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— J. Gasiūnas —

Pietų Vietnamo Nacionali
nio Išsilaisvinimo Fronto pa
siūlymai tikrai gali suteikti 
Vietnamui taiką ir ramybę, 

Jeigu jie būtų įgyvendinti. 
.^Vienas svarbiausių siūlymų— 
pašalinti dabartinę Saigono 
valdžią, kuri ištikimai tarnau
ja Jungtinių Valstijų agreso
riams. Jos vietoje sudaryti 
įvairių partijų ir organizaci
jų atstovybės koalicinę val
džią, kuri veiktų, iki būtų iš
rinktas visuotiniu ir slaptu 
balsavimu steigiamasis sei
mas. ’

Atnaujina kovą su 
skurdu ir karu

Washingtonas. — Krikš
čionių Vadovybės Konfe
rencijos vadovas Abernathy 
atvyko sostinėn su 50 at
stovų kovai prieš skurdą 
ir karą Vietname. Tuoj jis 
aplankė Kongresą ir turėjo 
su simpatiškais senatoriais 
ir kongresmenais tris pasi
tarimus.

Abernathy pareiškė, kad 
jis dabar atnaujina kovą

prieš skurdą ir karą Viet
name. Dabartinis žygis yra 
antroji dalis didžiojo Skur
džių žmonių Vajaus, įvy
kusio praeitą vasarą, kai 
sostinėje buvo pastatytas 
“Prisikėlimo Miestas.”

Šiuo žygiu Abernathy 
reikalauja, kad Kongresas 
aptartų skurdžių šalpos bi
lių. Reikalauja, kad prez. 
Nixonas dabar baigtų karą.

12,000 demonstrantų su 
ligoninės streikieriais

Markso-Engelso aikštė ir Revoliucijos bulvaras 
Jugoslavijos sostinėje Belgrade

Kinija sutiko su 
TSRS tartis

Pekinas. — Kinijos spau
dos agentūra Hsinhua pas
kelbė, kad Kinijos valdžia 
priėmė Tarybų Sąjungos 
siūlymą tartis rubežių klau
simu. Bendra komisija su
sirinks apie birželio vidurį 
Khabarovske.

Tai bus atnaujinta bend
ra komisija tartis dėl navi
gacijos rubežiaus upėmis. 
Bet ji svarbiausia tarsis dėl

ištikusių apsišaudymų Da- 
mansky saloje tarp Kinijos 
kareivių ir TSRS rubežiaus 
sargų.

Tokia komisija buvo su
daryta prieš 18 metų ir tu
rėjo 15 susirinkimų, bet vė
liau ji buvo paleista.

Roma. — Italijos laiška
nešiai paskelbė generalinį 
streiką.

ra-
Bet taip

tuoj pa- 
koalicijai

Toks pasiūlymas, rodos, tu
rėtų būt priimtinas visiems, 
kurie tik nori taikos ir 
nfiybės Vietname, 
nėra.

Saigono valdžia 
sakė, kad ji yra
priešinga ir jokių derybų tuo 
klausimu nenori turėti.

Aišku, kodėl ji tam prie- 
. ^šinga. Ji nenori Vietname 

Haikos ir ramybės. Ji žino, 
kad tik karo metu, su Ame
rikos parama, ji gali išsilai
kyti. 

« ) « 4 . jį
Gallup Poll vėl paskelbė 

savo duomenis apie Amerikos 
žmonių nusistatymą Vietnamo 
karo klausimu. Duomenys la
bai įdomūs.

52 procentai amerikiečių ti
krai nori baigti karą. Jų nuo
mone, Jungtinės Valstijos vi
sai neturėjo įsitraukti į šį ka
rą. 39 procentai mano, kad 
Amerika gerai daro kariau
dama Vietname. 9 procentai 
neturi aiškaus nusistatymo.

Prez. Nixonas tikrai žino 
tuos duomenis. Todėl jis tu
rėtų patenkinti daugumos 
žmonių norus — dabar baigti 
karą Vietname.

Charleston, S. C. — Ge
gužės 11 d. daugiau kaip 12, 
000 dalyvavo Motinos Die
nos minėjimo demonstraci
joje. Demonstrantai pasisa
kė už paramą ligoninės 
streikierių. J i e reikalavo, 
kad ligoninių darbininkų 
unija būtų pripažinta.

Pirmu kartu demonstra- 
cijoje dalyvavo iš keleto 
val-stijų visuomeniniai at
stovai, penki demokratai 
kongresmanai, civilinių tei
sių gynėjai. Streikui vado-

vavo pasižymėjęs negrų va
dovas kunigas Abernathy.

Streikas prasidėjo kovo 
20 d. Daugiau kaip 400 
streikierių yra unijos na
riai. Jie reikalauja pripa
žinti uniją ir pakelti algas.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito pareiš
kė, kad jis nesilaikys Tary
bų Sąjungos politikos, kad 
jo vadovaujama šalis ir to-

Taikos derybos Paryžiuje 
vieny mėty - be progreso

Washingtonas. — Vietna-® 
mo taikos derybos Paryžiu
je jau vienų metų ir nieko 
nenutarta kas liečia taiką. 
Susirinkimų įvyko visa eilė,

liau laikysis nepriklauso- bet jokio progreso.
mai.

' Politinis redaktorių streikas 
uždare dešiniųjų laikraštį

Paryžius. — Redaktoriai 
ir žinių rašytojai paskelbė 
streiką savo dienraščiui “Le 
Figaro”, reikalaudami tei
sės nustatyti jo politinė li
niją. Jie nepasitenkinę kon
servatyvia politika,

“Le Figaro” atsižymėjo 
pa t a i k a v i m u hitlerinin-

Dow Chemical kompanijos 
šerininkų dauguma pasisakė 
ir toliau gaminti napalmą ir 
kitokius chemikalinius nuodus 
žmonių žalojimui ir žudymui. 
Mažumos protestai ir šėrinin- 
kų suvažiavimo metu piketai, 
matyt, nepaveikė tų, kuriems 
doleris brangesnis už žmo
gaus gyvybę.

Minima kompanija gamina 
Pentagonui napalmą ir kitus 
chemikalinius nuodus, ku
riuos amerikiečiai Vietname 
naudoja, daugeli žmonių su
žaloja arba visai sudegina.

Nepaveikė juos ir daugelio 
dvasiškių protestai. Kai buvo 
paskelbta, kad kompanija da
ro iš to biznio didelius pel
nus, jiems to ir pakako. Kru
vinas doleris užkariavo jų šir
dis.

rių didžiųjų valstybių pastan
gomis.

Tai jau šešta pasaulyje vals
tybė turinti atominius ginklus. 
Už keleto metų tokių bus daug 
daugiau. Jeigu nebus susitar
ta panaikinti atominius gink
lus, pasaulis gali* susilaukti 
sunaikinimo.

kams, kai Hitleris 1942 m. 
buvo okupavęs gerą Pran
cūzijos dalį. Tuo metu jis 
buvo leidžiamas Lyons mie
ste ir glaudžiai kooperavo 
su fašistine Vicky valdžia, 
sudaryta pagal susitarimą 
su Hitleriu.

Dabar redaktoriai reika
lauja, kad dienraštis atsi
sakytų konservatyvios poli
tikos ir leistų redaktoriams, 
o ne leidėjams, nustatyti 
politinę liniją.

Buvęs Amerijkos delegaci
jos ga 
reiškė,
Ii tęstis porą metų, iki bus 
susitarta. Jis tai pasakė iš 
savo patyrimo.

Per visą derybų laiką 
Vietname žuvo 11,700 Ame- 
riki e č i ų kareivių, 13,340 
Pietų Vietnamo valdžios 
kareivių. Bendri nuostoliai 
siekia 175,000 žmonių, ne
skaitant civilinių nuostolių.

Vietkongo siūlymai gali 
suteikti taiką Vietnamui, 
bet juos atmetė Pietų Viet
namo valdžia.

riman išsi
jos dar ga-

Clevelandas. — Juodasis 
nacionalistas Fred Evans 
teisme rastas kaltu užmu
šime 4 žmonių liepos 23 d. 
riaušėse. Teisėjas paskyrė 
rugsėjo 2 d. sudeginti jį 
elektros kėdėje.

Karakas, Venezuela.—Po 
7 metų pogrindžio veiklos, 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas geg. ^5 d. laikė 
viešą susirinkimą.

Madridas.—200 falangis- 
tų pereitą sekmadienį baž
nyčioje meldėsi už Adolfą 
Hitlerį, nusižudžiusį prieš 
24 metus.

Aligarh, Indija. — Auto
busui susidūrus su trauki
niu 21 žmogus- užmušta, 
35 sužeisti.

Montrealio spaudoje kores
pondentas Peter Lust rašo 
iš Tel Avivo, kad Izraelis jau 
turi penkias atomines bombas 
ir jAu šeštą ruošia.

Nenuostabu, kai Izraelio 
valdžia drąsiai skelbia, kad ji 
pasilaikys strategines arabų 
žemes, 1967 m. kare okupuo
tai. Ji nesiskaito nei su 
Jungtinių Tautų reikalavimu 
įsitraukti iš arabų žemių, 
nenori kooperuoti nei su ketu-

Komercijos departamentas 
informuoja, kad Jungt. Vals
tijų kompanijos šiais metais 
padvigubins savo investmen- 
tus užsienio valstybėse nuo 
pusantro bilijono dolerių iki 
3 bilijonų dolerių.

O kad investmentai būtų 
saugūs ir neštų didelius pel
nus, tai Jungtinių Valstijų mi- 
litarines jėgos stengiasi tose 
šalyse turėti savo bazes, ku
rių išlaidų investoriai nemo
ka, bet visi taksų mokėtojai 
jas padengia.

Vėliava seka paskui užsie
nin investuotą dolerj.

Stambią “Laisvei” dovaną 
suteikė P. J. Martin-Martin- 
kus, pirmiau buvęs ilgametis 
“Laisvės” vajininkas Pitts- 
burghe, dabar gyvenąs Wex
ford, Pa. Jis dovanojo 8 Liet. 
Namo Bendrovės Šerus.

LLD 136 kp. sekr. F, Šim
kienė rašo, kad kuopa dova
noja “Laisvei” vieną Liet. 
Namo Bendrovės šėrą.

K. K., Brooklyn, N. Y., do
vanojo taipgi vieną šėrą.

Už dovanas širdingai ačiū.

Negrų diskriminacija 
militarinėse jėgose
Washingtonas. — Gyny

bos sekr. Laird prisipažino, 
kad militarinėse jėgose dar 
yra rasinės diskriminacijos.

Negrai sudaro militari
nėse jėgose 9.2 proc., o neg
rų oficierių tėra tik 3.3%.

Vietname negrų kariai 
sudaro 10.7 proc., o 1968 m. 
užmuštų negrų buvo 
proc. Nuo 1961 metų 
džios negrų užmuštų 
proc.

Milijonierių kaltina 
šnipavimu R. Vok.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos milijonierius H. Porst 
areštuotas ir kaltinamas 
perdavimu slaptų valdžios 
dokumentų Rytų Vokietijos 
saugumo viršininkui.

Ęorst yra Laisvos Demo
kratinės partijos vadovas. 
Jis1 palaikęs kontaktus su 
Rytų vokiečiais. Su juo tei
siami du jo kompanijos dar
bininkai.

JAV ir TSRS tarsis
Washingtonas. — Valsty

bės sekr. Rogers informuo
ja, kad Jungtinės Valstijos 
ir Tarybų Sąjunga pradės 
pasitarimus liepos mėnesį 
branduolinių ginklų klausi
mu.

Manoma turėti pasitari
mus Genevoje, Šveicarijoje. 
Gegužės 29 d. tuo reikalu 
bus pasitarta su TSRS am
basadorium Dobryninu.

Londonas. —Streikų ban
gai iškilus, premjeras Wil- 
sonas atidėjo bilių streikų 
ribavimui.

N. I. F. atmete Nixono siūlymus

12.7
pra-
13.5

Belleville, Ill. — Studentė 
Debra Means ir jos vaikinas 
M. Morrison rasti užmušti. 
Mergaitės kūnas visai nuo
gas.

Sao Paulo. — Brazilijoje 
trafiko nelaimėse daugiau
sia žmonių užmušama ir su
žeidžiama. 1969 m. užmušta 
10,000 žmonių.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas trečiadienio vaka
re paskelbė savo 10 punktų 
programą, kaip karą Viet
name baigti. Bet jo pro
grama nieko naujo taikai 
neduoda.
- Nixonas reikalauja, kad 
Šiaurės Vietnamas ištrauk
tų visokią paramą Pietų 
Vietnamo Nac. Išsilaisvini
mo Frontui, tai tik tuomet 
Amerikos jėgos laipsniškai 
bus ištraukiamos iš Pietų 
Vietnamo vienų metų bėgy
je.

Nixonas pakartoja vy
riausybės nusistatymą rem< 
ti Pietų Vietnaiųo valdžią,

Graikų militarinė valdžia 
pasimojo smaugti unijas

Atėnai. — Graikijos mili-® 
tarinė valdžia išleido dekre
tą, kuriuo dar labiau suvar
žo unijas ir jų vadovybę. 
Nustatytos didelės bausmės 
už prasižengimus.

Fašistinė valdžia siekiasi 
sudaužyti unijas, kurios jos 
režimui yra pavojingos. 
Mat unijų vadovybė yra 
priešinga fašizmui ir mili- 
tarizmui, reikalauja demo
kratijos, paleisti politinius 
kalinius ir tt.

Chicago. — Trafiko ne
laimėse per pirmuosius šių 
metų mėnesius žuvo 11,830 
žmonių. Tai 2 proc. dau
giau, kaip 1968 m. tuo pa
čiu laiku.

Plunge, Lietuva. — Čia 
pradėta statyti nauja ligo
ninė, kuri turės 250 lovų. 
Greta bus poliklinika, in
fekcinių ligų skyrius, me
dikamentų sandėlis.

Kinija turėjo d a u g nuostolių 
susikirtime sii TSRS sargais

s-------------------------------— *
New Yorkas. — Union 

Theological Seminary 50 
baltųjų ir negrų studentų, 
(klierikų) buvo paskelbę sė
dėjimo streiką. Jie reika- 
Jauja, kad bažnyčios ir .> si
nagogos atsilygintų už ne
grams padarytas skriaudas, 
sukeliant 500 milijonų dole
rių.

Maskva. — Kinijos nuos-1 
toliai kovo 15 ir vėliau ap
sišaudymuose ant Damans- 
ky salos su tarybiniais ru
bežiaus sargais buvo labai 
dideli. Kiniečiai prarado 
apie 800 karių, o TSRS—60.

Kiniečiai bandė jėga už
imti salą, bet jie buvo pri
versti pasitraukti, kai tary
biniai sargai paleido pat
rankas ir tankus prieš ki
niečius. Tarybinė sala buvo 
apginta.

Eena’ gandai, kad prieš 
keletą dienų kiniečiai kitoje 
vietoje bandė per rubežių 
verštis, bet buvo taipgi at
mušti su nemažais nuosto
liais.

kuri pasilaiko Amerikos jė
gomis. Apie sudarymą lai
kinos koalicinės taikos val
džios jis nei neprisimena.

Nixono siūlymus Nac. Iš
silaisvinimo Frontas ir Š. 
Vietnamas atmetė, kaip vi
sai nepriimtinus.

Konferencija padėti 
Vietnamui

Stockholmas, Švedija. — 
Čia įvyksta geg. 16-18 die
nomis konferencija padėti 
Vietnamui kariauti prieš 
Amerikos agresiją.

Iš Amerikos atvyko į 
konferenc i j ą 20 delegatų, 
taipgi nemažai delegatų ir 
iš kitų valstybių.

Ragina Nixona iš 
Vietnamo trauktis

Chicago. — Miesto tary
ba vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioje ragina prez. 
Nixona mažinti Jungt. Vals
tijų kišimąsi į Vietnamą ir 
tuojau ištraukti iš Pietų 
Vietnamo d i d ži ą j ą dalį 
Amerikos jėgų.

Rezoliuciją pasiūlė repub- 
likonas Jack I. Sperling. Vi
si 50 aldermanų balsavo už

New Yorikas. — Policijos 
komisionierius Leary apdo
vanojo 40 policistų už įvai
rius pasižymėjimus.

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
kasmet po milijoną naujų 
darbų atsiras Jung. Valsti
jose.

Darbo Partija prarado 
rinkimuose 611 vietų
Londonas.— Praeitos sa

vaitės , lokaliniuose rinki
muose Darbo Partija pane
šė didžiul i u s nuostolius. 
Konservatoriai daug laimė
jo*

Darbo Partija prarado 
611 vietų miestų tarybose. 
Konservatoriai laimėjo 686 
vietas.

Pasitarimai Suomijoj?
Helsinkis.— Suomijos vy

riausybė pakvietė Europos 
valstybes turėti Suomijos 
sostinėje pasitarimus sau
gumo reikalais.

Suomija gali būt kaip ir 
tiltas tarp Rytų ir Vakarų. 
Europos socialistinės šalys 
nori tokiu pasitarimų. Šve
dija ir kelios kitos pasisakė 
už pasitarimus. Svarbu, ką 
pasakys Prancūzija, Angli
ja ir Vakarų Vokietija.

Brooklyn, N. Y. — 4 ap
siginklavę banditai keltuve 
chemikalais apsvaigino sar
gus ir. pasigrobė Abrąham
& Straus krautuvės $350, 

000. , <11

/
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Ir vėl proga Vietnamo 
karui užbaigti!

ŠIOMIS dienomis Paryžiaus konferencijoje paskelb
tas Pietų Vietnamo Liaudies Išsilaisvinimo Fronto ir 
Šiaurės Vietnamo delegacijų naujas pasiūlymas nuskam
bėjo po visą pasaulį. Jis susideda iš dešimties punktų. 
Bet svarbiausi ir pagrindiniai punktai yra du. Vienas, 
kad Jungtinės Valstijos turi iš Pietų Vietnamo išsi
kraustyti su visomis ginkluotomis jėgomis ir palikti pa
tiems vietnamiečiams rūpintis savo likimu. Antras — 
Pietų Vietname turi būti sudaryta laikinoji koalicinė 
valdžia. Į ją turi įeiti visos politinės partijos bei gru
pės. Šios valdžios vadovybėje bus pravesti visuotiniai 
rinkimai, kuriais bus išrinkta pastovioji valdžia.

' Deja, šiuos protingus ir praktiškus pasiūlymus ka
rui baigti Pietų Vietnamo militarinė klika su Thieu 
priešakyje jau atmetė. Ji sutinkanti tartis kitais kai 
kuriais klausimais, bet jokiu būdu nenori nė kalbėti 
apie koalicinę valdžią, į kurią, aišku, įeitų ir Išsivadavi
mo Frontas. Tuo tarpu mūsų vyriausybė delsia su at
sakymu. Nesiskubina naudotis karui baigti proga!

“VISI BŪKIME 
VILTINGI”

Chicagos kunigų dienraš
čio vedamuosius dažnai ra
šo kunigas Juozas Pruns- 
kis. Šiomis dienomis jis už
simojo visiškai palaidoti 
komunizmą. Komuniz m u i 
galas jau ateinąs.

“Pagaliau būkime viltin
gi,” jis šaukia į savo pase
kėjus. “Komunizmas skai
dosi ... komunizmas su
žlugs su mažesne rezisten
cija negu kas nors tikėjosi.”

Yra sakoma, kad “palai
minti ubagai dvasioje.” Prie 
jų priklauso ir mūsų komu
nizmo laidotojas. Nesvar
bu, kad savo “viltingumu” 
kun. Prunskis.pats netiki.

daugiau ir daugiau Ameri
kos lietuvių susižavi.
gerai, ir tai puiku!

ir tai

San . Paulo, 1969.V.8 j
. .v t • x |Mielas drauge,ti, kad kas nors is Lietuvos'

lankėsi. Esą jie, tie atvykę-1 Sveikinu visus mano pa

Baisi neteisybe
GERAI, kad mūsų angliakasiai per savo Jungtinę 

Angliakasių Uniją yra išsikovoję apdraudą. Dabar tos 
apdraudos fondas, sakoma, siekia apie 180,000,000 dole
rių. Tai didžiulė suma.

Pasitraukę iš darbo angliakasiai iš fondo gauna 115 
dolerių per mėnesį, arba apie 1,380 dolerių per metus 
apdraudos. .

Bet šis fondas įstatymais yra atskirtas nuo unijos. 
Jį “globoja” komitetas ar komisija iš trijų narių. Jais 
yra Henry G. Schmidt su $35,000 metine alga, John L. 
Lewis, buvęs unijos prezidentas, su $50,000 metine alga 
ir 82 metų amžiaus ponia Josephine Roche net su $60,000 
metine alga! * , ’ > ’' ■. B

Be to, žinoma, prie.fondo dirba keli šimtai tarnau
tojų, kurie gauna, po apie $12,600 per metus! < • •

Vadinasi, riebiai apmokami viršininkai ir taVnau- 
tojai nuskriaudžia pasenusius ir paliegusius angliaka
sius. Jeigu jie nesunaudotų šimtų tūkstančių dolerių 
tokiomis aukštomis algomis, angliakasių pensijos ga
lėtų būti gerokai aukštesnės.

Pavojinga militarinė beprotybe
MŪSŲ Pentagonas turi “ant rankų” dvidešimt tūks

tančių tonų nuodingų dujų, kurios “išėjo iš mados,” nes 
jau yra išrastos daug smarkesnės. Jas reikia dabar su
naikinti. Nutarta jas jūroje paskandinti!

Kalbama apie jų gabenimą traukiniais per New 
Jersey valstiją. Bet pavojinga. Gali įvykti nelaimė, 

i New Jersey valstijos žmonės griežtai protestuoja. Taip 
ir eina ginčas, kaip tas dujas pristatyti į pajūrį.

Dujos buvo skiriamos karo reikalams. Jos buvo 
- pagamintos daugiausia aukštųjų mokyklų laboratorijose. 

Joms pagaminti išleista šimtai milijonų dolerių.

JIE PRIEŠ i 
KOVINGUOSIUS 
AMERIKOS 
STUDENTUS

Chicagos menševikų laik
raščio redaktoriai labai 
pyksta ant mūsų studen
tijos, kuri kovoja ir pro
testuoja prieš visokias ka
pitalistinės santvarkos ne
geroves. Jiems patinka 
Nixono vyriausybės žadėji
mas su “nerimubliais” susi
doroti. Jie sako:

“Prokuroras Mitchell pa
taria universitetų adminis
tracijai vartoti teismų or
ganus tvarkai palaikyti. Jis 
pataria neleisti agitato
riams kurstyti ir ruošti 
didesnių mitingų., Prieš 
tvarkos ardytojus visuomet 
galima iš vietos teismo iš
imti: reikalingą teismo įsa
kymą, draudžiantį .mitingus 
ir kurstymą. Jeigu studen
tas ar jų j grupė . neklausy
tų teismo įsakymo, tai tada 
jau. kitas dalykas. Reika
lus tvarkys teismo anstolis, 
o ne beginklis universiteto 
profesorius.”

Na, o ntes Žinome, kaip 
tasai “teismo anstolis” tuos 
teismų įsakymus (indžionk- 
šinus) įvykdo. Amerikos 
streikų istorija pilna pavyz
džių. “Teismo anstolis” reiš
kia policijos buožę. Tuo bū
du menševikų laikraštis už
gina pasimojimą jėga triuš
kinti studentų judėjimą.

Ir toji spauda dar siaurinama
TIKTAI kelios didžiosios darbo unijos leidžia savo 

organus. Bendrai paėmus, jie paaukoti tiktai gryniems 
organizacijų reikalams. Juose labai vengiama kalbėti 
apie šios šalies bei viso pasaulio reikalus ir įvykius.. 
Jie vedami taip vadinama “neutrališka” linija. Politinių 
klausimų juose vengiama.

Mūsų geležinkelininkų darbo unijos leidžia savait
raštį “Labor.” Jis gerokai skiriasi nuo kitų unijų orga
nų. Jame dažnai galima rasti vieną kitą griežtą pasi
sakymą įvairiais šios šalies reikalais. Ypač laikraštis 
gerai kovoja prieš stambųjį kapitalą, prieš monopolijas, 
prieš krovimą ant žmonių pečių vis didesnės taksų naš
tos. Tai bene ir bus pats geriausias mūsų darbo unijų 
laikraštis.

Bet štai pranešimas, kad “Labor’1’ suretinamas. Nuo 
dabar jis pasirodys tiktai vieną kartą į dvi savaites.

Kame priežastis? Ogi, sako, taip viskas pabrango, 
jog nebegalima laikraštį išlaikyti savaitraščiu. Tenka 
taupyti lėšas.

Na, o “Labor” leidžią keturiolika darbo unijų. Tų 
unijų vadai ir vadukai gauna ųiilžjiįiškas algas. Kai 
kurie gauna iki 35 ar net iki 50 tūkstančių dolerių į me
tus. Jiems lėšų netrūksta. O laikraščio ifefaikymui nėra 
pinigų!

DIDŽIAUSIA EUROPOJE 
PLATFORMA

Daugiau kaip 10 vidutinių 
geležinkelio platformų pa
keis transporteris, paga
mintas Luganske. Tai di
džiausia Europoje serijines

gamybos platforma. Ja bus 
pervežami beveik 300 tonų 
sveriantieji transformato
riai bei turbinos. Į statybas 
tokie agregatai keliaus su-, 
rinkti, todėl elektrinių sta
tytojai sutaupys daug laiko.

JŲ BĖDŲ BĖDOS!
Aną dieną Chicago j e įvy

ko “Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos” su
važiavimas, kuriame koks 
ten Jonas F. Daugėla išdro
žęs labai graudžią kalbą. 
Vienoje vietoje, kalbėdamas 
apie tai, kaip jau ir dipu
kuose pasireiškia blaives
nių minčių apie santykius 
su Lietuva, per ašaras su
šukęs :a

“Šiandien jau pradedame 
susidurti dar drauge ir su 
mūsų emigrantinės visuo
menės moraliniu nuovargiu, 
kuris paskutiniu laiku pasi
reiškia įvairiomis naujomis 
‘kultūrinio bendradarbiavi
mo’ ir kitokiomis ‘akirati- 
nėmis’ nuotaikomis. Dauge
lis net ir žymesniųjų mūsų 
vadinamųjų inte 1 e k t u a 1 ų 
toms nuotaikoms pasiduoda 
ir susižavi... ” \

Vargšas Daugėla despera
tiškai šaukia visus savo vie- 
ros viernuosius susivienyti 
ir toms nuotaikoms už
trenkti visas dūris, užkelti 
visus vartus. Bet mums at
rodo, kad iš tų jo pastangų 
bus tiek naudos, kiek iš pelų 
yra grūdų. Tomis bendra
darbiavimo su gimtuoju- 
kraštu nuotaikomis vis

BURŽUAZINĖS 
LIETUVOS VALDŽIOS 
BUVUSIO PASKUTINIO 
PREMJERO SŪNUS

Tik dabar mus pasiekė 
žurnalo “Švyturys” š. m. 2- 
ras numerys. Jame skaito
me pirmąją buvusios bur
žuazinės Lietuvos valdžios 
premjero Merkio sūnaus 
Gedimino Merkio atsimini
mų dalį. Įdomus pasiskaity
mas.

Bet mūsų dėmesį atkrei
pė atsiminimų autoriaus 
ten pat atspausdintas laiš
kas apie save dabar, 
tarp kitko, rašo:

Mano dabartinis gyvenimas 
niekuo nesiskiria nuo milijonų 
tarybinių specialistų. Už ma
no pečių —- tarybinė vidurinė 
mokykla, technikumas, uni
versitetas. Esu anglų kalbos 
specialistas ir dirbu pagal 
specialybę. Rašau kandidati
nę disertaciją. Visą laiką dir
bau ir dirbu profsąjunginį 
darbą. Mano pasaulėžiūra — 
marksistinė, ateistinė. Esu ne
partinis, tačiau laikau save 
komunistinių įsitikinimų žmo
gumi. Ką čia daugiau apie 
save pasakius? Kolektyvinia
me sode turiu kvadratinį plo
telį žemės, lankausi Panevė
žio teatre. Kai mūsų “Žalgi
ris” pralaimi, kremtuosi ir ku
rį laiką į rungtynes nevaikš
čioju, Kai būnu Palangoje, 
einu su visais palydėti saulės. 
Vienu žodžiu, kaip visi. Nie
ko nepaprasta' manyje nėra.

Tik mano Vaikystė gal buvo 
kitokia, negu daugelio. Prieš 
29 metus maho seniai jau mi
ręs tėvas buvo. paskutinės Lie
tuvos buržuazinės vyriausybės 
ministras pirmininkas ir ketu
rias dienas, pabėgus A. Sme
tonai į Vokiėtiją, — Lietuvos 
Prezidentas. 'Tada man ėjo 
septynioliktieji metai. Labai 
rūpėjo negauti pataisų iš al
gebros ir trigonometrijos. Ko
kių nors tvirtesnių įsitikinimų, 
susiklosčiusios pasaulėžiūros 
neturėjau. Daugelis jaunuolių 
rėkė: “Mes be Vilniaus nenu- 
rimsime!” Rėkiau ir aš. Ta
čiau kaip, kokiomis galiomis 
jį atgauti, mažai tenuvokiau.

Atėjo 1940 metų birželis. 
Kaip kortų namelis subyrėjo 
Lietuvoje ta tvarka, kurią aš 
mačiau. Išvydau tikrą Lietu
vą, darbo Lietuvą, žinoma, 
1940 metų įvykiai mane su
krėtė. Iškilo daug klausimų. 
Pradėjau gyvai domėtis politi
ka, filosofija, politine ekono-

Jis

liai “bando mus skaldyti, sė
ti nepasitikėjimo ir įtarimo 
daigus... pripratinti , prie 
visokio plauko svečių iš 
anapus, kad mūsų atsargu
mas atbuktų ir valstybin
gumas išblėstų.” Koks ne
pasitikėjimas savimi ir koks 
pasitikėjimas priešo galy
be!”

Gaila, kad A. Rimvydas, 
gerai sukirtęs bendradar
biavimo oponentus, pats su
siplaka su jais, sapalioda- 
mas apie “priešo galybę.” 
Pagal jį išeina, kad Lietuva 
yra priešas ir kad atvyks- 
tantieji iš Lietuvos žmo
nės yra priešai. Tai juk di
džiausia nesąmonė ir talka- 
vimaiS Bud r e c k i u i ir ki-. 
tiems, kuriuos jis kritikuo
ja.

NEPAGEIDAUJA, BET 
PYKSTA IR KOLIOJASI

Gegužės 2 dienos veda
majame “Drauge buvo, į 
Naujienas neužėjo” “Nau
jienų” redaktoriai prisiekia, 
kad jie svečių iš nūdienės 
Lietuvos nelaukia ir nepa
geidauja. Gerai, betgi tame 
vedamajame iš kiekvienos 
eilutės taip trykšta baisus 
pavydas, kad sausio mėne
sį Amerikoje viešėję turis
tai iš Tarybų Lietuvos buvo 
užėję į kunigų “Draugą,” o 
“Naujienų” pastogėje nepa
sirodė. Kaip yla iš maišo, 
kyęo didžiausias jų nusivy
limas.

žįstamus laisviečius iš gra
žiosios Brazilijos. Mano ke
lionė yra labai įdomi. Su
sitinku su didžiųjų laikraš
čių redaktoriais, rašytojais, 
na, ir, žinoma, su čia gyve
nančiais tautiečiais. Jie 
yra labai nuoširdūs žmo
nės., Brazilai diždžiuojasi 
savo šalimi ir nori padaryti 
ją turtingesnę ir gražesnę.

Mane asmeniškai sužavė
jo Rio de Žaneiro grožis, 
San Paulo dinamika ir nau
josios sostinės architektū
ra. Oscar Niemeyer pasta
tyti rūmai atitraukia žmo
gų nuo kasdieninių rūpes
čių, pakelia jo mintis aukš
čiau. Keliaudamas automo
biliu per Brazilijos džiung
les aš prisiminiau savo ge
rą kelionę aplink jūsų ša
lį—Ameriką. Keliauti visa
da malonu.

Priekyje manęs dar lau
kia Urugvajus, Čilė, Peru 
ir kitos Lotynų Amerikos

SOLISTĖ ŠUKYTĖ 
VYKSTA Į VAKARŲ 
VOKIETIJĄ ,

Brooklyno pranciš k o -n ų 
“Darbininkas”' , (geg. 9 d.) 
rašo:

“Lilija Šukytė, Metropo
litan operos solistė, gegu
žės 29 d. išvyksta gastro
liuoti į Vakarų Vokietiją. 
Šiame sezone du mėnesius 
dainuos Miuncheno operoje 
kaip viena iš pagrindinių 
sopranų... Rugpiūčio mė
nesį grįš į New Yorką, kur 
dainuos Metropolitan ope
roje.

1970 metų sezone pasto
viai dainuos Metropolitan 
operoje, o Miunchene opero- 
je dainuos keturis mėnesius, 
atlikdama keturiose operose 
pagrindinius vaidmenis.” .

mija. Reikėjo rasti ,atsakymų. ITAS PAT IR PAS
Daug kuo abejojau, ginčijausi 
pats su savimi ir kitais. Giles
nis gyvenimo tikrovės pažini
mas, rimtesnė įvykių analizė 
patraukė mane į marksistinės 
ideologijos kelių.

SMARKIAI IŠPLAKA 
JIEMS KAILI

Kanadiečių klerikalų laik- 
raštye A. Rimvydas aštriai 
plaka kailį tiems, kurie bi
jo kultūrinio bendradarbia
vimo su gimtuoju kraštu. 
Jis sako:

“Nėra jokia dorybė, ir 
baimė, kuri klampina tuš
čiažodžiavimo bei naivios 
kazuistikos balon. Kiek jau 
prirašyta, priskaldyta viso
kių distinkcijų: vieni kal
ba apie privačius ir oficia
lius ryšius, kiti dedasi gud
resni ir siūlo “viešumo ir 
asmeniškumo sąvokas,” ki
ti dąr kitokias. Bijomasi 
ne tik lankytis Lietuvoje, 
bet net susitikti su atvyku
siais laisvoje Amerikoje. Bi
jomasi net spaudoje pranėš-

Su linkėjimais,
Albertas Laurinčiukas

Gerb. Redakcija
Gegužės 6 dienos “Lais

vėje” perskaičiau korespon
denciją iš Westford, Mass., 
kurioje, kalbama apie pro
vokatorių. Noriu pranešti 
draugui korespond e n t u į,: 
kad mums B ai timorės. pa
žangiečiams šis provokato
rius ;yra žinomas.. , Jis ( se-. 
niau vartodavo slapyvardę 
“Trepla’? ir siuntinėjo vie
tiniams ? pažangiečiams * i pa
našius atvirukus, ‘ kaip tau, 
drauge. Neverta kreipti į 
tąi dėmesio. Tai bepročio 
veiksnio .darbas. Su laiku 
ši višta pastips, nieko savo 
veikla nepasiekus.

Pažangietis

Laiškas iš Argentinos
Draugai ir Draugės: J

Siunčiu ispanų kalba lei
džiamą Buenos Aires mies
te žurnalą “Novedades de 
la Union Sovietica,” kad 
matytumėte. Jau keletą sy
kių jame yra tilpę aprašy
mai apie Tarybų lietuvą, 
Lietuvos rašytojų straips
niai apie jos kultūrą, pa
pročius, progresą.

Daabtriniame Nr. 3 telpa 
Justo Paleckio straipsnis ir 
daug nuotraukų. Puikus pa
siskaityti, kas moka ispanų 
kalbą.

Jūs žinote, kad pas mus 
yra daug priešų, kurie vi
saip meluoja, loja prieš Ta
rybų Lietuvą ir Tarybų Są
jungos santvarką. Jie iš
naudoja visas progas, kad 
paskleisti tarp lietuvių dau
giausia melų.

Pas mus pažangioji spali- 
da suvaržyta, o komercine 
spauda pripildyta melagys
čių.

Butų gerai, kad geros va
lios paž a n g i e j i lietuviai, 
perskaitę “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Liaudies Balsą,” taipgi žur
nalą “Šviesą,” atsiųstų savo 
giminėms ar draugams į 
Pietų Ameriką. Galimd su
daryti po keletą egzemplio
rių ir atsiųsti, vietoj nu
mesti. Persiuntimas kai
nuoja tik po keletą centų, o 
naudos iš to būtų labai 
daug.

“Laisvė,” “Vilnis” ir 
“Liaudies Basilas” labai 
mylimi Pietų Amerikoje. O 
gavusieji Jungtinių Valsti
jų pažangiųjų lietuvių spau
dą galėtų atsilyginti, siųs^ 
darni Pietų Amerikos lietui 
vių. spaudą. .
.. Geriausių jums visiems 
linkėjimų^:; t ’ J

, į f •. . Jonąs.

Ekvadoras — skurdžiau
sia Lotynų Amerikos šalis. 
Iš kiekvieno tūkstančio* vai
kų 115 čia gimsta negyvi, o 
487 miršta dar kūdikystėje.

KLAIPĖDOS ŽŪKLĖS TYRIMO LABORATORIJOJE
Lietuvos ichtiologai atliko daug bandymų prie va

karinių Afrikos krantų, taikydami naujausius žuvies 
gaudymo, metodus ir tinklus.

Kaip dirbtinis masalas žuvims buvo panaudota švie
sa ir elektros laukas, kurie į nedidelius jūros kvadratus 
suvilioja daugybę kai kurių Veislių žuvų. Būdavo atve
jų, kai galingi siurbliai perpumpuodavo iš jūros į triu
mus iki 2 tonų sardinų per minutę. -J

Klaipėdos elektros žūklės tyrimo laboratorijos spe
cialistai mano, jog toks metodas jau artimiausiais me
tais bus taikomas Lietuvos žvejybos laivuose.

KANADIEČIUS
“Liaudies Balse” savo “Pa

stabose” drg. J. Y. sako:
“Mums pažangiems Kana

dos ir JAV lietuviams šiuo 
laiku dažnai tenka pergy
venti dideles širdgėlas.

Vieni draugai ir draugės 
sunkiai suserga, o kiti ir vi
sai pasitraukia iš mūsų tar
po.

Štai tik trumpu metu ne
tekome dviejų daug veiku
sių draugų. O tai ne pirmi.

Tai liūdna. Bet toks jau 
gamtos surėdymas.”

Išeitis tėra viena: tie, ku
rie dar pajėgiame, privalo
me suglaustomis gretomis 
judėjimą palaikyti. Ypač 
svarbu mūsų spaudą išlai
kyti. Turime saugotis, kad 
nepavirstumėm nepagydo
mais pesimistais.

Prancūzijoje, viename ku
rorte, kabo užrašas: Jeigu 
norį tylos, parodyk gerą pa
vyzdį ir nustok be pertrau
kos šaukęs :‘‘Tylos!”

Nuotraukoje: Klaipėdos elektros žūklės tyrimo 
boratori jo j e inžinierius-technikas Antanas - Plerpa ir 
vyresnysis inžinierius Stasys Perminąs ruošia prietaką 
elektros žūklei. B. Aleknavičiaus nuotradKa
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R. ŽIUGŽDA

JAV pažangieji lietuviai 
ir Taryby Lietuva

(Pabaiga)
1943 m. gruodžio 18-19 d. New Yorke 

įvykęs Amerikos demokratinių lietuvių 
suvažiavimas išrinko tarybų, kuriai pa
vedė tučtuojau susisiekti su Tarybų Lie
tuvos vyriausybe ir “tartis dėlei planų 
ir priemonių, kuriomis amerikiečiai ga
lėtų prisidėti prie pokario Lietuvos at
statymo.” Vykdant suvažiavimo nuta
rimus, 1944 m. pradžioje buvo įkurtas 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas iš 
9 narių, kurio pirmininku buvo A. Bim
ba. Komitetas jau 1944 m. sausio 7 d. 
paskelbė atsišaukimą į JAV lietuvių vi
suomenę, kviesdamas visus amerikiečius 
lietuvius be politinių pažiūrų ir įsitikini
mų skirtumo jungtis į bendrą talką, pa
dedant Lietuvai. Savo laiške, išsiunti
nėtame visoms JAV lietuvių organiza
cijoms, komitetas pabrėžė, kad “dabar 
mūsų pareiga padėti lietuviams Tarybų 
Sąjungos gilumoje — pasiųsti reikmenų 

.lietuviškiems Raudonosios Armijos pul
kams, lietuviams vaikučiams ir lietuviš
koms mokykloms. O kai tik Lietuva bus 
išlaisvinta, mes turime būti pasiruošę 
ištiesti savo pagalbos ranką žmonėms 
pačioje Lietuvoje... Mes nuoširdžiau
siai prašome jūsų talkos ir pagalbos.”

Prie siunčiamų į Tarybų Sąjungą do
vanėlių komitetas pridėdavo korteles su 
užrašu: “Mes tikimės, kad ši mūsų nors 
menka pagalba padės jums užgydyti ka
ro žaizdas ir pradėti iš naujo laisvą gy
venimą.”

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas 
pasiuntė į Lietuvą daug surinktų rūbų, 
avalynės, muilo, šokolado, rūkalų ir ki
tų daiktų, o taip pat medicininę apa
ratūrą — iš viso daugiau kaip 300 tūks
tančių dolerių sumai.
. JAV pažangieji lietuviai sujaudinti 
sekė Tarybinės Armijos žygiavimą į 

w priekį, jie su dideliu džiaugsmu sutiko 
žinią apie Tarybų Lietuvos sostinės Vil
niaus ir kitų jų gimtojo krašto miestų 
bei vietovių išlaisvinimą, gausiuose mi

etinguose ir susirinkimuose karštai svei
kino Tarybų Lietuvą, lietuvių tautą.

“Lietuvių tauta nesuklydo, padaryda
ma savo griežtą ir neatmainomą nuo
sprendį būti tarybinių tautų sandrau
goje,— rašė L. Prūsėika. •?— Lietuvių 
tautai ir valstybei užtikrinta skaisti at
eitis ramaus darbo sąlygomis. Joks prie
šas jai nebaisus. Niekad nebus taip, kaip 
buvo praeityje, kada reikėjo drebėti 
prieš hitlerininkus ir pilsudskininkus ir 
vilkti ant savo pečių smetoninio režimo 
jungą.. Niekad visame lietuvių tautos 
gyvenime jos inteligentijai ir visiems 
darbininkams ir artojams nebuvo’ to
kių šviesių perspektyvų kelti lietuvių 
tautą į tikrai kultūringos būklės viršū
nes” (L. Prūsėika. “Publicistika,” p. 
261-262).

* 1945 m. spalio 9 d. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pirmininkas A. Bim
ba išvyko aplankyti Tarybų Lietuvą. 
Savo knygoje “Prisikėlusi Lietuva” jis 
rašė: “Retas Amerikos lietuvis ilgėda
masis nesapnuoja dar kartą atląnkyti 
Lietuvą, pakvėpuoti jos tyruoju oru, pa- 
sižavėti jos puošniąja gamta ir sušildyti 
savo sielą pasimatymu su savo giminėmis. 
Nei ilgoji toluma, skirianti Ameriką nuo 

* Lietuvos, nei desėtkai metų, prabėgę nuo 
mūsų atsiskyrimo su savo broliais ir se
serimis, pasilikusiais Lietuvoje, neužgesi
no mūsų meilės ir neatšaldė mūsų jaus
mų senajam kraštui bei jo žmonėms.”

A. Bimba buvo pirmasis JAV lietuvis, 
aplankęs po karo Tarybų Lietuvą. Jis 
savo akimis pamatė šiurpius tik ką pra
ūžusio karo pėdsakus, matė sugriautus 
mūsų miestus ir kaimus, nuniokotą liau
dies ūkį—ir kartu visur matė verdantį 
pasiaukojamą krašto atkūrimo darbą. 
Grįžęs į Ameriką, jis aplankė daugelį 
JAV lietuvių kolonijų, plačiai pasakoda
mas, ką matęs gimtajame krašte. “Vi
sur pabrėždavau Lietuvoje pastebėtus 
didelius atstatymo ženklus,—rašė ^Lais
vėje” apie tas savo prakalbas A. Bim
ba.—Sakiau: “Lietuva prisikels iš karo 
griuvėsių. Ji jau išdidžiai keliasi.”

Pažangiųjų JAV lietuvių spauda pla- 
^čįai rase apie Tarybų Lietuvos liaudies 
"ūkio atstatymą ir tolesnio jo vystymo 
>dąrbus, apie lietuvių tautinės kultūros 

Suklestėjimą. Pažangieji lietuviai ati
džiai sekė kiekvieną Tarybų Lietuvos

žingsnį naujame šviesos ir pažangos ke
lyje, džiaugėsi kiekvienu mūsų laimėji
mu, pergyveno dėl kiekvienos nesėkmės, 
duodami atkirtį parsidavusiems imperi
alizmui visokio plauko “vaduotojams,” 
šmeižė jams, nuolat šaukiantiems apie 
tariamą lietuvių tautos “pavergimą.”

1945 m. lapkričio mėn. pabaigoje Pitts- 
‘ burghe įvyko Amerikos demokratinių 

lietuvių suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 360 delegatų, atstovavusių porai šim
tų įvairių pažangiųjų lietuvių draugijų, 
klubų, chorų ir kitokių oragnizacijų. Su
važiavimas griežtai pasmerkė visokius 
reakcionierius, nuverstojo smet o n i n i o 
režimo šalininkus, plūstančius ir šmei
žiančius Tarybų Sąjungą ir Tarybų Lie
tuvą, sėjančius nesantaiką tarp Ameri
kos lietuvių.

Reakcijos šmeižikiška veikla sustiprė
jo, kai į JAV atsikėlė didesni būriai lie
tuvių, tarnavusių karo metais vokiškie
siems okupantams ir paskui kartu su 
jais bėgusių iš Lietuvos. Pažangieji 
JAV lietuviai pažymėjo, kad šie naujieji 
atvykėliai—dipukai kartu su vietiniais 
reakcinių organizacijų šulais “pralenkė 
net patį Gebelsą, isteriškai baubdami 
prieš “bolševikišką pavojų”... Kunigi
niai klerikalai, smetonininkai ir menše- 
vikiški socialistai, visi jie pučia į vieną 
dūdą, — rašė Bendras Chicagos lietuvių 
organizacijų komitetas. — Visi jie trokš
ta naujo karo, nes žino, kad savo liežuviais 
jie nenuvers Lietuvos valdžios. Klerika
lų, socialdemokratų ir smetonininkų 
spauda kaip velnias kryžiaus bijosi tei
sybės apie Lietuvą. Jie padarė sąmoks
lą, konspiraciją tylėti apie didžius sta
tybos, atsikūrimo darbus, kurie dabar 
vyksta Lietuvoje. Jie nepaduoda iš Lie
tuvos laikraščių nei vienos geros, teisin
gos, objektyvios žinios. Bendras Chica
gos lietuviškų organizacijų komitetas’di
džiu balsu įspėja Amerikos lietuvius ne
tikėti tiems apgavikams, nepsiduoti ’ jų 
monams.”

Makartįzmo siautėjimas ilgesniam' lai
kui sutrukdė JAV lietuviams palaikyti 
ir plėsti kultūrinius ryšius su Tarybų 
Lietuva. Tačiau ir tuo laikotarpiu “Vil
nis,” “Laisvė” viešai ir drąsiai rašė apie 
buržuazinių nacionalistų piktadarybes, 
įvykdytas Lietuvoje hitlerinės okupaci
jos metais. Ir to meto sunkiomis sąly
gomis pažangiųjų lietuvių spauda pasisa
kė už tai, kad Amerikos lietuviai palai
kytų kuo glaudesnius ryšius su gimtuo
ju kraštu, visą laiką plačiai nušvietė lie
tuvių tautos' pasiekimus socialistinėje 
statyboje:.’ .

Socializmo statybos laimėjimai Tarybų 
Lietuvoje darė ir daro vis didesnį povei
kį JAV lietuviams. Jie vis labiau vei
kia ir tuos lietuvius, kurie atsidūrė JAV 
po antrojo pasaulinio karo. L. Prūsei- 
ka kitados pabrėžė, jog “Vilnis” ir 
“Laisvė” “sakė ir sakys, kad ne visi di
pukai yra velnio nešti ir pamesti. Ne 
visi pabėgėliai yra susitepę prasižengi
mais. Konstatuodamas ryškėjančius gi
lius poslinkius pokarinės lietuvių emi
gracijos tarpe, R. Mizara 1965 metais 
rašė: “Lietuvių tautos atplaišos tebe- 
svaido į Lietuvą melų ir šmeižtų gniūž
tes, bet doresnieji dipukai jau pradeda 
blaiviau galvoti: nori užmegzti su sa
vo gimtuoju kraštu tampresnius kultū
rinius ryšius, susitikti su atvykstančiais 
iš Lietuvos svečiais — rašytojais, daili
ninkais, mokslininkais, patys trokšta ap
lankyti Tarybų Lietuvą, tik ne vienas jų 
dar vis prisibijo buvusių hitlerinių tau
tininkų keršto” (“L.”, 1965 m. spalio 
5 d.).

1959 m. liepos 23 d. iš New Yorko iš
skrido į Tarybų Lietuvą 22 amerikiečiai 
lietuviai. “Tai pirmoji taip skaitlinga 
turistų grupė vyksta pamatyti savo se-

nąją tėvynę,” — rašė “Laisvė.” Rug- 
piūčio 5 d. iš New Yorko išskrido antra 
amerikiečių grupė—18 žmonių. Nuo to 
laiko Tarybų Lietuvą aplankė grupėmis 
ir po vieną nemaža JAV lietuvių—ir pa
žangiųjų organizacijų narių, ir kitų po
litinių įsitikinimų žmonių, jų tarpe ir ap
leidusių Lietuvą, baigiantis karui. Ypač 
didelis amerikiečių lietuvių būrys buvo 
atvykęs 1965 metais, kai lietuvių tauta 
iškilmingai minėjo Tarybų valdžios Lie
tuvoje 25-ąsias metines.

Aplankę savo ar savo tėvų gimtąjį 
kraštą, amerikiečiai lietuviai turi progos 
akivaizdžiai susipaižnti su Tarybų Lie
tuvos pasiektaisiais laimėjimais visose

liaudies ūkio ir kultūros srityse. Grįžę 
namo, jie, pasakodami tai, ką matę sa
vo akimis, ir demonstruodami savo pa
čių padarytas fotografijas bei kinofil- 
mus, duoda atkirtį Tarybų Lietuvos prie
šų prasimanymams ir šmeižtams.

Lietuvių tauta visuomet gyvai domė
josi savo tautiečiais užsienyje, džiaugėsi 
pažangiųjų JAV lietuvių reiškiama 
karšta meile savo gimtajam kraštui, 
aukštai vertina jų kultūrinę veiklą. Lie
tuvos darbo žmonės nori, kad kiekvienas 
doras užsienio lietuvis suvoktų Tarybų 
Lietuvos laimėjimų didybę ir prasmę, 
kad įsitikintų lietuvių tautos pasirinkto
jo socialistinio kelio teisingumu.

Amerikos komunistai pasisako

“Mes sveikiname socialines audras!”

POGULIS
Guliu ant žemės delnų,
Žolė apaugo mane.
Ir kuždesiu savo švelniu
Mane apkabina dienai.,

/

Ir tupia drugiai šalimais, 
Skruzdėlė išsiilgo'delnų šilumos. 
Skruzdelė džiaugias namais, 
O gal liūdi Šituos namuos...

Rimgaudas Graibus

Iš JAV Komunistų Partios sekretoriaus Gus Hali
Mūsų skaitytojams jĮau 

žinoma, kad balandžio 30 ir 
gegužės 1-3 dienomis Nepv 
Yorke įvyko Jungtinių Ame
rikos Valstijų Komunistų 
Partijos 19-toji konvencija. 
Tai buvo jubiliejinė kon
vencija, nes Komunistų 
Partijai sukako 50 metų. 
Kaip žinia, KP buvo įkur
ta 1919 metais.

Dabar norime nors trum
piausiais bruožais mūsų 
skaitytojus supažindinti su 
revoliucinės partijos kon
vencijoje pasisakymu įvai
riais svarbiaisiais šių dienų 
klausimais, su kuriais gru
miasi tiek mūsų Jungtinės 
Valstijos, tiek visas pasau
lis. Dar galima pridurti, 
kad apie šios komunistų 
konferencijos diskusijas ir 
nutarimus buvo nemažai 
rašyta ir komercinėje spau
doj er taip pat pranešinėta 
radijo bei televizijos tink
lais. Mat, nors KP narių 
skaičiumi neskaitlinga, bet 
jos įtaka liaudyje gan di
dėlė, ir todėl su jos nuomo
je ir buržuazija negali ne
siskaityti. <

Kapitalizmo krizė ir 
socialinės audros

Kaip i šių dienų ir laikų 
padėti žiūri Amerikos ko
munistai, galima daug ką 
pasakyti jau iš pirmųjų ke
lių Komunistų Partijos-sek
retoriaus Gus Hali plataus, 
išsamaus pranešimo suva
žiavimui punktų.

“Socialines audras,” jis 
sako, “mes laikome reika
linga jėga, kuri praskina 
socialiniam progresui keližį. 
Mes žinome, kad nerimą, 
sąmyšį sukėlė reakcinės jė
gos, kurios nenori pasiduo
ti istorijos nuosprendžiui 
(verdiktui). Mes nebijome 
socialinių audru — mes jas 
sveikiname. Jos mūsų ne
gąsdina — mes iš ju pasi- 
semiame naujo pasitikėjimo 
ir entuziazmo, nes mes pa
tys esame iš jų kilę. Mūms 
žmonijos viltis remiasi liau
dies susipratimu, kuri vaiz- 
duoia ikvepiančios šių ma
riniu kovu prieš pasaulinio 
imnerializmo pagimdytas 
blogvbes ir neteisingumus 
bangos. Tie, kurie reikalau
ja rpmvbės ir tvlos. kai 
siautėja nriespauda, išnau- 
doiimas ir n gresiia. vra re
akcijos penktoji kolumną.

Valdantieji rateliai baimė- 
mėje ir panikoje. Jų atsa
kymas vra tipiškas visiems 
išsigandusiems tironams — 
daugiau patranku, dides
niu kalėjimu, daugiau poli
cijos, daugiau opresyviškų 
įstatymų, daugiau brutališ- 
kumo... ( 4

Mūsų priėjimas pozityvus, 
nes mes socialines audras 
laikome revoliucinio perėji
mo iš kanitalizmo i socia
lizmą dalimi, šios konven
cijos uždavinys yra ištirti,

kur mes priklausome šiame 
kelyje, kaip mes jam pade
dame, kokios prieš mus sto
vi problemos, ir kaip mes 
persikelsime į sekamą mū
šio aukštumą.”

Uždaviniai dideli, prob
lemos sunkios, nes kelias į 
ateitį nėra visuomet tiesus 
ir ne be didelių kartais 
pavojų. Daugeliui net ir 
mūsų draugų nelengva su
prasti ir susiorientuoti.

Gus Hali vėl sako:
“Perėjimas iš kapitaliz

mo į socializmą yra didžiau
sias istorijoje įvykis. Tai 
visuomenės sprogingiausias 
kokybinis posūkis. Bet tai 
taip pat yra kartu istorinis 
procesas ir bėgamas įvy
kis. Dabartis ir ateitis yra 
susipynusios ir stovi prieš 
mūsų akis. Nes tai visuo
tinis perėjimas iš vieno gy
venimo būdo į kita. Jis 
audringas, jis revoliucinis. 
Tai daugpusis procesas. Jis 
yra mili tarinis; jis yra eko
nominis;' jis yra politinis, 
ir jis yra ideologinis...”

Tai tokius.:komunistų su
pratimu. dabar mes gyve
name laikus. .

Jėgos, kurios užkerta 
imperializmui kelią

Amerikos imperializmas 
yra galingiausias kapitalis
tinis imperializmas. Bet ir 
jis križėie. Ir jis nėra vi
sagalis. Tai parodo, kad ir 
io nenaiėgimaš militariniai 
laimėti karą Vietname, ar
ba susidoroti su mažą re
voliucinė Kuba , ir t t.

Pasaulinėje sėėnoje-are- 
noie yra įvvkę dideli pasi
keitimai. Prieš imperializ
mą veikia trvs galingos re
voliucinės jėgos. Pirmoji 
jėga — socialistiniu valsty
bių su Tarybų Sąjunga 
nriešakyje sistema; antro
ji — pasauliniu mastu na
cionalinio išsilaisvinimo ju
dėjimai. ir trečioji—darbi
ninku klasės judėjimai ka
pitalistiniame nasaulvje. 
šios iėgos; sako Hali, “vra 
šiandien vyriausi istorijos 
varikliai.”

“Imperializmas šiandien 
nebėra viešpataujanti pa
saulinė jėga. Jis nebegali 
atgauti iniciatwos. Jis ne
begali na sauliniu ivvkiu ra
ta atsukti atgal. Žmonijos 
gaires ir kelia, nustato šios 
trvs pasaulinio revoliucinio 
nrnoėso iėgos.”

Nepaisant visu sunkumu 
ir nenasisekimn bei nesusi- 
nratimu, žmonija maršuoia 
nirmvn. Komunizmas jai 
šviečia-kelia.

Nnn čia Gus Hali pereina 
cnerifiškai prie Jungtinių 
Vaktiiu.

“Amerikos imperializ
mas.” iis sako, “pasilieka 
pavojingas ir agresyvus vi
suose frontuose. Bet kokios 
šiuo reikalu iliuzijos mus 
vestų J didžiausią pavojų.”

pranešimo konvencijai
Komunistų Partijos 

das smarkiai kritikuoja 
mūsų naująjį prezidentą, 
parodydamas, kad jis yra 
ištikimas imperializmo at
stovas. Girdi, “Nixono admi
nistracija (valdžia) kalba 
apie derybas, o tuo tarpu 
plečia karą. Ji kalba apie 
slaptas derybas tik kad už
maskuotų agresijos tęsimą. 
Ji kalba apie šį laikotarpį 
kaip derybų, o ne konfron
tacijos laikotarpį, o tuo 
tarpu rengia AB M siste
ma.” 4, 4,.

Gus Hali nurodo, kaip 
čia masinis liaudies spaudi
mas privertė Johnsoną pa
sitraukti, bet vietoje John- 
sono turime Nixoną. Su 
Nixono laimėjimu reakcija 
pasidarė drąsesnė. Prasi
deda dideli išpuoliai ant 
liaudies socialinių poreikių. 
“Daugelyje valstijų,” jis sa
ko, “karas vedamas ne prieš 
skurdą, bet prieš skurdžius, 
prieš biednuomenę.”

Kaip žinia, naujoji vy
riausybė siūlo dar labiau 
nukapoti lėšas biednuome- 
nės sąskaita, tuo tarpu ka
ro vedimui . skiriamos vis 
didesnės sumos; Rezulta
tas: turčiai < turtėja, bied- 
nuomenė biędnėja!

Protestai ir masiniai 
judėjimai

Tas gimdo masių kairėji- 
mą-radikalėjimą ir protes- 
tėstus. “Tai galinga audra,” 
sako Hali, “ir nesimato, kad 
ji sulėtėtų;” Jis nurodo, kad 
šis pakairėjimas ynač yra 
pasireiškęs mūsų dvidešimt 
nenkiųose juodųjų žmonių 
(negrų) milijonuose. Tai vi
sai natūralu, nes jie la
biausiai skriaudžiami ir iš
naudojami.

“Šis radikalėjimo proce
sas.” tęsia Hali, “yra svar-

va-

300 kraujo analizių 
per valandą

Vis didesnę reikšmę šiais 
laikais įgauna kraujo anali
zė. Ji daug padeda anks
tyvajai įvairių ligų diagnos
tikai ir tais atvejais, kai 
gydytojui būtina gauti pa
pildomos visapusiškos in
formacijos apie ligos eigą.

Tačiau kraujo analizės 
reikalauja didelio skaičiaus 
kvalifikuotų laborantų dar
bo. Anglijos Vikerso kom
panija sukonstravo prietai
są, pakeičiantį šešiasdešimt 
laborantų. Naujasis prie
taisas gali atlikti 300 krau
jo tyrimų per valandą. Šis 
prietaisas išbandytas vieno
je Londono ligoninėje.

Dirbant su naujuoju prie
taisu, j jį reikės tik įdėti 
reagentų atsargas ir krau
jo mėginius, kurie keliaus 
prie analizatorių. Visus 
mėginių matavimus ir ap
skaičiavimus prietaisas at
liks automatiškai.

Rinkite mano vyrą
B razili jos departame n t o 

deputatas E'steirosas prieš 
eilinius rinkimus pasikvietė 
talkon savo žmoną. Jis ver
tė ją vaikščioti gatvėmis su 
tokiu plakatu: “Rinkite ma
no vyrą Esteirosą. Aš pati 
taip pasielgiau dvidešimt 
metų ir tapau laiminga”.

Deputato priešas išleido 
į gatvę žmogų su plakatu: 
“Galimas dalykas, kad prieš 
dvidešimt metų ir buvo ko
kia nors prasmė rinkti šį 
žmogų”.-

blausias nūdienės realybės 
faktorius. Mes turime nuo
lat jį ištikimai ir nuosek
liai įvertinti. Mes turime 
suprasti visą procesą bend
rai ir jo įvairias dalis at
skirai. Tai turi atsispindėti 
mūsų taktika. Mes turime 
su juo išvien dirbti ir jo 
gaires įtakoti.”

0 tam reikalinga tvirta 
revoliucinė partijai Iš to iš
plaukia būtiniausias reika
las Komunistų partiją stip
rinti. “Tiktai didesnė par
tija,” jis sako, “partija, ap
sišarvojus marksizmu - leni
nizmu, gali suvaidinti rei
kalingą vaidmenį šiame 
naujame kovos lygyje. Tik
tai darbininkų klasės par
tija, ranka rankon eidama 
su darbininkų klase, gali 
tapti vienijamoji ir vado
vaujamoji jėga šiame nau
jame kovos lygyje.”

Rep.

MOČIUTĖ šVEITe GRINDIS
Prisimeni dažnai gimtinės trobą, / 
Grindis barstytas ajerais 
Ir rūpestingąją močiutės globą, 
Raguolį karštą su spirgais, 
Uogienės šaukštą vakarais, 
šeštadieniais grindis ji uoliai šveitė, 
Ir nors maža tada buvai, 
Prašeis paimama į šiltą skreitą, 
Drauge su ja kaskart plušai, 
Vis šluostei, trynei apsukriai.
Ir būdavo, savaitę visą mina 
Grindis tame šviesiam name 
Prekijai, elgetos, ne tik šeimyna, 
O purvą gramdė ji viena — 
Močiutė kretinti sena...
Kaip greitai užaugus patyrei, 
Kad purvą, kuris tau į širdį nusėda 
Ir daro ją tamsią, netyrą, 
Tik ašarų šarmas skausmingai išėda, 
Išgraužia aitri sieros gėda...
Ir tik tu viena, tu pati privalai, 
Atsiminus, kaip su močiute vis plušai, 
Jaunatvišką sielos seklyčią primintą 
Ajerais išbarstyti, ištrinti!

Iškvėpinti! 
Dabihti!..

X Šimonis
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Penktadienis, Gegužes (May) 16, 1969

Yucaipa, Calif.
Mirė Juozas Russ-Ruseckas

Gegužės 3 d. staigiai mi
re Juozas Russ, Laguna 
Beach, Calif. Mes, yukai- 
piečiai, užgirdę tokią neti
kėtą naujieną, nejučiomis 
apsiašarojome. Dar vos 
pusamžis žmogus mirė nuo 
širdies smūgio.

Juozas buvo labai suma
nus žmogus prie namų, tai 
geg. 3 d. jis su savo kai
mynu nuvažiavo prie neto
limo namo apžiūrėti, kas 
reikalinga ten pataisyti. 
Ten nuvykus, Juozas lipo 
lauk iš automobilio ir kri
to vietoje. Jo draugas ir 
kiti kaimynai pašaukė am- 
bulansą ir bevežant į ligo
ninę, neatgavo sąmonės ir 
mirė.

Žmona gerai žinojo, kad 
Juozas išėjo iš namų svei
kas, tai, užgirdus tą nelai
mę, abejodama vyko į ligo
ninę patirti, kaip tas viskas 
įvyko. Ligoninės daktaras 
pasakė, kad Juozas jau mi
ręs.

Kadangi Antaneta Russ 
yra silpnos sveikatos, tad 
daktaras patarė jos sūnui 
kalbėti su ja atsargiai, kad 
ir jai neįvyktų tokia staig
mena.

Gegužės 6 d. įvyko labai 
puošnios laidotuvės visų 
mylimo draugo Russ. Juo
zas prigulėjo prie LDS ir 
LLD kuopų, lankydavo su
sirinkimus ir parengimus, 
kur tik jam laikas ir svei
kata leido. Todėl Juozas ir 
jo gyvenimo draugė Anta- 
net turėjo’ daug draugų ir 
draugių.

Nors Yucaipa nuo Lagu
na Beach virš 80 mylių, bet 
Juozas labai mylėjo yukai- 
piečius ir jis čia prigulėjo 
prie darbininkiškų organiz. 
Todėl laidotuvėse dalyvavo 
nemažai Yucaipos lietuvių. 
Buvo labai puikiai laidotu
vės sutvarkytos ir karstas 
tarpe gyvų gėlių vainikų 
puikiai atrodė. Liko palai
dotas naujose Newport 
Beach kapinėse su skaitlin
ga eile palydovų, lietuvių ir 
kitataučiu.

Koplyčioje kalbėjo tos 
apylinkės kunigas, ir prie 
karsto kapinėse. Nors velio
nio žmona stengėsi gauti 
pažangų kalbėtoją, bet ant 
greitųjų nepavyko gauti.

Velionis Juozas gimęs 
Lietuvoje, Suvalkijoje, 1897 
m. leipos 4 d. Liko liūdesy
je jo mylima žmona Anta- 
net, sūnus su žmona, anū
kas su žmona ir du proanū- 
kai, pusbrolis Floridoje, 
brolis ir dvi sesutės Lietu
voje. Velionis yra gyvenęs 
apie 10 metų Chicagoje ir 
ten vedęs su dabartine žmo
na. Taipgi yra gyvenęs ki
tuose miestuose ir valstijo
se.

Užbaigus laidotuvių apei
gas visi dalyviai buvo už
kviesti į stubą ant pietų, ir 
puikiai pavaišinti.

Jeigu kas norėtų nusiųsti 
užuojautą Antanet Russ, ar 
informacijų gauti, rašykite, 
336 Bluebird Can. Dr., La
guna Beach, Calif. 92651 
Telef. HY. 4-6757.

' Viešnia iš Lietuvos
Dar neseniai teko susitik

ti dar jauną moteriškę Kai
rienę. Ji dar neseniai atvy
kus iš Lietuvos, geriau pa
sakius iš Maskvos. Kairienė 
augus Lietuvoje, prieš’ kelis 
metus ji gavo patyrimą 
kaip valgomų daiktų krąu- 
vės patarnautoja. Tad ap
leido Biržų miestą, nuvyko 
į Maskvą ir ten jau* dirba 
keletas naetu. -

Viešnia yra sesuo Emili
jos Yakimčik, kuri gyvena 
Yucaipoje. Ji čia žada pa
būti apie tris mėnesius. Gai
la, kad Emilija mažai lan
kosi po platesnę apylinkę ir 
gal viešnia mažai gaus pro
gos susipažinti su Amerikos 
miestais ir lietuvių gyveni
mu.

Jeigu kas žingeidautų su 
viešnia ypatiškai pasikalbė
ti, gali kreiptis šiuo ąntrą
šu: 11848 Carmel Court, 
Yucaipa.,

Yucaipos ligoniai
Onutė Pukienė jau ilgas 

laikas yra kankinama vidu
rių skaudėjimu ir mažai ga
li priimti maisto. Lankėsi 
pas keletą daktarų, bet ne
suranda ligos priežasties. 
Daktarai patarė pasiduoti 
operacijai, bet jos sveikata 
labai nusilpus, tad gali bū
ti ir gyvasčiai pavojus.

Dar neseniai padaryta 
skaudi operacija Jurgiui 
Šidlauskui, Redlands Com
munity ligoninėje. Ligonis 
džiaugiasi, kad eina svei- 
kyn, tik ims laiko, kol su
stiprės. Namų antrašas: 
12143 12-St., Yucaipa, Ca
lif. 1

Abiem ligoniam, linkiu 
greit susveikti ir stiprios 
sveikatos.

Margaret Alvinienė daž
nai lankosi pas daktarus 
dėl reumato skausmų, nes 
skausmai ne' tik ją vargina, 
bet ir naktimis neduoda ra
miai miegoti. Daktarai duo
da tik skausmų apmalšini
mui vaistų; dažnai ir tokie 
vaistai negelbsti.

Nora Mazloveskienė dar 
vis silpnai gali vaikščioti be 
pagalbos ke turko jos kėdės. 
Jau arti metai laiko, kaip 
jai daryta operacija ant 
klubo sąnarių. Ji tikisi ne 
po ilgam pradėti vaikščioti 
natūraliai.

Mirė Marijona Bušienė
Los Angeles lietuviai irgi 

turėjo netikėtą įvykį, kuo
met ten mirė staigiai dak
taro raštinėje Marė Bušie- 
nė-Bush. Kadangi tą pačią 
dieną įvyko laidotuvės Ve
lionio Juozo Russ, todėl 
mums nebuvo progos daly- 
vaut Los Angeles laidotu
vėse d. Bušienės geg. 6 d.

Alvinas

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kp. susirinkimas! 

į choro parengimą
Gegužės 4 d. įvyko LDS 

74-tos kuopos mėnesinis su
si rinkimas, kuris buvo 
skaitlingas. Tai pagirtinas 
dalykas.

Buvo raportuota iš LDS 
5-tos apskrities konferenci
jos. Raportas buvo geras 
ir plačiai apkalbėtas. Pa
sirodo, kad nariai intere
suojasi organizacijos reika
lais.

Skaiytas centro laiškas 
naujų narių gavimo vajaus 
reikalu. Taipgi plačiai ap
kalbėta, kaip būtų galima 
naujų narių gauti.

Parengimo komisija pa
teikė gerą raportą, kad ne
toli šimtinė atliko. Pasiro
do, kur vienybė, ten galy-r 
be. Visi sutartinai dirbo
me.

Taipgi pakeltas klausimas 
apie Hartfordo Laisvės 
Choro pąrengimą, kuris 
įvyksta gegužės 25 d. choro 
svetainėje, 157 Hungerford 
St., Hartforde. Pietūs 1-mą 
valandą. Bridgeportie č i a i 
rengiasi važiuoti. Būtų ge:. 

rai, kad ir iš kitų miestų 
atvyktų. Po pietų bus dai
nų programa, kurią atliks 
pats choras su pagalba sve
čių solistų.

J. Strižauskas

Woodbury, Conn.
Praleista žiema Floridoj
Teko susipažinti su lietu

viais ir jų veikimu. Lietu
viai gyvena Dunedin, Clear
water, Largo, Pinelas, Tam
pa ir St. Petersburg. Čia 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopa susirinkimus 
laiko Laiškanešių svetainėj, 
priklauso apie 200 narių 
prie LLD 45 kp. Labai rū
pinasi LLD reikalais Šoliū- 
nai, Blaškiai, Valaičiai, 
Raškauskai. Jie toliausia 
gyvena, išvažinėj a kas sa
vaitę apie 50 mylių. Raš- 
kauskienė rūpinasi maistu 
tris šeštadienius ir vieną 
sekmadienį kas mėnuo, ren
gia pietus. LLD kuopoje 
yra daug veiklių narių, ku
rie rūpinasi Draugijos rei
kalais.

Adelė Pakalniškienė, Dai
nos mylėtojų vadovė, rūpi
nasi išlaikyti chorą. Abel- 
nai paėmus, LLD ir choras 
labai daug gelbsti finansiš
kai “Laisvei,” “Vilniai” ir 
LLD.

Su daugeliu lietuvių te
ko susipažinti ir kelis kar
tus buvom pakviesti į na
mus ir pavaišinti. Mano 
žmona ir aš labai dėkoja
me visiems, daugiausia An
driui ir Monikai Raškaus
kams. Jie mums suteikė 
kambarį ir, maisto ir ląbai 
draugiškai priėmė.

Pavažinėjom po Kalifor
niją ir Floridą, padarėme 
11,000 mylių. Kelionė buvo 
įdomi.

W. J. Dūda

Chester, Pa.
Praėjęs V. Pašalpinio klu

bo susirinkimas buvo ne
skaitlingas, bet brandus.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
turime tris ligonius: C. 
Gabris, J. Šatkus ir J. Mar- 
tinėnas. Taipgi sužinojo
me, kad Antanas Plitnikas 
su šeima išvyko į Flori
dą praleisti atostogas. Gy
dytojas Frank Lipčius buvo 
išvykęs į Bostoną pas duk
rą Sherry, kuri ten lanko 
aukštąjį mokslą. Lipčius 
sako gerai praleidęs Bosto
ne tris diena.

Po susirinkimo buvo pasi
tarta, kad reikėtų parem
ti Philadelphijos d r a u g ų 
rengiamą pobūvį, kuris 
įvyks gegužės 18 d. A. 
Merkio rezidencijoje. Teko 
išgirsti, kad bus svečių iš 
toliau. Todėl mes, vietiniai, 
visi turime dalyvauti.

A. Lipčius

Philadelphia, Pa.
Sueiga jau čia

Susitiksime su savo ger
biamais tautiečiais šį sek
madienį; gegužės 18. Įvyks 
draugiška sueigėlė jau dau
geliui žinomoj - vietoj, 602 
•Wayne Ave. Vaišės prasi
dės 12:30 vai. dieną,

“L” Reporteris

Dievas ir policija
Vienoje Londpnp gatvėje 

kabo j o. vietos religinės, ben
drijos plakatas :.“Dįęyas — 
mūsų prieglauda ir stipry
be.” Netrukus greta šiopla- 
įąto atsirado kitas: “Ta
čiau jis negali būtį visur, 
t q d e Į, pastebėję1 ką nors 
įtartino, kyieskite polies

CHICAGO, ILL.
is “Vilnies” suvažiavimo
Gegužės 4 d. iš pat ryto, 

iš arti ir toli, į Mildos sve
tainę rinkosi delegatai ir 
dalininkai į “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimą.

Iš New Buffalo, Mich., 
atvyko Puleikiai ir Mileriai, 
iš Steven sv i 11 e, Mich., E. 
Drobienė, iš Kenosha/Wis., 
P. Sprindis, J. Lisneck ir 
Veprauskas, iš Grand Ra
pids P. V. Gasparienė, iš 
Lowell, Ind., F. Mazola, iš 
Lake Villa A. ir M. Gab
riai, iš Harvey, Ill., Balčai- 
čiai. Kiti iš Čikagos ir jos 
priemiesčių. Į trumpą laiką 
sugužėjo 120 delegatų. Vė
liau rodos atsilankė dau
giau.

J. Andrulienė ir E. Ma- 
ziliauskienė užregistravo 
delegatus ir visiems prisegė 
raudoną kaspinėlį.

Apie 10:30 vat ryto “Vil
nies” bendrovės direktorių 
pirmininkas A. Maziliaus
kas pasveikino susirinku
sius ir iškvietė žodį tarti 
delegatę iš Kalifornijos Ks. 
Karosienę. Ji gražiai pa
sveikino nenuilstančius dar
buotojus ir išreiškė pasiten
kinimą skaitlingu suvažia
vimu.

Suvažiavimo pirmininke 
išrinkta E. Drobienė, pa
galbininku Veprauskas. 
Raštininkas V. V. Vasys 
perskaitė dienotvarkę, kuri 
liko priimta. Į rezoliucijų 
komisiją išrinkti: prof. B. 
F. Kubilius, Ks. Karosienė 
ir J. Urmonienė. ‘

Sekė administracijos ir 
redakcijos kuklūs ir geri 
raportai. Buvo trumpos 
diskusijos. Truputį buvo 
asmeniškumo, kas, reikia 
tikėtis, greit bus užmiršta. 
Reikalas liepia visiems dirb
ti savo spaudos išlaikymui; 
laikas verčia dirbti intensy
viai ir nuoširdžiai.

Buvo nemažai rezoliucijų. 
Jas skaitė Kubilius, Karo
sienė ir Urmonienė. Visos 
buvo priimtos ir veikiausiai 
tilps spaudoje.

P. V. Gasparienė iš Grand 
Rapids, Mich., diskusijose 
pareiškė, ko to miesto “Vil
nies” skaitytojai pageidau
ja, būtent: trumpesnių raš
tų ir didesnių raidžių, nes 
seniems mažesnes sunku 
skaityti.

Išrinkus naujus direkto
rius, eita prie sveikinimų 
su kuriais į trumpą laiką 
(su anksčiau gautais) su
plaukė arti $6,000.

“Vilnies” suvažiavimą rei
kia skaityti visais atžvil
giais pavykusį. “Vilnies” 
bendrovės dalininkai, kaip 
ir leidėjai, gali pasidžiaug
ti ir toliau dirbti, kad “Vil
nis” dar ilgai lankytų ir 
neštų apšvietą lietuvių išei
vijai.

Užsibaigus suvažiavimui, 
Mildos klube prasidėjo ban
ketas. Gaspadinės ir patar
nautojos dirbo labai greitai. 
Maisto buvo gausiai ir ska
naus. - • . ■ • •

Toastmasteriu buvo B.F. 
Kubilius; Atidaręs progra
mą, perstatė A. Jonikienę, 
kad susirįnkusiems praneš
tų kaįp einasi sergančiam 
L., Jonikui. Po to .perstatė 
dainininkę Oną Kubilienę ji 
dyį dainąs skyrė viešniai 
Ks. Kąrosienei, vieną Moti
nos dienai. ' .

Pakviesta kalbėti Ks. Ka
rosienė išreiškė džiaugsmą 
turėjusi progą dalyvauti 
“Vilnies” suvažiavime ir iš
gyrė darbščias čikagiėtęs 
ųioterįs už tokį pasišventi
mą ir sumanumą paruošti 
tokius skoningus pietus.

Visai netikėtai buvo iš
kviesta padainuoti Josephi
ne Dorinienė, bet gražiai 
padainavo. Abi dainininkės 
aplaike daug katučių už 
gražų dainavimą.

Reikia pasakyti, kad sa
vijauta, kaip suvažiavime, 
taip ir bankete, buvo tikrai 
jauki ir pavyzdinga. Tai 
gražu!

R. š.

Miami, F 1 a.
Gegužės 25 d. Aido cho

ras rengia pietus ir didelį 
koncertą Lietuvių Socialio 
Klubo salėje, 2610 N. W. 
119 St.

Pietūs bus duodami 1:30 
vai. Koncertą pradėsime 
2:30 vai. popiet. Kviečiami 
iš Miamės ir apylinkės lie
tuviai atsilankyti.

Koncerto programa bus 
viena geriausių. Dainuos 
solistų, duetų, kvartetų ir 
pats choras. Ruošiasi gra
žiai pasirodyti M. Gabrė- 
nienė ir H. Mikitienė. Taip
gi choro mokytoja Birutė 
Ramoškaitė su savo dukre
le programoje dalyvaus. Vi
si žinote, kad Birutė yra 
dainų žvaigždė. Ji turi nau
jų dainų, kurias galėsime 
išgirsti.

Tad visi dalyvaukime ge
gužės 25 Aido choro paren
gime.

Ex-Lowellietis ’ 
. i- • ” ■

H .

Redakcijos pastaba: Ka
dangi Aido choro garbės 
narių sąrašą paskelbė kiek 
pirmiau Inž. Gabrėnas, tai 
pakartoti dabar nėra jokio 
reikalo.

Elektronai sklinda nepa
prastai greitai. Aukšta 
įtampa juos nukreipia nuo 
katodo į anodo angą. Kad 
į įrenginį nepatektų dulkių 
ir skaldos, pro vakuumo- 
kameros angą leidžiamas 
galingas dujų srautas. Auk
štos įtampos tarp katodo ir 
anodo dėka savotiškas “sky
das” pastoja kelią rentgeno 
spinduliams susidaryti.

Dabar tiriamos galimy
bės sukurti naują patranką, 
kuri skleistų didesnio kaip 
100 tūkst. vatų galingumo 
elektronų pluoštą.

Elektrai laidus medis
Dr, F. Šorningas (VFR), 

ilgą laiką tyręs medienos 
savybes, pasiūlė elektrai 
laidžios medienos gamybos 
būdą. Medienos paviršius 
paveikiamas tam tikra ang
lies rūšimi, kurios sudėtis 
nepaskelbta. Tuo būdu me
diena pasidaro laidi elek
trai, ir ją galima, kaip ir 
metalą, padengti variu, 
chromu arba alavu. Šią me
dieną galima lakuoti elek
trostatiniu būdu.

Laidi mediena turi dide
les perspektyvas. Iš jos ga
lima gaminti baldus, kurie, 
kaip ir lakuotas automobi
lis, galės išlaikyti ilgą lai
ką, esant nepalankioms są
lygoms. Tą patį galima pa^ 
sakyti ir apie duris bei lan
gų rėmus. Be to, laidi me
diena blogiau dega.

Japonijoje ant vienos mo
kyklos stogo įrengtas mi
niatiūrinis ryžių laukas. Tė
vai ir mokytojai patenkinti, 
kad jų vaikai, gyvenantys 
dideliuose miestuose ir ne
galintys pąmątyti tikro ry
žių lauko, čia .dirba naudių- 
gą dąrbą,

Netekome gerbiamo draugo
poemų knygą su sekančiais 
žodžiais: “Viešpačius atsL| 
prašau, kad mužikiškai ra
šau.” Ši knyga yra 214 pus
lapių dydžio ir gražiai pri-

Tik šiomis dienomis su
žinojau iš drg. Vaivutsko 
pranešimo, kad staiga mirė 
Tarybų Lietuvoje gerb. Te
ofilis Tilvytis. Jis buvo 
LTSR Taikos Gynimo Ko
miteto pirmininkas, Lietu
vos TSR Liaudies poetas, 
ir vienas iš žymiausių rašy
tojų Tarybų Lietuvoje. O 
svarbiausia man, kad jis 
buvo mano žinomas drau
gas, su kuriuo susirašinė
jau ir rengiausi kada nors 
greitoj ateityj asmeniškai 
susipažinti.

Su gerb. velioniu susipa
žinau per laiškus. Apsimai
nėme gražiais laiškais ir 
dabar jo laiškai yra mano 
didžiausias turtas, bet tuo 
patim sykiu širdies skaus
mas, nes tikrai žiūrėjau į 
ateitį, kuomet galėsiu su ve
lioniu pasimatyti asmeniš
kai Tarybų Lietuvoje!..

Štai mano archyve svei
kinimas iš Vilniaus, rašytas 
1967 m. rugpiūčio 20 d., ku
riame Tilvytis man rašė: 
“Šią karštą vasarą aš pra
leidau tarp Neries ir Vilne
lės, ten, kur Gediminas sap
navęs garsųjį sapną. Po
ezija — jaunystė! Aš tik 
galiu gėrėtis, kai mano anū
kai žaidžia laivelyje. Daug, 
daug linkėjimų iš senosios 
sostinės.”

Tik neseniai jam rašiau 
laiškelį, kuriame pranešiau, 
jog jo visus raštus, kurie 
buvo Amerikos laikraščiuo
se, globoju, turiu, o ypatin
gai esu linksma, kad mąųę 
pasiekė jo dvi geros eilė
raščių knygos: “Artojėliai” 
(118 puslapių) knyga kurią 
“Vaizdo” spaustuvė Vilniu
je 1965 m. išspausdino 10,- 
000 egzempliorių tiražu. 
Šios knygos pirmas leidi
mas pasirodė 1930 metais 
Kaune, kuris buvo tik 32 
puslapių sąsiuvinėlis, išleis
tas autoriaus lėšomis. Ant
ras leidimas pasirodė 1940 
metais jau Tarybų Lietuvo
je, o trečias — 1947 metais 
Vilniuje. Taigi mano kny
gyne yra ketvirtas leidimas 
1965 metais.

Kita velionio poemų kny
ga “Dičįus” buvo parašyta 
spaudai 1967 metų birželio 
30 d. Ją išspausdino Valst. 
K. Požėlos spaustuvė Kau
ne ir jos tiražas buvo 10,- 
000 egzempliorių. Poetas 
Tilvytis pradeda šią savo 
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WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas
Mirė balandžio 27, 1962 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą gy
venimo draugą nuo manęs ir tėvą nuo dukrelės. > 
Jau septyneri metai kai mes jo liūdime. Labai 
mums jo gaila, jis buvo geras vyras ir tėvas.

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

rengta.
Rašytojas Teofilis Tilvy

tis mylėjo savo gimtąjį 
kraštą ir visą savo gyveni
mą ir energija paaukojo sa
vo tėvynei, rašydamas poe
ziją ir veikdamas dėl Lietu
vos žmonių.

Susipažinau su mielu ra
šytoju per laiškus ir kny
gas ir neturėjau progos jį 
pamatyti asmeniškai. La
bai, labai gaila mielo rašy
tojo, draugo!..

U.VI’’*’ • ---------
Stefanija Detroitietė

* -—Į

Elektroninio 
spindulio jėga

c Elektronų pluoštas g&Įi. 
pramušti uolą. Jis ne te<s 
judrus, kaip mechaniniai 
gręžimo instrumentai, nevi
bruoja, nekelia triukšmo, 
beveik nesukelia griūčių. 
Jo jėgos neatlaiko net tokia 
kieta uoliena, kaip takoni- 
tas, negailestingai gadinan
tis mechaninius įrengimus. 
Elektronų pluoštas piauna, 
laužia, smulkina, grūda, stai
giai kaip kulka prasiskver
bia į uolieną. Dr. Šumache- 
rio “elektroninė patranka” 
buvo demonstruota Tarp
tautinėje jonų ir elektronų 
pluoštų mokslo ir technolo- 
gijos konferencijoje. Ji 
siunčia 9 tūkst. vatų ir 150 
tūkst. voltų pluoštą, kuris 
pramuša uolą daugiau kaip 
per 10 cm. j

Gyvybės kaina
“Geras darbas visuom^ 

gaus atpildą”, — sako sena 
anglų patarlė. Šia tiesa įsi
tikino' vienas anglų miški
ninkas. Rizikuodamas gy
vybe, Jis išgelbėjo skęstan
čią moterį ir jos šuniuką. 
Miškininkas gavo dvi pre
mijas: Draugija skęstan- 
tiems gelbėti įteikė jam 
svarą sterlingų, o Draugija 
gyvuliams globoti paskyrė 
10 svarų sterlingų.

Neišlaikiusios konkurenci
jos, 1968 metais sužlugo 
apie ketvertą tūkstančių 
nedidelių Olandijos preky
bos įmonių.
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Serganti Amerikos miestai
’“Newsweek Magazine” 

ĮįHž kovo 17 dieną didelė
mis antraštėmis ant virše
lių sako: “Serganti, sergan
ti miestai”! (TheSiek, Siek 
Cities!) O aš dėl aiškumo 
pridėsiu, kad serganti mies- . 
tai ne Europoje, Afrikoje 
arba Azijoje, o mūsų ger
biamoje Amerikoje. Todėl 
“Newsweek Magazine’’ ir 
turi teisę susirūpinti.

Liga arba ligos, kuriomis 
serga mūsų miestai, ne at
sirado tik su viena diena. 
Jie jau sirgo ilgai, tik nieks 
į tai nekreipė atidos. Ši liga 
plėtėsi, didėjo, ir kai kam, 
tas viskas vis buvo ant nau
dos. Liga trūkumo, neligy- 
bės, nesusiklausymo, palai
dumo, kriminalysčių, vagys
čių, užpuldinėjimo! O sudė
jus viską kartu, tai epide
mija.

O kad šią epidemiją “pa- 
• gjįdyt”, tai kiekvienas Ame

rikos miestas turi riaušių 
malšinimo (policijos vado
vybėje) taip vadinamus 
“vigilantus,” — tokius, ko
kie buvo naudoti Chicagoje 
laike Demokratų partijos 
konvencijos. J i e aprengti 
neperšaunama i s žaketais, 
spyžo kepurėmis, aprūpinti 
ašarinėmis bombomis, laz
domis ir švininėmis bilėmis. 
O už vis svarbiausia tai, kad 
jie neturi širdies!

Didžiulis Amerikos mies
tas New Yorkas. Čia dan
goraižiai slepia plačiąsias 
miesto gatves, iš tolo mato
si tik dulkių - rūkų- kalnas. 
Tame dulkiu kalne , slepiasi 
arti 10,000,000 žmonių, ku- 

Myie atstovauja dvi klases, 
narsusis Wall Strykas—ak
cijų birža, kur yra lengviau 
likti ubagu negu milijonie- 
ąįumi. Čia vra dugnas be
protybės. Tačiau ši ištaiga 
atstovauja savanaudžiams.

O dar “garsesnis” yra 
Harlemas. Tai miesto dalis, 
kur gyvena įvairių tauty
bių ir rasių biednuomene. 
Žmonės, kurie nustojo pasi
tikėjimo viskuomi, kas va
dovauja, kas stovi valdžios 
religijos prieky, mokslinin
kais, teisėjais. Dėl jų šian
diena niekuomi nesiskiria 
nuo vakar dienos, o rytdie
na niekuomi nesiskirs nuo 
šiandienos.

Harlemas ir jo gyvento
jai liudija, kad turtingoje 
Amerikoje nėra duonos ir 
pastogės, nėra teisės dirbti 
ir valgyti.

Serganti, serganti Ame
rikos miestai, ne tik ekono
miniai, bet ir protiniai.

O kas bus, kuomet parga
bens tūkstančius protiniai 
sužalatų karių iš Vietna
mo? Jiems ten buvo įsaky
ta žudyti, būti draskūnais, 
neturėti širdies, o kuris at
sisakė žudyti, tas pakliūva 
po didele kariško teismo 
bausme.

Žudymui nekaltų Vietna
mo žmonių priešinasi mūsų 
kultūringi kariai, ir jau 
daugelis jų pabėgo iš armi
jos, daugelis įkalinta už pa- 
sipriešin i m ą karininkams, 
ir juos laukia bausmės. 
Štai, šiomis dienomis žinios 
sako, kad 27 kariai parga
benti iš Vietnamo į San 
Francisco, ir čia teisiami 
karo teismo. Jiems kaltini
mas — sukilimas. Gąlima 
tikėtis, kad jų bausmės bus 
skaudžios.

San Francisco gyvento
jai ir studentai atėjo šiems 

«iams į pagalbą, it reika-
Ja jų paliuosavimo. Ruo- 

< Jarnos demonstracijos mie
sto gatvėse ir arti kariško

teismo rūmų. Tas sudrebi
na karo troškūnus.

Desperacijoje įpuolę že
mo lygio valdininkai ir uni
versitetų prezidentai, šau
kiasi jėgos, šaukiasi polici
jos ir naminės gvardijos, 
kad juos saugotų apgintų.

Eikime toliau ir pamaty
sime, kad koleginis jauni
mas, kuris iki šiol, rodosi, į 
nieką nekreipė atidžios, jau 
pabudo. Reikalauja, kad 
universitetuose būtų tvar
ka keičiama, kad jau gana 
klausytis vien tik Jurgio 
Washington© laikų pasakai
čių, o kad būtų paskaitos ir 
lekcijos apie šiandieną, apie 
ginklų gamybą, apie karą 
Vietname, apie gaminimą 
vis daugiau sviedinių, nuo
dingų ir degančių dujų. Kas 
laukia žmogų, kada kariš
kuose sandėliuose jau yra 
sukrauta tiek sprogstančios 
medžiagos, jog galima pa
saulį sunaikinti tris kartus!

Koleginis jaunimas turi 
teisę statyti klausimus. Jie 
turi teisę žinoti kas dedasi 
pasaulyje, šiandieną, ne tik 
kas dėjosi J. Washington© 
laikais.

Seni amžium vadai skel
bia karus, siunčia jaunus 
vyrus į mirties nasrus. Jei 
kuris dar buvo laimingas 
sugrįžti gyvas, tai jis yra 
sudemoralizuotas, protiniai 
sužalotas. Jam žmogus ne
daug skiriasi nuo bent ko
kio kito gyvūno. Jam buvo 
įsakyta žudyti.

Ar ne todėl mes matome 
tiek daug išprotėjusių, ku
rie be jokio reikalo žudo? 
Jų protas sumaišytas. Juos 
pagadino karai. Jie yra pa
vojingi visuomenei.

Ką su jais daryti ir kur 
juos de^i ? Ar kas pagalvo
ja .

Koleginis jaunimas turi 
ir sunkumų. Jiems primeta
ma visokie Hipiai, Jipiai ir 
dar kas. Jie kaltinami su
kilimais prieš savo mokyto
jus, profesorius, statymu 
sąlygų, kurios pakeistų mo
kymo sistemą. Bet ši siste
ma anksčiau ar vėliau pri
valės būti pakeista, nes ne
tikusi.

Dzūkelis

Lindwood, N. J. — Mirė 
buvęs republikonas kong- 
resmanas Fred Hartley, pa
sidarbavęs įvedimu Taft- 
Hartley akto 1947 m., kuris 
siurino organizuotų darbi
ninkų teises ir trukdė ko
voms. ,

IŠNUOMAVIMAS
Turiu keturius kambarius, priim

siu draugą ar draugę arba vedusią 
porą, galėtų nebrangiai pas mane 
gyventi. Man vienam nuobodus gy
venimas. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės; Jonas Jesevich, 300 Gre-j 
gory St., Bridgeport, Conn. 06604.

(36-37)

Harmonija, pažanga ir 
žmogaus prigimtis

Televizoriaus ekrane dik
torė ką tik perskaitė teks
tą, supažindindama su bu
simąja pasauline paroda Ja
ponijoje, “Eixpo-70,” vyk
siančią sekančiais metais. 
Parodos rengėjai devizu 
parinko žodžius: Harmoni
ja ir Pažanga, tačiau dikto
rė čia pat išreiškė abejoji
mą, ar pavyks rengėjams 
kiek įtikinamiau pademons
truoti harmonijos pasieki
mą dabartiniame kapitalis
tiniame pasaulyje.

Šio devizo parinkimas, 
be abejo, rodo, kad dabar
tiniame Vakarų pasaulyje 
itin pasigendama harmoni
jos. Techninė pažanga taip 
toli pralenkė dvasinę civili
zacijos vystymosi sritį, kad 
gresia visiškas tos civiliza
cijos sunaikinimas.

Beveik visos buržuazinės 
filosofinės doktrinos, be
veik visos literatūrinės sro
vės stengiasi duoti atsaką, 
kad harmonijos nėra žmo
gaus gyvenime ir jos nega
li būti. O jei ir teikiami 
kokie receptai, tai papras
tai jie pasirodo bejėgiai 
praktikoje: didėja nusikals
tamumas, kurstoma karinė 
isterija, masiškai imama 
vartoti narkotikus.

Kaip žmonės sakydavo
Neseniai teko susitikti su 

vienu pažįstamu, kilusiu iš 
kaimo.

—Visų tautų liaudis į šias 
problemas jau nuo seno žiū
ri labai paprastai, — pradė
jo jis dėstyti. — Paimkite 
visiems žinomas patarles. 
Mano apylinkėje žmonės 
sakydavo: “Be vargo nėra 
četvergo.’’ Atseit, tik ket
virtadienio turguje parda
vęs ką nors uždirbta, gali 
pasilinksminti. Vokiečiai 
savo ‘Keine Rose ohne 
Dornen.” Vadinasi, nėra 
rožės be dyglių. Senovės 
romėnai sakydavo: “Per 
aspera ad astra” — tai yra, 
per sunkumus į žvaigždes, 
žodžiu, visur pabrėžiama 
mintis, kad noririt ką nors 
pasiekti, reikalingos žmo
gaus pastangos.

Veržimasis į pažangą 
ir prigimtis

Veržimasis į pažangą yra 
jau susiklostęs pačioje žmo
gaus prigimtyje, kaip ir 
troškimas gyventi, troški
mas kuo daugiau sužinoti, 
troškimas mylėti, kurti. 
Žmogaus psichika taip jau 
sutvarkyta, kad jis nori žūt 
būt pagerinti savo gyveni
mo sąlygas. O žmogaus in
stinktas, tapęs imperatyvu, 
reikalauja, kad jo būtų pai
soma. Kaip higienos dėsnių 
nepaisymas ardo žmogaus 
sveikatą, taip nesiskaity-

4

Jonas Virbickas
Mirė gegužės 18, 1958

Jau 11-tieji metai?kai mirė mano brangus 
mylimas vyras Jonas. > 1

Taipgi prisimenu savo mylimą brolį

Karolį Barauską
ir brolienę
L u c ę

Ilsėkitės, mano mylįjnieji, ramiai. Aš jūs nie
kados nepamiršiu, puošiu jūsų kapą gėlėmis pakol 
gyva būsiu. s

Michalina Karpavičienė (Virbickienė) 
Nashua, N. H.

ir

mas su dvasinės žmogaus 
prigimties imperatyvais už
traukia psichikos sutriki
mus. Nežymūs nukrypimai 
sukelia tik mažus suirzi
mus, o esminiai nesiskaity
mai sugriauna normalų psi
chikos funkcionavimą, žmo
gus patiria'vadinamus įvai
riausius nervų “Komplek
sus”.

Šiandieninėje kapitalisti
nėje visuomenėje akiplėšiš
kai ignoruojami žmogaus 
psichikos dėsniai. Išnaudo
tojiškoji visuomenės dalis, 
gyvendama parazitiškai, ne
prisideda prie pažangos 
proceso ir, stengdamasi to
liau išlaikyti privilegijuotą 
savo padėtį, yra priversta 
naudoti apgaulę, engiamos 
visuomenės dalies mulkini
mą, jos įtraukimą į žudikiš
kus karus, tuo trukdydama 
pažangą. Iš čia ir visuotinė 
disharmonija ne tik žmonių 
santykiuose, bet ir paskirų 
individų psichikoje.

Visuotinai yra paskleista 
pažiūra, kad kiekvieno žmo
gaus dalyvavimas pažangos 
procese yra nebūtinas, kad 
tas procesas vyksta savai
me, žmonėms besidraskant 
tarpusavyje, vienas kitam 
griebiant už gerklės ir vie
nas kitą žudant. Progresas 
esąs tik žiauriausių piauty- 
nių rezultatas. Kai kas net 
pareiškia, kad keturkojiš- 
k a si s egoizmo instinktas 
esąs visokiausios pažangos 
varik lis. N eprisileidžiama 
mintis, kad žmogus, paži
nęs savo prigimties dėsnius, 
gali išvengti tragiško j pro
gresą žengimo stichijos, 
tuos dėsnius racionaliai pa- 
jungdamas jų paskirčiai. 
Bijoma paprastos tiesos, 
kad žmogus, kilniosios savo 
prigimties tempiamas, gali 
slinkti į priekį-ne kaip už
sispyręs ožys, ardamas ka
nopomis žemę, o žengti lai
svai Kaip protinga būtybė.
Tik socialistin. santvarkoje

Tačiau tat įmanoma pa
siekti tiktai socialistinėje 
visuomenėje, kur viskas nu- 
kreipta ne priviligijuotos 
saujelės užgaidams tenkin
ti, o visų žmonių gerovei 
siekti. Racionalus, o ne sti
chinis kelias į pažangą ir 
sukuria tą taip visų dabar 
trokštamą harmoniją. Žino
ma, ne pačią tobulą harmo
niją, bet įmanomiausią pri
artėjimą prie harmonijos 
idealo.

Tačiau pinigo kontro
liuojama kapitalistinių šd- 
lių spauda yra toks galin
gas ir sumaniai organizuo
tas, viską užtrenkiąs klai
dinimo garsiakalbis, kad 
tiesos žodį sunku sugauti.

Waterbury, Conn.
Laisvų Kapinių ir Sklyp

žemių bendras susirinkimas
Gegužės 11 d. įvyko Wa- 

terburio Lietuvių Laisvų 
Kapinių su sklypžemių savi
ninkais bendras susirinki
mas, kokis kiekvienais me
tais gegužės mėnesį būna 
laikomas. Pateikiami ra
portai iš praeitų metų. Ap
kalbama, kas yra reikalin
ga padaryti.

Valdyba turėjo prirengus 
gerą raportą. Valdyboje be
veik visi Amerikoje gimę 
lietuviai. Viskas vedama 
lietuvių kalboje. Gražu gir
dėti, kad Amerikoje gimę ir 
augę pilnai naudoja savo 
tėvų kalbą. Taipgi mdtosi, 
kad kapinės yra geroje tvar
koje, gražiai tvarkomos.

Iš raportų teko išgirsti, 
kad dėl ateities daromi gra
žūs planai. Mums senesnio 
amžiaus sklypžemių savi
ninkams reikia jaunuoliams 
padėkoti, už tai kad jie mū
sų darbą įvertina.

Susitikau du jaunuolius, 
daktaro Stanislovaičio sū
nus. Abudu dirba mokyto
jų darbą. Vienas mokyto
jauja Minnesotos valstijoje. 
Buvo malonu juodu sutikti.

Hartfordo Laisvės choras 
rengia pietus ir koncertą 
gegužės 25 d., 157 Hunger
ford St. Pietūs pirmą vai. 
dieną. Po pietų koncertas. 
Dainuos Choras ir svečiai 
solistai.

J. Strižauskas

HELP WANTED-MALE-FEMALE

Philadelphia, Pa.
Charlene Mitchell, Com

munist Party candidate for 
President in the 1968 elec
tion, will speak at the Phi
ladelphia Social Science Fo
rum Friday, May 23, 8:30 
P. M., at the Hotel Phila
delphia, North Broad at 
Vine St., on “The American 
Working Class and the 
Black Revolution“. She is 
the first Black woman no
minated for the presiden
cy. • . • 1 .

Admission is $1.50 with a 
rate of 75c. for students 
and unemployed. This is the 
last forum of the season.

1969, IV. 19.

Fayette, Miss. — Negras 
Charles Evers išrinktas šio 
miestelio majoru. Tai pir
mas negras majoras Miss, 
valstijoje.

Kuala Himpur. — Malai
zijos parlamentiniuose rin
kimuose valdiškoji partija 
panešė didelius nuostolius, 
nors daugumą vietų išlaikė.

Tokijas, Japonija. —Trys 
militariniai lakūnai užsimu
šė, kai JAV lėktuvas susi
daužė.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
ARCHITECTURAL DRAFTSMEN

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 
person.

DESIGNAIRE HOME 
CORPORATION

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

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

right

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, 
224-1200

An equal opportunity employer.
(33-42)

Pa.

BOOKKEEPER
A well established firm located in 

Ardmore needs a man in the Pay*, 
roll Dept. Should have some exper
ience. Call Mr. Sudnick. MI 9-1430.

An equal opportunity employer.
(36-37)

DISPATCHER
Familiar with Phila. and South 

Jersey area for New England Car
rier Exp. helpful. Equal opportuni
ty. Call MA 7-6430 or 1-609-365- 
5220. Ask for Terminal Manager.

(36-42)

Kompartijos kandidatę 
laimėjimas

Londonas, (Tass-Elta).— 
Didžiosios Britanijos Kom
partija sėkmingai dalyvavo 
Pietų Velso municipalinių 
tarybų rinkimuose. Komu
nistas Gordonas Dženkin- 
sas nugalėjo leiboristų kan
didatą Nito mieste (Pietų 
Velsas), du komunistai bu
vo išrinkti municipaliniais 
patarėjais Glinkoruge ir 
trys — Ronto slėnyje. Žy
miai daugiau už komunis
tus balsavo daugelyje Ang
lijos miestų — Birmingeme, 
Konventryje, Liverpulyje.

Municipalini a i rinkimai, 
kurie šią savaitę vyko Ang
lijoje, pasibaigė eiliniu di
deliu leiboristų partijos 
pralaimčji m u. . Leiboristai 
prarado kontrolę daugiau 
kaip 20 didelių Anglijos 
miestų, jų tarpe Hulio, 
Svindono, Niuporto ir kitų, 
municipalinėse tarybose.

T.el Avivas.— Izraelio po
licija skelbia suėmusi 11 
arabų partizanų vadų.

PRODUCTION WORKERS

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 201-846-2400. 
ext.

\

254.
HENRY HEIDE INC.

14 Terminal Road 
New Brunswick, N. J.

(Industrial Park)
Equal Opportunity Employer

(27-38)

.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)

; 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

AUTOMOTIVE
MECHANICS (4)

We are looking for qualified me
chanics with G. M. experience. We 
offer 50/50 pay plan with high guar
antee, paid vacations, insurance, 
hospital plan, free uniforms, plus 
$8 per hour rate. Call Mr. Wilkie, 
FL 2-8000. JA 8-6960. (35-41)

We have immediate openings on 
rotating shift for general factory 
workers. Experience not neccessary.

Liberal Company Benefits.
Apply at Personnel Office

THE B-U-D-D- CO.
Plychem Division, Front .& Ford Sts. 

Bridgeport, Penna.
An equal opportunity employer.

AUTO MECHANICS
1st class men to be added to our 

present force. Full time employ
ment. Guar, weekly salary, paid 
vac. $20,000 Major medical hospital 
and insur? Uniforms. Contact Elmer 
Gutelius.

FRITZ THORNTON OLDS.
171 W. Lancaster Ave.,

MU 8-2800 WAYNE TR. 8-0976.
(35-41)

DOCK SUPERVISOR
Large freight forwarder has imme
diate need for capable man to direct 
work force. For interview —

Call Mr. Reed. CU 9-8700.
(35-41)

1 Washingtonas. r- Prez. 
Nixonas prašo Kongresą 
užtvirtinti jo planą šaukti 
militarinėn tarnybon jau
nuolius nuo 19 metų am
žiaus loterijos pagalba.

WAITERS AND 
BUS BOYS 
Experienced.

Call 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 appointment.

ACME MARKETS INC.
124 N. 15th St. LO 8-3000. Ext.

call

327.
(34-36)

KNITTERS-LEARNERS — Gua- 
rąnteecl 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. 
' 485-9091 ' (30-36

WANTED AT ONCE
2 RN’S
1 LPN

Wc also are in need of nurses 
aides with or without experience to 
bo trained on the job. Full pay 
while being trained.. Contact:

BUCKINGHAM VALLEY
' ' NURSING CENTER

Route 413, Pineville, Pa. 18912.
215-598-7181 (35-41)» •• • * • - ■

Londonas.—“The Sunday 
Express” ragina Anglijos 
valdžią ištraukti savo kari
nes jėgas iš Vak. Vokie
tijos. ‘

School Guide 1969

SACRED HEART SCHOOL

Resident School for Boys
Grades 4 through 8. 20 acre campus

All Athletic facilities 
Music lessons

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

Andover, Mass. 617-475-1443.
(35-54)

DRIVER SALES
MEN & WOMEN NEEDED

For aggressive mobile industrial 
catering. Good wages. Established 
routes now available. Apply imme

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

(33-37)

MEN AND
WOMEN

general factory work. Steady 
Excellent

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

Apply at factory

AMERICAN 
SANDPAPER CO.

83 East Water St.,
Rockland, Mass.

(33-38)

HOUSE KEEPER

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)

Koma.— Italijos Kom
partiją paskelbė finansinį 
vajų sukelti arti penkių mi
lijonų dolerių spaudos pa
ramai ir rudeniniams rinki
mams. * .

DRAFTSMEN

Excellent opportunities. Immedia
tely available for individual capable 
of erpative thinking and desigp 
work. Some mechanical electronical 
aptitude. Minimum of 2 yrs* exper
ience. Ąpply in person or Mrs. 
Hilliard.

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

BA 5-7647. (33-37)

t''
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A. Petriką

Iš netolimos praeities
Vilniaus “Valstybinė gro

žinės literatūros leidykla,” 
dabar — “Vaga,” 1955 m. 
išleido įžymaus Anglijos 
poeto Georgo Gordono Bai
rono (Lord Byron) ei
liuotą 3-jų veiksmų misteri
ją “Kainas.” Ją išvertė ge
riausias anglų kalbos ver
tėjas — A1 e k s i s Churgi
nas. Tai jau antras minė
tojo veikalo vertimas. Pir
mas jį išvertė dr. V. Kudir
ka. Jis išleistas 1903 m. 
Plymouth, Pa. V. Kudirka 
anglų kalbos nemokėjo, ver
tė iš jam gerai žinomos len
kų kalbos. Kiekvienas ver
timas nukenčia, o ypatingai 
jei dar verčiamas iš verti
mo, ne originalo. Tai vie
na. O antra, nors varpinin
ku kalba jau buvo geresnė 
už “Aušros” laikų žargoną, 
bet jos vistik negalima ly
ginti su dabartine lietuvių 
kalba. Taigi A. Churgino 
yertimas kur kas geresnis 
už V. Kudirkos darbą.

Kiek žinau, Bairono mis
terija “Kainas” suvaidinta 
Amerikoje tik vieną kartą- 
1913 m. Brooklyne. Ar jis 
buvo vaidintas Lietuvoje— 
nežinau. Brooklyne “Kai
ną” pastatė McCaddin sa
lėje Liet. Soc. S-gos 19-osios 
kuopos Dramos ratelis, ku
riame ir aš dalyvavau. Bu
vau jauniausias kolektyvo 
narys. Visi, be dviejų, 
“Kaino” vaidilos jau išsi
skyrę iš gyvųjų tarpo.

Manau, jog verta prisi

“LAISVĖS”
Pereitą menesį ir šį mė

nesį gauta' finansinė para
ma laikraščiui nuo sekamų 
prietelių:

Gerbi, laisviečiai: .Čia ra
site čekįsumojb $25. Tai au
ka nuo Cambridge (Mass.) 
Moterų Klubo. Mes pavėla
vome pasveikinti “Laisvės” 
suvažiavimą, tai bus gerai 
kad ir vėliau. Mes klubie- 
tės linkime, kad “Laisvė” 
gyvuotų ir bujotų dar dau
gelį metų. Veronika Kvet
kus.

Nuo kitų gauta sekamai: 
Kaimietis iš Conn. $50.00
M. Klimas,

Ramsey, N. J. .. 10.00 
Frances Pakali,

Chicago, Ill.......... 10.00
čikagietis ............. 10.00
B. Kirstukas.

Chicago, Ill......... 8.00
Antanas Balčiūnas,

Richmond Hill,
N. Y. ..................  7.50

J. Margaitis,
Windsor, Conn. .. 6.00

S. Umbras,
W. Lynn. Oreg. 6.00 

Ona Laukaitienė.
Brooklyn. N. Y. 5.00 

J. Pužauskienė.
Woodhaven, N. Y. 5.00

Petras Kapiskas,
Woodhaven, N. Y. 5.00 

A. Kiškiūnas,
Hartford, Conn. 5.00 

Petras Bieliauskas,
Richmond Hill,
N. Y..................... 5.00

Politas Kuliackas,
Gardner. Mass. .. 3.00 

Po $1: J. A. Kauliniai. 
Huntington, N. Y.; K. Mi- 
lenkevičius. B’klyn, N. Y.; 
A. Skirgailo, Beaverton, 
Oreg.; A. Volunges, B’klyn, 
N. Y.; Beri Brown, Miami, 
Fla.: A. J. Kireilis, John
son City, N. Y.: Geo. Stasi, 
Fairview, N. J.; J. Kati- 

minti “Kaino”vaidilų var
dus: Adomo rolę turėjo Jo
nas Andriukaitis, Ievos — 
Ona Karaliūtė, Kaino—Jo
nas Šaltis, Liuciferio—poe
tas Julius Baniulis-Menku
tis, Adomo ir Ievos dukros 
Gilės — Marė Račiūtė- 
Hermanienė, kitos dukros 
Ados — Liudmila Abroma
vičiūtė, Abelio — A. Petri
ką. Kas vaidino Angelą — 
nebeprisimenu. “Kainą” re
žisavo vietos socialistų va
das Juozas Šukys, kurį hit
lerininkai Minske nukanki
no; jis buvo geras režisie
rius, režisuodavo visus Dra
mos ratelio statomus veika
lus.

Nesakyčiau, jog ‘Kainas” 
labai publiką sužavėjo, nes 
veikalas nuobodokas. Tai 
filosofinis disputas, tinkąs 
rimtam pasiskaitymui, ne 
vaidinimui; permaža veiks
mo. Antrasis veik s m a s, 
ir svarbiausias, atliekama 
tik dviejų vaidiniu (Kai
no ir Liuc i f e r i o ) dau
sose. (Turėjome specalią 
debesims rodyti mašina). 
Tuodu ten diskutuoja amži- 
nvbės tezes, aukščiausiojo 
visagalvbę, jo gerumą, kie
taširdiškumą, žiaurumą, ne
teisingumą ir pan. Publiką 
tokie abstraktūs filosofavi
mai migdo! Gal dėl to ši 
misterija niekur ir nevaidi
nama.

O vistik Bairono “Kai
nas”— didelis veikalas, rei
kalaująs gero pasiruošimo 
ir stiprių vaidybinių jėgų.

REIKALAIS
nis, Easton, Pa.; Petronela 
Šidlauskas, Laconia, N. H.

Dėkojame viršminėtiems 
draugams už jų finansinę 
paramį. : t ’ /

tikimės, kad ir kiti ge
rieji laikraščio skaitytojai 
ir rėmėjai paseks jų pa
vyzdį. Finansinė parama 
laikraščiui yra labai reika
linga, ypač vasara, nes įei- 
gos sumažėja. Reikia rū
pintis vasariniais parengi
mais, reikia rūpintis viso
kiais būdais gauti daugiau 
ieigų vasarą. Jau Massa
chusetts kolonijų draugai 
ruošiasi prie piknikų, spau
dos nąudai. Taipgi gavome 
žinia nuo drg. Ramanaus
kienės (Sellersville, Pa.), 
kad ir pas juos liepos mė
nesi galėsime suvažiuoti, 
pasikalbėti spaudos reika
lais. Laukiame žinių ir iš 
kitu koloniiu. Apie viršmi- 
nėtus ruošiamus piknikus 
bus paskelbta vėliau.

Administracija

Tūkstantasis 'Suktinio’ 
koncertas

Kaunas. — Profsąju n g u 
kultūros rūmų pavvzdinio 
šokiu kolektvvo “Suktinis” 
maršrutai toli nusidriekė 
už respublikos ribų. Jo at
liekamais lietuviu ir kitų 
tarvbinių b e i socialistiniu 
šalių tautų liaudies šokiais 
žavėjosi Lenkijos, Bulgari
jos, Vengrijos, Rumunijos 
ir kitų užsienio šalių žiūro
vai.

Beveik prieš 25 metus. įsi
kūręs meno saviveiklos ko- 
lektvvas dabar pažymi sa
votišką švente. Savo kultū
ros rūmuose Pergulės dieną 
jis atliko tūkstantąjį kon
certą. Jame kartu su dabar* 
tiniais kolektyvo nariąjs da
lyvavo ir veteranai.

Mykolas Jankauskas- 
biologi jos daktaras

Vilnius.—Daug metų Lie
tu v o s miškams pašventė 
vinas seniausių mūsų res
publikos miškininkų Myko
las Jankauskas. Nuo 1932 
metų įvairiuose moksliniuo
se leidiniuose pasirodydavo 
jo straipsniai miško taksa- 
cijos, miškotvarkos, gamtos 
apsaugos, medžioklės ūkio 
ir kitais klausimais.

Šis ilgametis miškininko 
darbas buvo sukauptas ir 
apibendrintas disertacijoje 
biologijos mokslų daktaro 
laipsniui įgyti, kurį buvo 
sėkmingai apginta Vilniaus 
Valstyb i n i o. V. Kapsuko 
universiteto gamtos fakul
teto mokslinėje taryboje.

Darbą, kurio tema “Me
džių rūšių ekologijos, akli
matizacijos, miško taksaci- 
jos ir ūkio organizacijos 
tyrimai Lietuvos TSR”, 
aukštai įvertino susirinkę 
mokslininkai.

V. Kavaliauskas

, Apie Aido Chorą
Vasaros laikotarpiu Aido 

choro pamokų nebus. Pas
kutinėje pamokoje, aptar
ti choro ateities reikalai, iš
duotas raportas iš praėju
sio parengimo ir po to buvo 
vaišės — šio sezono užbaig- 
tuvės. • • • • • •

Į Aido choro garbės na
rius įsirašė šios draugės:
O. Titanienė — $10 ir A. 
Volungienė — $5,. Širdingai 
dėkojame. • • •• • •

Virš 40 metų išdainavęs 
Aido chore, A. Velička da
bar priverstas būti namuo
se. Jo sveikata pašlijusi, 
skauda vieną akį ir turės 
pasiduoti operacijai.

Pasikalbėjau su jo žmo
na Domicėlė per telefoną. 
Skundžiasi, kad dėl nesvei
katos juodu negali atsilan
kyti į mūsų parengimus. 
Labai pasiilgo visų draugų, 
bet pakol nepagerės situaci
ja, turi būti namuose.

Aidiečiai nuoširdžiai už
jaučia Alekui ir Domicėlei 
Veličkams ir b’^l<i kuo grei
čiausiai pasveikti.

" • • •
Po Labor Day susirinksi

me pradėti naujus darbus. 
O tuo tarpu, jeigu pasitai
kytų kas nors svarbaus, jei
gu reiktu kur nors pasku
bomis dalyvauti, bus pra
nešta per spaudą arba as
meniškai. Laimingų ir 
linksmų atostogų!

H. F.

Mirė žurnalo leidėjas
New Yorkas. — Mirė Ra

oul H. Fleischman, žurna
lo “New Yorker Magazine” 
uždėjėjas ir leidėjas, turė
damas 83 metus amžiaus.

Jis su Harold Ross in
vestavo $45,000 ir pradėjo 
išleidinėti žurnalą. Ross re
dagavo žurnalą, o Fleisch
man žiūrėjo biznio reikalų.

Streikai mokyklose
New Yorkas. — Kolumbi

jos universiteto centras ap
skaičiuoja, kad protesto 
streikuose dalyvavo studen
tai iš 2,000 aukštesniųjų 
mokyklų.

Visoje šalyje streikai pa
lietė 20,000 pradinių mo
kyklų su 45 milijonais mo
kinių. . .

Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas 

gegužės 17 dieną
Šiuo pranešame, jog Lie

tuvių Namo Bendrovės — 
Lithuanian Building Cor
poration — suvažiav imas 
įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 17 dieną, 1969, sa
vame name, 102-02 Liberty 
Avenue (įėjimas iš 102 St.), 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Labai svarbu šėrininkams 
suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės dalyvau
ti, gali įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes būtinai rei
kalinga atstovauti virš 50 
procentų visų parduotų Še
rų.

Svečiai iš Tarybą Lietuvos
Dabar jau ne retenybė 

sutikti svečią iš Tarybų Lie
tuvos. Jų vis daugiau ir 
daugiau atvyksta pamatyti 
mūsų šalį, praleisti atosto
gas su savo giminėmis bei 
pažįstamais.

Praėjusį pirmadienį su
stojo “Laisvėje” Pranas 
Tamulevičius, kuris viešė
jo pas savo dėdę Tamulio- 
nį Nashua, N. H., nuo 
gruodžio 30 d.

Tamulevičius džiaugiasi 
pamatęs Ameriką, bet tuo 
pačiu sykiu sako be galo iš
siilgęs savo gimtinės. Jam 
teko lankytis Clevelande, 
Waterburyj. Roches te r y j, 
Bostone ir kitur.

Tamulevičius negalėjo at
sistebėti tais‘žmonėmis, ku
rie dar vis netiki, kad Ta
rybų Lietuvpje gyvenimas 
visiškai kitoks negu jis bu
vo buržuaziniais laikais. • • • • • •

Atvykusi Amerikon An
tanina Vainiūnaitė-Kuber- 
tavičienė, Lietuvos Valsty
binio Dramos Teatro artis
tė, kuri scenoje dirba virš 
50 metų. Ji atvyko pas duk
rą, kuri gyvena Clevelande, 
ir pas brolį, gyvenantį Phį- 
ladelphijoje.

Teko persimesti keliais 
žodžiais su mieląja A. Ku- 
bertavičiene telefonu, bet 
tikimės, kad bus proga ir 
susitikti pirm negu ji grįš j 
namus.

Aldona Dvarionienė, po 
kelių mėnesių vizito, grįžo į 
namus ketvirtadienį Aero
floto lėktuvu. A. Dvario
nienė yra žmona žymaus 
kompozitoriaus Balio Dva
riono. Tai tikrai muzikali 
šeima: pati A. Dvarionienė 
pianistė, dėsto Vilniaus 
konservatorijoje; jų dukra 
ir sūnus taipgi žymūs mu
zikai.

_• •

Beje, kalbant apie atvy-

RICHMOND HILL, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mike Yakstis
Mirė gegužės 16, 1967

Jau dveji metai kai mirė mano mylimas vyras 
Motiejus. Liūdime mes jo visi. Ilsėkis ramiai Cypress 
Hills kapinėse.

Marcelė Yakątienė, žmona
Frank (jis mirė po keturių 

mėnesių tėvo mirties) ir 
Anne.
Antanas ir Lillian,

(sūnūs ir marčios)
Susan, anūkė.
Pranas Jakstia, brolis

Tie, kurie negalės šiame 
suvažiavime dalyvauti, tai 
lai būtinai išpildo laiške 
prisiųstą Proxy. Gali įgai- 
lioti, ką tik nori.

Taipgi norime priminti, 
kad po suvažiavimo vakare 
visi suvažiavimo dalyviai 
bus pavaišinti.

Proxy įgaliojimus siųs
dami adresuokite sekamai: 
Lithuanian Bldg. Corp., 
Inc., 102-04 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y. 11417.

Lietuvių Namo B-vės 
direktoriai

kusius svečius, galima pasi
girti, kad ir iš mūsų vyks
ta atostogoms į Tarybų Lie
tuvą žmonės. Štai, kad ir 
ketvirtadienį tuo pačiu Ae
ro f 1 o t o lėktuvu, kuriuo' 
grįžo A. Dvarionienė, išvy
ko Ann Yakstis, LDS Cen
tro ilgametė darbininkė, 
“Tiesos” angliško skyriaus 
redaktorė; Amelia Yusko- 
vic (Juškevičienė), LDS iž
do globėja, pažangiųjų or
ganizacijų veikėja, ir Do- 
vidas Matis - Matusevičius, 
žydų darbininkiško laikraš
čio “Freiheit” redakcijos 
narys.

Jie ne tik pabuvos Lietu
voje, bet mano ir plačiau po 
Europą pavažinėti. Lauk
sime jų sugrįžtant. .0 tuo 
tarpu linkime jiems “gero 
vėjo.”

Ieva

Po žaliuojančiomis 
liepomis Forest parke

Tai bus pirmas piknikas 
šią vasara. Jis įvyks birže
lio 8 d. Jį rengia Lietuviu 
Literatūros Draugijos 185 
kuopa.

Iš tikrųjų, tai bus dau
giau pietūs, negu piknikas. 
Užsimokėję tik po du dole
riu ir puse svečiai gaus ge
rai pasivalgyti didelius pie
tus, ir dar priedui, baigiant 
popietę, bus pavaišinti deš- 
riukėmis (hot dogs) su rau
gintais kopūstais ir kava.

Todėl kviečiame visus pa
sinaudoti proga ir susirink
ti į visiems gerai žinomą 
Forest parką prie Woodha
ven Blvd. Pietūs bus išduo
dami lygiai 1 valandą.

Pastaba: Jeigu oras ne
leistų pietus valgyti parke 
po medžiais, tai viskas įvyk
tų “Laisvės” salėje Ozone
parke. Rengėjai

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko gegužės 
7 d. Sekretorė Anne Yaks
tis raportavo, kad keletas 
narių yra užtraukę savo 
mokesčius. Raginami jie pa- 
simokėti.

Skaitytas laiškas iš LDS 
centro. Praneša, kad skel
bia naujiems nariams įra
šyti vajų su birželio 1 die
na. Vajininkams duoda net 
7 dovanas. Kviečia visus 
pasidarbuoti vajuje. • Ap
svarsčius laišką pasižadėta 
kiek galint pasidarbuoti.

Taipgi skaitytas Lietuvių 
Namo Bendrovės direkto
rių laiškas, kuriame prane
ša, kad šėrininkų suvažia
vimas įvykst^ gegužės 17 d. 
Kuopa išrinko M. Jakštienę 
būti atstove ‘ suvažiavime.

Po susirinkimo Anne 
Yakstis pavaišino visus lie
tuvišku p-ėrimu. kava ir py
ragu. Paaiškėjo, kad ii 
ruošiasi’ gegužės 15 d. iš
vykti į Lietuva ir pasisve
čiuoti ne tik Lietuvoje, bet 
ir Leningrade, Maskvoie. 
taipgi nlačiau pavažinėti. 
Su ja kartu vyksta ir LDS 
iždo glohėia Amilija Juške
vičienė. Laimingos joms ke
lionės.

Sekamas susir i n k i m a s 
ivvks trečiadieni, birželio 4, 
Laisves salele. Ozone Park 
N. Y. Prašome visu daly
vauti. Po to veikiausia tu
rėsime 2 mėnesių atostogas.

Narys

Svarbus atradimas
Australilnie atrastas 

naujas būdas baltyminei 
medžiagai' suskaldyti ir iš
analizuoti. Manoma’ kad 
«ls atradimas turi didele at
eiti: baltvminės medžiagos 
bio c h e m i n i s aktyvumas 
nriklausoj nuo įjos struktū
ros. Jeigu nawks tiksliai 
nustatvti struktūra, atsi
ras galimvbė sukurti vais
tus nrieš įvairius organiz
mo defektus.

Kiekviena baltyminės me
džiagos molekulė susideda 
iš šimtu aminorūgščių gran
džių. Norint nustatvti tik 
vienos molekulės sudėti, rei
kia daugelio metų tyrimų.

Australijoje baltyminės 
medžiagos molekulės struk
tūra pradėta tirti elektro
ninėmis mašinomis ir tyri
mų procesas sutrumpėjo.

Stony Brook, N.Y.—State 
universiteto 60 studentų ko
vojo su policija, kuri ieško
jo narkotikų platintojų. 16 
areštavo, pas kuriuos rado 
narkotikų.

New Yorkas.—20 Brook
lyn College studentu apkal
tinti 23 prasižengimais. 
Tarp jų yra trys mergai
tės. Kaltina riaušių kalimu,
suokalbiu, vandalizmu ir ki
tais prasižengimais.

DABAR RODOMA 
limituotas laikas.

‘‘Nuostabu”! — N. Y Times.
ARTKINO PERSTATO

/ GALINA VISHNEVSKAYA
Vaidins DIMITRY SHOSTAKOVICH Gražioj Operoj

— plačiame ekrane — spalvota filmą —

“KATERINA IZMAILOVA”
(Ponia Macbeth nuo Mtsensk)

Režisierius Mikhail Shapiro

REGENCY THEATRE
Popiet 2:30,

Broadway at 67th St. Phone 724-3700 'Vakare 7:30 ir 9:30

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 1 valandos (

Parengimą Kalendorius
Gegužes 17 d. ..

Lietuvių Namo Bendrovėj 
šėrininkų suvažiavimas 
įvyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Birželio 8 d.
LLD 185 kuopos pietūs 

Forest parke. Pradžia 1 vai.

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 !

Liepos 20 d. J
Laisviečių pietūs Forest 

Parke. Pradžia 1 vai. Jei
gu lytų tą dieną — tai per
einam į sale, po 102-02 Lib
erty Avė., Ozone Parke.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Šį trečiadienį, gegužės 21 
(Į„ 6 vai. vakare įvyks pas
kutinis xšio sezono New 
Yorko Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N .Y.

Visos narės kviečiamos 
dalyvauti, kad galėtume 
gražiai užbaigti sezoną ir, 
taipgi, nustatyti planus ru
deniniam sezonui.

Po susirinkimo bus vai| 
šės, kurias paruoš K. Čei* 
kauskienė ir J. Lazauskie
nė, dvi iš mūsų geriausių 
gasfjądįnių.. >

Valdyba

Tarp lietuvių
Ona Malinauskienė (An

na Malin), brooklynietė, 
randasi Polyclinic ligoninė
je ant W. 50th St., tarpe 8 
ir 9 Avenues, New Yorke. 
Lankymo valandos nuo 2 v. 
dieną iki 6 v. v. Kambarys 
928. ‘

Prieš savaitę, Malinaus
kienė nesijautė gerai — su
silpnėjo sveikatoje, buvo 
pašauktas gydytojas į na
mus. Jis patarė jai eiti į li
gonine patikrinti sveikai#.

Linkime Malinauskienei 
sustiprėti sveikatoje ir ne
užilgo grįšti j namus.

L. K—te.

MEDVILNĖ 
Iš MEDIENOS

Bukarešto Tekstilės 
mokslinio tyrimo instituto 
darbuotojai sukūrė dirbtini 
medvilnę. Ji yra stipresnė 
už natūraliai a, nebijo van
dens bei pelėsių, atspares
nė mechaninei trinčiai. 
Dirbtinė medvilnė gamina-
ma iš medienos ar celiulio
zės.




