprastas reiškinys. 
Iš tiesų buvo visai kitaip. 
Jau vien todėl, kad jo va
dovėliai daugelį metų buvo 
naudojami visose Lietuvos 
gimnazijose, liudija didelį 
M. šikšnio nuopelną švieti
mo srityje.

M. šikšnys iki gilios se
natvės, kaip ir buvo, liko 
kukiui žmogumi ir kiekvie
na proga pabrėžia, kad jo
kių didelių darbų nėra nu
veikęs. Priminus jo nuo
pelnus, jubiliatas atsako' lo
tyniškai :

— “Feci quod potui” 
(“Padariau, ką galėjau”) ir, 
minutėlę pagalvojęs, papil
do: — “Faciant meliora po- 
tentes” (“Geriau tegu pa
daro tas, kas gali”).

Rapolas Mackonis

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.
For appointment call 717-564-7430.

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)

ARCHITECTURAL DRAFTSMEN

MAINTENANCE 
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<-240O. 
ext.

2259
An

GENERAL ELECTRIC 
COMPANY

Woodlawn St., Harrisburg, Pa.
Equal' Opportunity Employer.

(28-35)

Call

WAITERS AND
BUS BOYS
Experienced.

for appointment between
2 and 4 PM.

Old Original BOOKBINDERS 
RESTAURANT

WA 5-7027. (34-40)

CLERKS
Permanent office clerical positions 

open now. Aptitude for figures es
sential. Knowledge of comptometer 
operation helpful but not essential. 
Good salary. Generous employee be
nefits program. If you qualify 
for

call

124

appointment.
ACME MARKETS INC.

N. 15th St. LO 8-3000. Ext. 327.
(34-36)

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. 
Convenient to “E" and “44’ buses. 
For interview call TE 9-6600 ext. 
261. LIBERTY MUTUAL INSUR
ANCE CO., 15 Esso Road, Bala 
Cyhwyd, Pa. (33-34)

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

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

435-9091 (30-36

Aštuonerių metų Rober
tas rašo rašinyje apie savo 
tėvą: “Mano tėvelis gali 
įko p t i į patį aukščiausią 
kalną, perplaukti pačias 
plačiausias upes ir nugalėti 
patį žiauriausią tigrą! Ta
čiau jis neturi tam laiko, 
nes privalo padėti mamai 
plauti indus.” -

HOLLYWOOD, FLA.

Mirus

Lee Wickersham
Mūsų gili užuojauta jo žmonai Elzbietai Wick

ersham (Simoliūnaitė), sūnui, trims broliams ir 
sesutei, taipgi artimiesiems šioje liūdesio valandoj.

Ona Wellus, sesuo
Jonas Kazlauskas, švogeris 
Florence Ewanow, 

sesers dukra.
Binghamton, N. Y.

MINERSVILLE, PA.

Onute Senkiene
Mirė gegužės 9, 1968 m.

'Jau vieneri metai kai išsiskyrė nuo mūsų my
lima žmona, mamytė, sesutė ir močiutė.

Didžiai liūdime jos.

Kazys Senkus, vyras.
( Kazys Senkus, Jr., sūnus

Birutė Majrtz, duktė 
William Martz, žentas. 
Cindy ir Todd, anūkai.

Lietuvoje liūdi sesuo Elena Stagniūnięnė ir . 
brolis Karolis šmelstorius.

We are looking for someone with 
4-5 yrs. experience in wood frame 
house construction. Must be fami
liar with plumbing and electrical 
drawings and designs. Our company 
offers: Good Company benefits — 
Excellent opportunity for the right 
person.

DESIGNAIRE HOME 
CORPORATION

Dowingtown Industrial Park, 
Boot Rd., Bldg. No. 8 

Dowingtown, Pa. Call 269-8183 
Richard Bromfield (33-36)

ENGINEER-STATIONARY
(Northeast). Grade “A” license. 

Permanent year ‘round position. 
Good salary, 40 hour week, paid 
vacation, holidays, sick leave, Blue 
Cross, Blue Shield, life insurance, 
pension plan and major medical. For 
interview send a brief resume to:

FRIENDS HOSPITAL f
Roosevelt Blvd. & Adams Ave., 

opposite Sears
On the J, K & R Bus Routes 

An equal opportunity employer.
(33-34)

MAINTENANCE MEN

Growing Toy manufacturer needs 
fully qualified plant and machine 
maintenance men. Excellent work
ing conditions and complete bene
fits. Day or night shift. Apply 
call:

J. CHEIN & CO. 
Wm. St., Burlington, N. J. 

1-609-386-2800

DRIVER SALES

or

(33-35)

MEN & WOMEN NEEDED 
For aggressive mobile industrial 

catering. Good wages. Established 
routes now available. Apply imme

diately. PURITY CATERERS, 
69 W. Ween La., VI 8-2300.

(33-36)

MEN AND
WOMEN

For 
year round employment, 
fringe benefits. Day shift 7 A. M. 
to 3:30 P. M. Apply at factory 
office.

general factory work. Steady 
Excellent

AMERICAN 
SANDPAPER CO.

83 East Water St.,
Rockland, Mass.

HOUSE KEEPER

1

(33-38)

Exp. Laundry and cleaning. Know
ledge of cooking. Sleep in. Private 
room and TV. One school age child. 
Nice home. Good salary. Ref. requir
ed. Call CA 4-1934. (33-27)

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

(30-34)

DRAFTSMEN

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

FILM CORP. OF AMERICA
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa.

(33-36)

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 with

FMC CORP.

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

An equal opportunity employer.
(33-42)

254.
HENRY HEIDE INC.

14 Terminal Road
New Brunswick, N. J.

(Industrial Park)
Equal Opportunity Employer 

(27-38) /

DRAFTSMEN

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

CQCHRANE DIVISION
CRANE CO.

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

DRAFTSMEN

(28-34)

Electrical detailers, 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 systems. 
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 
Industrial Park,

2621 Van Buren Avenue, 
Norristown, Pa.

An equal opportunity employer.
(33-35)

STEEL WORKERS
Leveling Line Operators

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

BILLING AND MANIFESTING 
CLERK. Night work. Mon—Fri. 
Good salary. Good benefits. Good 
opportunity for nite student. COO
PER JARRETT, 4355 Rising Sun 
Blvd., Phila., Pa. Mr. Glick, Per
sonnel Mgr. GL 7-2000.

(33-36)

MAINT. OR MECH. SUPVSR.
Immediate opening for experienced 
man. Must have supervisory exp. 
Knowledge of filling machines, cap
ers, labelers and can seaming equip
ment,, plus some electrical know
how. Good salary and benefit pro
gram. Call or apply: SEABOARD 
LABS, 400 N. 5th St. WA 3-0206.

(33-35)

MECHANICS
To repair and service industrial air 

compressors.
Top pay for the right man.

SMITH SATTLER MACHINERY 
COMPANY

Call GR 7-2100. Ask for Mr. Gilbert
(33-39

CARPET MECH.

Experienced. Must have own tools. 
Permanent year ‘round position.

OS 2-7332 (33-34)

AIR CONDITIONING
OR AUTQMOTIVE 

PARTS DEPARTMENT 
COUNTERMEN

Two immediate openings wZexclu- 
sive Delaware Valley distributor of 
Fedders air-conditioners & Magic 
Chef ranges. . Excellent future for 
ambitious high school grads seeking 
year round employment opportunity 
for advancement w/young dynamic 
growth Co. Call Mr. Stanley Misiak. 
332-1100. SAMUEL JACOBS DIS
TRIBUTORS INC., State Road and 
Deveraux, Phila. (33-34)
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LMS REIKALAI Motinos pagarbai Motinų Diena
LMS suvažiavimo, įvykusio 
1969 m. kovo 22 d., Miami, 

Fla., Liet. Snc. Klube
Suvažiavimą atidarė LMS 

pirmininkė Ieva Mizarienė. 
1:30 vai po pietų.

Centro sekretorė M. 
Stenslerienė pranešė, kad 
dalyvauja 29 delegatai iš 
šių vienetų: Miami, Fla., 
Aido Choras — 3 atstovai; 
St. Petersburg, Fla., Lietu
vių Literatūros Draugijos 
45-tos kuopos Dainos My
lėtojai — 4; Brooklyn, N. 
Y., Aido Choras — 3; 
Hartford, Conn., Laisvės 
Choras — 3; Roseland, Ill., 
Aido Choras — 2; Chicago, 
Ill., LKM Choras — 2; 
Roseland, Ill., Moterų Cho
ras — 1; Worcester, Mass., 

, Aido Choras — 3; Meno 
Centro Valdybos nariai—8.

i Suvažiavimo pirmininke 
išrinkta Ieva Mizarienė, pa
galbininku — M. Widra, 
pagalbininke — A. Pakalniš 
kienė.

Centro pirmininkės Ievos 
Mizarienės raporte skambė
jo, kad Lietuvių Meno Są
junga? šiandien nėra tokia 
gausi,> kokia buvo prieš 15 
mėtų4? Centras dabar jau 
pradeda rūpintis Dainų 
Švente, kuri įvyks 1970 m. 
Lietuvoje. Pranešė, kad iš 

t A. Gotautos palikimo Lie
tuvių Meno Sąjunga gavo 
arti $1,500.

Centro sekretorė M. Stens
lerienė raportavo, kad da
bar yra tik septyni viene
tą i-chorai. Chorų nariai 
miršta ir chorai Ii k vidų o- 
jarhi, nes nėra kam užimti 
mirusiųjų vietas. -Priminė, 
kad duoklės tik $5.00 į me
tus. Ryšiai su Lietuvos me
nininkais palaikomi ir gąyp 
nama daug dainų; kurias 
galima panaudoti. Kadangi 
Floridoj yra LMS du jau
niausi vienetai, džiaugėsi, 
kad didžiuma pasisakė už 
laikymą šio suvažiavimo 
Miamyje.

Centro finansų sekreto- 
rė-iždininkė Valentina Ne
vins raportavo, kad Centro 
ižde dabar yra $2,613.38. Su 
pasveiki n i m a i s suvažiavi
mui gauta aukų sekamai:

Adomas Dagis, San
Francisco, Calif. $50.00 

LLD 45 kuopa, St.
Petersburg, Fla. 50.00 

Laisvės Choras,
Hartford, Conn. 26.00 

LLD 75 kuopa,
Miami, Fla. . •... 25.00 

Roselando Moterų
Klubo Choras, »
Chicago, Ill.........25.00

LKM Choras,
Chicago, 11............. 25.00

LLD 50 kuopa,
Rochester, N. Y. 10.00 

Frank Lideikis,
Largo, Fla...........10.00

Mylda ir Walter Žukas,
Elizabeth, N. J. lO'.OO 

LLD 1 kuopa,
Ozone Park, N. Y. 5.00 

R. Braus, Rochester,
N. Y. .. ................ 5.00

Valdybos raportai vien
balsiai priimti.

Gauta sekanti sveikini
mai suvažiavimui: nuo V. 
Karvelio, Kultūrinių Ryšių 
su Užsienio Lietuviais Ko
miteto pirmininko; nuo 
žurnalisto Alberto Laurin- 
čiuko; nuo L. Vladimirovo, 
Jongtinių Tautų Bibliote
kos vedėjo; nuo Edmundo 
Juškio iš Washi n g t o n o ; 
nuo Helen Smith ir šeimos, 
Worcester, Mass; nuo drg. 
Trakimavičių, Worce s t e r, 
Mass.; nuo Lietuvos TSR 
Paminklų Apsaugos ir 
Kraštotyros Draugijos Ta

rybos Prezidiumo ; nuo 
LTSR Kul t ū r o s Ministro 
Liongino Šepečio.

(Kadangi protokolas bus 
išsiuntinėtas visiems vie-‘ 
netams, tad laikraštyje ap
leidžiame delegatų rapor
tus.—LMS Centras.)

Sekė bendros diskusijos, 
kuriose kalbėjo R. Žilis, J. 
Juška, P. Venta, A. Pakal
niškienė, E. Bogden, W. 
Hollis, P. Gabrėnas, J. Gry
bas ir B. Ramoškaitė. Iš 
diskusijų paaiškėjo, kad vi
si dalyviai rūpinasi plėsti 
lietuvišką kulitūrą; stengia
si išlaikyti chorus kiek ga
lint; rūpinasi gauti naujų 
nariu užpildyti mirusių vie
tas; ir jau kalba apie atei
nančią Dainų Šventę Lie
tuvoje 1970 metais.

Nutarta pasiųsti pasvei
kinimo telegramą Tarybų 
Lietuvos Kultūros suvažia
vimui, įvykstančiam balan
džio mėnesyje.

Taipgi nutarta pasiųsti 
telegrama Tarybų Lietuvos 
Dainų ir Šokių Šventės ren
gėjams.
Centiv) Valdybos rinkimas

Vienbalsiai nutarta už- 
girti senąją valdybą, susi
dedančią iš šių draugių bei 
draugu: Jonas Juška, Po
vilas Venta, Valentina Ne
vins, Nastė Buknienė, Jo
nas Grybas. Jonas Lazaus
kas, Ieva Mizarienė ir Mild
red Stensler.

Palikta Centro Valdybai 
paskirti laiką ir vietą se
kančiam suvažiavimui ir 
festivaliui.

Pirmininkė Ieva Mizarie
nė pranešę, kad tik laikraš
tis “LaisVė” pasveikino šį 
LMS suvažiavimą pirmaja
me puslapyje.

Advokatė S. Masvtė iš 
Detroit, Mičh., žodžiu pa
sveikino suvažiavimą, lin
kėdama, kad ir ateityje 
chorai' bandytų išsilaikyti.

M. Stenslerienė dėkojo vi
siems atsilankiusiems; dė
kojo Miamio veikėjams, 
kad padare sąlygas šiam 
suvažiavimui įvykti šioje 
apylinkėje. Taipgi sake, kad 
centras bandys išpildyti na
rių išreikštas mintis, kiek 
tik galima.

Suvažiavimą pirmininkė 
Ieva Mizarienė uždarė 5-tą 
vai. vakare, pažymėdama, 
kad šis festivalis Floridoj 
skaitomas visos savaitės 
švente, nes kai kurie, dai
nininkai pasilieka iki sa
vaitės pabaigos, kad atlik
tu menine programą tre
čiadieni, kovo 26-tą dieną, 
Miamyje, o šeštadienį, 29- 
tą dieną, St. Petersburge, 
Floridoje.

Adelę Pakalniškienė 
LMS Suvažiavimo Sekr.

Šiaurės kompartijų 
konferencija

Oslas. — Čia įvyko Šiau
rės šalių kompartijų atsto
vų konferencija.

Danijos, Norvegijos, Šve
dijos ir Suomijos komunis
tų ats t q v a i painformavo 
vieni kitus apie padėtį savo 
šalyse, apsvarstė aktualias 
tarp tautines problemas, 
taip pat klausimus, susiju
sius su planais išplėsti eko
nomini Šia u r ė s ' Europos 
valsty b i ų bendradarbiavi
mą.

1 Teherane atėjo į pasaulį 
8.3 kg. sveriąs kūdikis. Iki 
šiol tai sunkiausias pasau
lyje naujagimis.

Justinas Marcinkevičius 
MOTINA

Nuobliavo jai eglinę lentą, 
Apgaubė mėrgautine skara.... 
Tai nejaugi mirė geros rankos? 
Tai nejaugi motinos nėra?
Tai nejaugi liksiu vienų vienas,
Be namų,
Be duonos,
Be mamos?
Nebebus daugiau aguonų pieno 
Ir liūdnai niūniuojamos dainos. 
Numirė ji.
Švintant dienai blausiai,
Geso kaime ryto žiburiai,
Kaip kasdien,
Ji mirdama paklausė:
—Kaip, sūnau, ar viską padarei?
Ir išėjo.
Žemėm ją užpylė.
Aš likau su tėvo rudine.
Kas norėjo — tas mane paspyrė.
Ji išėjo, o aušra—atėjo.
O aušra atėjo iš rytų.
Aš užaugau.
Aš suvyriškėjau
Ir tapau žmogum, šio to vertu.
Atsirado kampas prisiglausti, 
Darbas, duona ir draugų būriai. 
Tik nebuvo kam manęs paklausti:
— Kaip, sūnau, ar viską padarei?
Buvo draugas.
Kartą likom dviese.
Ceche žaidė saulės spindulys. •
O partorgas ėjo netoliese 
Ir išgirdo mano skundą jis. 
Vakare, kai švarką užsimetęs,

Po darbų slinkau namo niūriai— 
Jis staiga paplojo man per petį:
— Na, sūnau! Ar viską padarei?
Kaip namo parėjom visą kelią, 
Kaip susidraugavom—nemačiau.
Tik žinau—vienam širdies kampeliui 
Pasidarė jau kur kas šilčiau.
Tik žinau—kai fabrikas nutyla, 
Kai mieste sušvinta žiburiai — 
Draugo lūpom partija prabyla:
— Kaip, sūnau, ar viską padarei?

Pirčiupio Motina

Aido Choro 
garbės nariai

Per praėjusį Aido Choro 
parengimą įsirašė šie gar
bės nariai: A. Cibulsky — 
$10, Dr. ir M. Petrikai-$10, 
O. ir J. Babarskai — $10, 
Brooklynietė-$5, Geo. Wa- 
reson — $5, M. Simon—$5, 
W. Baltrušaitis — $5, A. 
Quater—$5, V. Urbonienė- 
$5, V. Zaruba— $5, M. Ta- 
melienė—$5, Auka nuo M. 
Adams—$2.

Aido Choras nuoširdžiai 
dėkoja. H. F.

Parengimą Kalendorių
Gegužės 17d... ,

Lietuvių Namo Bendrovėj 
š ė r i n i n k ų suvažiavimas 
įvyks savame nąme. 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.

Sėkmingas Aido parengimas
Aido Choras turi daugųuę, neklaužada, bet užau- 

gerų prietelių ir nuoširdžių 
garbės narių, kurie visuo
met atsilanko į parengimus 
ir dar prisideda su įvairio
mis dovanomis arba auko
mis.

Susirinko gražus skaičius ; 
publikos ir į Aido Choro pa
rengimą, kuris įvyko praė
jusį sekmadienį, gegužės 
4 dieną, “Laisvės” salėje.

Koncerto programoje no
rėta parodyti, kaip ir su 
kokiomis dainomis Aido 
Choras pasirodė LMS festi
valyje, Miamyje, Floridoje. 
Ten dalyvavo tik dalis Ai
do Choro narių, o praėju
sį sekmadienį tą pačią pro
gramą atliko visas Choras, 
kas, žinoma, turėjo skam
bėti dar geriau.

Programą atidarė Choro 
pirmininkas J. Grybas, pri
mindamas, kad šiemet su
kanka jau 58 metai nuo 
Choro susikūrimo. Aido 
Choras atlikęs didžiulius 
kultūrinius nuopelnus ne 

• tik tarp mūsų pažangiųjų 
lietuvių, bet ir tarp kita
taučių. Baigdamas, prista
tė Choro vice-pirmininkę 
Buknienę vesti programą.

Kadangi apie Miamio 
LMS festivalį jau daug ra
šyta, tai aš nekartosiu dai
nų ir jų kompozitorių. Mo
kytoja M. Stensler pravedė 
programą sklandžiai. Kaip 
Miamyje, taip ir New Yor
ke N. Buknienė tinkamai 
pravedė dainų paaiškini
mus ir įvadus. Jos dikcija 
aiški — suprantama. Aido 
Choras turi talentingų na
rių ne tik dainoje, bet ir 
kitose srityse.

Mūsų;solistai N. Ventie
ne, A. Iešmantą ir V. Be- 
keris gerai pasirodo, tik 
gaila, kad šį kartą Nelė tu
rėjo laringitą (laryngitis), 
bet visvien jinai savo išlai
kė. Įspūdingai ir drama
tiškai atliko A. Iešmantą Z. 
Levino “Sūnų.” Ypatinga 
dainos melodija ir tema pa
traukė kiekvieno dėmesį. Jo 
dikcija aiški, gražiai mokė
jo interpretuoti motinos 
meilę sūnui. Mažas būda
mas, sūnūs buvo nepaklus-

gę's jis tapo lakūnu — mo
tinos pasididžiavimu... V. 
Bękeris, kaip visuomet, at
liko dainas lengvai, laisvai.

Po programos buvo už
kandžių. Virtuvėje dirbo 
aidietės: J. Lazauskienė, 
N. Ventiene, K. Rušinskie- 
ne ir H. Feiferienė. Joms 
atėjo į talką K. Čeikaus
kienė. Prie kitų darbų dar 
prisidėjo V. Nevins su duk
ra Diana ir N. Buknienė su 
I. Mizariene. Prie įžangos 
dirbo L. Kavaliauskaitė su 
W. Keršuliu. Grybas suve
žė produktus, o J. Lazaus
kas su P. Venta irgi turėjo 
svarbias pareigas. Visi 
a i d i e č i a i bendrai dirbo, 
kiekvienas padėjo kur buvo 
reikalinga.

Gauta dovanų iš pačių ai- 
diečių ir Aido Choro rėmė
jų. Dovana yra gražus ir 
reikšmingas žestas. Šiuo 
atveju padėkoti žodžiu dar 
neužtenka, svarbu paminė
ti, kad yra gerų draugų, 
kurie prisimena savo orga
nizacijas su auka arba do
vana. Su dovanomis prisi
dėjo šie aidiečiai: O. Če
pulienė, J. Lazauskienė, N. 
Buknienė, K. Rušinskienė, 
N. Ventiene, T. Stočkienė 
ir A. Lupševičienė. Į paren
gimą atnešė dovanų šie Ai
do Choro garbės nariai: S. 
Norbutienė, K. Čeikauskie
nė, A. Mikai aus, Nellie 
Mitchell, A. Petraitienė ir 
E. Kasmočienė. Aido Cho- 
ras visiems nuoširdžiai dė
koja.

Į Aido Choro parengimą 
atsilankė neseniai iš Lietu
vos atvykusi Julija Klimai- 
tė, sesuo M. Klimo iš Ram
sey, N. J. Pakviesta tarti 
keletą žodžių, ji išreiškė 
džiaugsmą esant savųjų 
tarpoj kad lietuviai, išgyve
nę tiek daug metų užsieny
je, stengiasi išlaikyti savą
ją kalbą ir dainą.

Julija Klimaitė gyvena 
Kaune ir jau 19 metų kai 
ten dirba Kauno Kūdikių 
Lopšelyje, kur prižiūrima 
240 vaikučių, daugumoje 
našlaičių. Bet šioje profesi
joje ji darbuojasi jau net

30 metų ir savo darbu labai 
patenkinta.

Julija labai maloni ir 
draugiška, tuojau užsimez
gė artimesnė tema apie gy
venimą ir įvairias proble
mas. Kadangi viešnia žada 
oasilikti Amerikoje ilges
niam laikui, tad jos brolis 
M. Klimas turės progą ją 
pavežioti plačiau po Jungti
nes Valstijas. Ji pamatys, 
kaip gyvena ne tik lietu
viai, bet ir kitų tautų žmo
nės. Teks pamatyti Ame
rikos gražiąją gamtą. Lin
kiu Julijai linksmai praleis
ti atostogas Amerikoje.
savo gimtadienius. N. 
Buknienė ir A. Malkūnas 
minėjo savo gimtadienius, 
ir choro garbės narė A. 
Petraitienė atšventė savo 
metų sukaktį prie gražaus 
torto. Visiems sudainuota 
“Happy Birthday” ir Il
giausių Metų.

Svečių buvo pilnutėlė sale. 
Visi pasitenkinę su pakilu
siu ūpu skirstėsi namo, 
linkėdami Aido Chorui dar 
ilgai gyvuoti.

Aido Choras dėkoja vi
siems už dovanas ir už taip 
gausų atsilankymą.

H. Feiferienė

Važiuoją į Lietuvą
Elizabeth ietis Vincas 

Paulauskas gegužės 16-tą d. 
•išvažiuoja į Tarybų Lietu
vą pasisvečiuoti. Jis išskris 
iš Kennedy International 
Airporto 8:15 vakare. Vil
niuje bus gegužės 18-tą d., 
11:30 priešpiet. Ten pabus 5 
dienas, o paskui skris į Soči 
kurortą prie Juodosios jū
ros. Paskui vėl grįš į Lie
tuvą ir pabus dar 6 dienas 
Lietuvoje. Visa jo kelionė 
užims 37 dienas. Į Ame
riką grįš birželio 24 d.

Vincas Paulauskas yra il
gametis pažangiųjų lietuvių 
judėjimo geras veikėjas, 
mūsų laikraščių rėmėjas ir 
New Yorko Aido Choro 
garbės narys ir rėmėjas. Jis 
taipgi žada būti “Gimtojo 
Krašto” redakcijoje ir per
duoti mūsų linkėjimus.

Tad mes, laisviečiai, Ai
do Choro dainininkai ir ki
ti jam linkime laimingos 
kelionės ir laimingai su-

Mokslinė -- techninė 
konferencija

Kaunas.—Baigė darbą Po
litechnikos instituto moksli
nė konferencija. Trisdešimt 
penkiose sekcijose buvo 
perskaityta daugiau kaip 
850 mokslinių pranešimų.

Plenariniame pos ėdyje 
pranešimą apie techninę pa
žangą ir respublikos ekono
mikos vystymąsi padarė LT 
SR Ministrų Tarybos pir- 
min i n k o pavaduotojas P. 
Kulvietis, respublikos Vals
tybinės plano komisijos 
mokslo ir technikos sky
riaus viršininkas A. Deinys 
savo pranešime apžvelgė 
šiuolaikines darbo ir . valdy
mo mokslinio organizavimo 
problemas.

KPI mokslinė techninė 
konferencija tęsėsi 10 die
nų.

Jonas Juška

Birželio 15 d.
Susitikimas su dr. Alber

tu Tėlyčėnu, Lietuvos on
kologijos (Vėžio Ligų) 
Mokslinio Tyrimo Institu
to direktoriumi. Svečias 
aiškins ir atsakinės į klau
simus, kaip yra su vėžio li
gomis kovojama Lietuvoje, 
Tarybų Sąjungoje ir Jung
tinėse Valstijose. Pasižy
mėkite !

Sesių šimtmečių 
paminklas

Vilnius. — ’Beveik? šešių 
šimtmečių istoriją sukrovę 
ant savo pečių Gedimino 
aikštele stūksantys Paveik
slų galerijos rūmai. Nema
ža istorinės medžiagos su
kaupta apie senąją kated
ra Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos bibliotekos rank
raštyne, kur saugomas Vil
niaus kapitulos archyvas. 
Dokumentu o s e užfiksuoti 
gausūs Vilniaus katedros 
remontai, perdirbinėji m a i, 
rekonstrukcija. Restauraci- 
nių dirbtuvių vyresnysis 
mokslinis bendradarbis A. 
Raulinaitis, pasina u d o d a- 
mas Lietuvos ir Lenkijos 
archyvų medžiaga, parašė 
monografiją apie šio archi
tektūros šedevro istoriją.

Su A. Raulinaičio surink
ta medžiaga susipažino 
LTSR Mokslų akademijos 
mokslų istorijos sekcija. 
Ankstesniuose šios sekcijos 
susirinkimuose buvo gvilde
nama Lietuvos medicinos, 
astronomijos, matematikos 
mokslų istorija.

Aidiečiams * *
Pamoka ir susirinkimas 

įvyks gegužės 9os vakaro 8 
vai. Raportai iš paskiausių 
veiksmų. Svarbu visiems 
būti. Pirmininkas

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas 
ivyks geg. 13 d. 2 v. popiet, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Ave. ?

Prašomi visi nariai daly
vauti, susirinkimas svartys 
rengiamą pikniką ir išrinks 
komisiją.

Sveikina “Vilnies” 
suvažiavimą

Nors jau “Vilnies” dali- 
suvažiavimas praėjo, 
gauta kita penkinė 
ir K. Milenkevičių.

ninku 
visvien 
nuo V.

Yorko uostau at- 
naujausias Anglijos

New 
niaukė 
statytas keleivinis laivas 
“Queen Elizabeth 2” su 
1,400 keleivių.. Laivo pasta
tymas kainavo 72 milijo
nus dolerių.

Valdyba

Anniversary of the U.N/ 
Women s Guild

The 21st anniversary 
the ’United Nations Wom
en’s Guild was celebrated 
Friday, Mav 2nd. Members 
of ;the Guild and the in
vited guests gathered at 
the Press Bar to have a 
drink, eat and get to know 
each other. About a hun
dred people were there.

There , was an elderly la
dy sitting and I joined her. 
She happened to be one of 
the charter members of the 
Women’s Guild, born in 
England but residing in 
the United States perma
nently now. She misses her 
home in London very much, 
she said, but her work h^e 
has kept her from going 
back as often as she would 
like to. Because of her age 
she hasn’t been very active 
any more. She told me about 
her activities in the earlier 
years. Once they had Mrs. 
Eleanor Roosevelt at their 
meeting, which, was very 
exciting and enjoyable. y

A few more people sat 
down by now. Two charm
ingyoung women from In
dia all dressed up in their 
colorful national costumes 
came to greet the British 
lady, then a blond Swedish 
woman. They all seemed to 
know* her.

The Women’s Guild is an 
important part of the 
United Nations, like the 
Lithuanian Women’s Club 
is an important part of the 
Lithuanian movement. Our 
activities help to bring 
about the things we are 
aiming for, among them the 
most important thing right 
now is peace.

Ilse

NewYorko majoras Lind
say įsakė policijai tvarką 
prižiūrėti kolegijose ir uni-

versitetuose, kur tik stu
dentai streikuoja. Polipą 
okupavo visas tas įstaigas.




