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Rašo A. Bimba

Paskutiniame mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos 185 kuo-
pos susirinkime paaiškėjo, 
J|ail koks šešetas narių tebėra 
nepasimokėję už šiuos metus 
duoklių. Tai negerai.

Neabejoju, kad daugelyje 
kitų Draugijos kuopų su duo
klių mokėjimu dar blogiau.

Na, o pagal Draugijos kon
stituciją, su liepos mėnesio

Alkaniems vaikams 
ABM pinigai

Washingtonas. — Kunigo 
R. Abernathy vadovaujama 
delegacija susitiko su prez. 
Nixonu. Jam buvo perduo
ta deleg a c i j o s nuomonė, 
kad antibalistinių raketų 
sistema būtų atmesta, o jai 
skiriami fondai būtų pa
naudoti alkaniems vaikams.

Pradžiai numatyta skirti 
ABM 8 bilijonus dolerių, 
kurie būtų galima panaudo
ti ne karui, bet naudingiems 
reikalams, pirmoje vietoje 
kovai su skurdu. Po pasi
matymo su prezidentu,

Abernathy pareiškė, kad 
Nixonas nelinkęs padėti ko
vai prieš skurdą.

Kiek žinoma, prieš ABM 
jau pasisakė 46 senatoriai. 
Opozicija antibalistinei sis
temai nuolat didėja.

Newark, N. J. — Fede
ralinis teisėjas paskyrė 100 
tūkstančių dolerių kaucijos 
John Butenko, kuris prieš 
penketą metų apkaltintas 
šnipavimu Tarybų Sąjun
gai, ir gavo 30 metų kalėji
mo.

pradžia narys turi būti pasi- 
mokėjęs duokles, jeigu, nori 
pasilikti nariu. Tuo reikia vi
siems nariams susirūpinti. Nė 
vienam dar gyvam nereikia 
išsibraukti dėl duoklių.

Pagaliau Aukščiausiojo Tei
smo narys teisėjas Abe For
tas rezignavo. Konservatoriai 
laimėjo. Netenka abejoti, kad 
prezidentas jo vieton paskirs 
savo politinės vieros pasekėją.

Politiniai teisėjas Fortas, 
,kaip teismo narys, užsilaikė 
gerai, liberališkai. Bet jis ta
po savo godumo auka. Tas do
leris jį suėdė. Turėdamas to
kią aukštą gerai apmokamą 
visam gyvenimui vietą, dar j 
“parsisamdė” kokiai ten dide
lio sukčiaus fondacijai už dvi
dešimt tūkstančių dolerių me
tams irgi visam gyvenimui! 
Dvi vietos, dvi algos! •

Vilniaus “Tiesoj” (geg. 7 d.) 
Liet. Gamtos apsaugos komi
teto pirmininkas V. Bergas 
smarkiai pabarė upių ir upe
lių vandens teršėjus. Ir nu
rodė, kad daugiausia teršimo 
susidaro iš išnešiotos ar išdė-

54 kongresmenai siūlo 
naują taksams planą

Washingtonas.—54 demo
kratai kongresmenai siūlo 
naują taksų reformų planą, 
kuris galėtų palengvinti ne
turtingiems taksų mokėto
jams ir uždaryti kai kurias 
skyles daugeliui korporaci
jų.

Senasis taksų planas dau
giausia tarnauja įvairioms 
milijoninėms korporaci
joms. Jos suranda skyles, 
kaip išsisukti nuo taksų mo
kėjimo. O kai milijoninės ir

bilij o n i n ė s korporacijos' 
gauna sumažintą taksų mo
kėjimą, tai taksų našta gu
la ant neturtingųjų.

Briediniai taksai ir vėl 
palikti toliau. Jeigu nebus 
padarytos reikiamos taksų 
mokėjimo reformos, tai ir 
tie priediniai taksai gali pa
silikti pastoviais.

Washingtonas, — Prezid. 
Nixono turtas dabar siekia 
$596,900.

Malaizijos riaušėse žuvo 42; 
paskelbtas apgulos stovis

Kuala Lumpur. — Malai-®" 
zijos valdžia suspendavo 
konstitucines teises, paskel
bė apgulos stovį, sumobili
zavo kariuomenę ir polici
ją kovai su riaušininkais.

Berlynas. — Vakarų Vo
kietija stato militarinius 
laivus fašistinėms šalims — 
Portugali jai, Graikijai ir

Vienas seniausiųjų Tarybų Ukrainos muzikinių kolek
tyvų—Valstybine nusipelniusi bandūristų kapela šiemet pa
žymi savo 50-nietį. Kapelos repertuare—senoviškos ir šiuo-

Groja kapelos bandų-

Nixonas laikosi 
senos politikos

Maskva.—Dienraštis “Iz- Į 
vesti jos” plačiai rašo apie 
Vietnamo karą ir prez. Nix-! 
ono politiką. Nurodoma, 
kad Nixonas tęsia senąją 
buvusio prez. Johnsono po
litiką Vietnamo karo klau
simu.

Jau praėjo keletas mėne
sių nuo Nixono inauguraci
jos, o karo padėtis Vietna
me nei kiek nepasikeitė. 
Nixono siūlymai taikos de
ryboms yra pagrindiniai se
nos vyriausybės siūlymai. 
Jie nieko gero negali duoti.

Dienraštis rašo, kad Na
tional in i o Išsilaisvinimo 
Fronto 10 punktų progra
ma yra realistinė. Ji gali 
Vietnamui duoti pastovią 
taiką, jeigu bus užgirta pa
sitarimuose Paryžiuje. Bet 
pasirodo, kad Nixono admi
nistracija nėra linkusi de
rybas vesti N.I.F. progra
mos pagrindu.

Nixonas taipgi paskelbė 
savo 10 punktų programą, 
bet ji nepriimtina N.I.Fron
tui, nei Šiaurės Vietnamui.

Frontas kviečia svarstyti 
jo programą karui baigti

laikines ukrainiečių dūmos ir dainos, 
risčių trio.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS

vėtos naftos, kuri yra auto
mobilių savininkų bei trakto
rininkų suverčiama į gatves, 
kiemus bei laukus. Po lietaus 
su vandeniu ji nubėga j upes 

užteršia vandenį. Negerai.
Prieš tai reikia kovoti.

šitą teisingą vandens teršė
jams pastabą jau pasičiupo 
kunigų “Draugas” (geg. 14 
d.) ir iki ausų atidarė savo 
burną prieš Lietuvą ir rusų 
tautą.

Tuo tarpu, žinoma, van
dens teršimo problemą turi ne 

Xik Lietuva. Tikras skandalas 
ir čia Amerikoje, žinote, /ko
kia nelaimė buvo ištikus Ca
lif ornijos pakraščius, kai ten 
neseniai nafta pradėjo verž
tis iš gręžinių po vandeniu ir 
užteršė milžiniškus jūros plo
tus.

Taip pat nafta yra užterš
tos mūsų upės.

Arba, antai, aną dieną bu
vau meškerioti ir pagavęs ke
letą ungurių sakiau pavaišin
siu svečius net iš Lietuvos. 
Vienas draugas, užsikandęs 
ungurio, sako: “O kodėl jis 
paduoda nafta?”

Vadinasi, vandenys apie 
mūsų New, Yorko Rockaway 
pakraštį yra biauriai užteršti.

Kodėl kunigų “Draugas” už 
tai neprakeikia visos Ameri
kos?

^Kai šie krislai pasieks skai
tytoją, mūsų erdvėlaivis Apo- 

' (Tąsa 6-ame pusi.)

Riaušės prasidėjo rinki
mų metu ir nesustojo po 
rinkimų, kuomet sužinota, 
kad vyriausybės partija 
prakišo daug vietų ir vos 
tik išlaikė daugumą vietų.

Sakoma, malaiziečiai mu
šasi su kiniečiais. Užmuštų 
priskaitoma iki 42 žmonių, 
keli šimtai sužeistų, daug 
areštuotų.

Kairieji boikotavo rinki
mus, kai jiems nebuvo leis
ta statyti kandidatų. Rinki
mų dieną politiniai kaliniai 
protestuodami paskelbė ba
do streiką.

Portugalija didina 
karą kolonijose

Londonas. — Portugali
jos naujasis premjeras Ca- 
etano pasiuntė daugiau ka
rinių jėgų į Portugalijos ko
lonijas Afrikoje.

Jis nusisprendęs išlaikyti 
kolonijas, kurių gyventojai 
jau daug metų kovoja prieš 
portugalus ir reikalauja 
nepriklausomybės.

Bruselis. — NATO mili- 
tarinių jėgų manevrai bus 
laikomi Graikijoje tarp ge
gužės 27 ir birželio 18 die
nu, v

Seniausia pasaulyje 
medinė bažnyčia
Greenstead, Anglija. — 

Čia yra St. Andrew bažny
čia, iš medžio statyta 845 
metais.

Manoma, kad ši medinė 
bažnyčia bus seniausia vi
same pasaulyje.

Pnom Penh. — Kambodi- 
jos valdžia susitarė su Pie
tų Vietnamo Nac. Išsilais
vinimo Frontu čia atidaryti 
ambasadą.

Havana. — Pirmą karta 
nuo revoliucijos Kubos žmo
nės minėjo Gegužės Pirmą
ją smarkiai dirbdami. Tai 
buvo savanoriško darbo 
diena.

Washingtonas. — Senato 
demokratų vadovas Mike 
Mansfield ragina preziden
tą Nixoną ir Tarybų Są
jungą sulaikyti strateginių 
ginklų gaminimą ir tartis, 
kad jie būtų visai užšaldyti.

Paryžius. — Ambazac 
miesto taryba pavadino vie
ną gatvę Lenino vardu.

Madridas. — 60 Basques 
provincijos visuomenės vei
kėjų areštavo Ispanijos po
licija. Juos kaltina išstoji
mais prieš Franco režimą.

Lietuviai turistai atvyko 
iš New Yorko

Vilnius. — Gegužės 15 d. 
ištaigingas tarybinis lėktu
vas iš Maskvos atvežė bran
gius New Yorko svečius. 
Atvyko laikrąščio “Tiesos” 
angliškojo skyriaus vedėja 
Ona Jakštienė, p a ža n g i 
JAV lietuvių visuomenės 
veikėja Ąmilija Juškevičie
nė ir pažangaus žydų dien
raščio ’’Freiheit” redakto
rius Dovydas Matusevi
čius.

Vilniaus aerouoste sve
čius sutiko Lietuvių Kultū
rinių Ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto darbuoto
jas Vytautas Gloveckas, 
poetas Vytautas Bložė, žur
nalistai, giminės.

Svečiai patenkinti savo 
kelione. Jų viešnagė Lietu
voje truks tris savaites.

Svečias iš Urugvajaus
Vilnius. — Gegužės 11 d. 

čia atvyko viešintis Tarybų 
Sąjungoje Urugvajaus poli
grafijos darbuotojų profsą
jungos prezidentas Emilijas 
Mataitis. Linotipininku Ma
taitis dirba vienoje Monte
video spaustuvėje. Į tėvų 
žemę jis atvyko pirmąkart.

Aerouoste svečią sutiko 
Lietuvos Kultūrinių ryšių

su Tautiečiais Užsienyje 
komiteto pirmininko pava
duotojas Kazakevičius, Res
publikinės profsąjungos ta
rybos, sekretorius Aukša, 
užsienio reikalų pirmasis 
sekretorius Pasausis, kul
tūros darbuotojų profsą
jungos komiteto pirminin
kė Davalgienė, šio komiteto 
sekretorius Dapkųnas, spau
dos atstovai, giminės.

Emilijas Mataitis, kiek 
paviešėjęs, išvyko į Mask
va, c

Savicko jubiliejinė paroda
Vilnius.— Parodų rūmuo

se iškilmingai buvo atida
ryta Lietuvos nusipelniusio 
meno veikėjo, respublikinės 
premijos laureato, meno 
mokslų kandidato Augusti
no Savicko jubiliejinė dai
lės paroda, skirta dailinin
ko penkiasdešimtosioms gi
mimo metinėms. Eksponuo
jama apie 500 Savicko dar
bų.

Ryšium su šiuo dailinin
ko jubiliejumi Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas, už nuopelnus 
vystant lietuvių tarybinį 
vaizduojamąjį meną Savic
ką apdovanojo garbės raš
tu.

Antanas Vaivutskas

Paryžius. — Nacionalinio 
Išsilaisvinimo Fronto dele
gacijos vadovai Tran Buu 
Kiem ir Mrs. N. T. Binh pa
reiškė, kad N.I.F. 10 punk
tų programa gali padėti 
taikai Vietname, todėl pa
tartina ją svarstyti taikos 
derybose.

Vienas svarbiausių punk
tų programoje — paleidi
mas dabartinės Saigon o 
valdžios, kuri neatstovauja

Pietų Vietnamo daugumos 
piliečių valios. Jos vietoje 
reikia sudaryti koalicinę 
taikos valdžią iš visų už 
taiką pasisakiusių politinių 
grupių.

Koalicinė valdžia būtų 
laikina, iki visuotinų slaptų 
rinkimų pasėkoje būtų iš
rinktas naujas parlamen
tas, kuris sudarytų naują 
valdžią ir šalies konstituci
ją

Pusantro milijono studentą 
Japonijos universitetuose

Tokijas. — Japonijos švie-®
timo ministerija informuo- Bagdadas. — Irako teis-
ja, kad šiuo metu Japoni
jos universitetuose mokosi 
1,525,000 studentų. Nuo pe
reitų metų studentų skai
čius pakilo 130,000.

Vienas iš keturių jaunuo
lių dabar mokosi universi
tetuose. Jie, kaip ir Ameri
koje, kovoja už reformas. 
J i e daugiausia nusiteikę 
prieš karą Vietname ir prieš 
Jungtinių Valstijų kišimąsi 
į Japonijos reikalus.

Studentai reikalauja pa
naikinti su JAV saugumo 
sutartį ir kad JAV grąžin
tų Japonijai Okinavą.

mas nuteisė mirtimi 5 šni
pus, tarnavusius Iranui ir 
Amerikos Centralinės Žval
gybos Agentūrai.

Jeruzalė. — Izraelio gy
nybos ministras Dayan pa
reiškė, kad jis išvystys 
ofensyvą prieš arabų par
tizanus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Cape Kennedy, Fla.— 

Apollo 10 su trim astronau
tais lekia Mėnulio link. As
tronautai T. Stafford, J. 
Young ir E. Cernan prane
šinėja, kad kelionėje viskas 
tvarkoje. Ketvirtadienį jie 
pasieks Mėnulio orbitą, ap- 
skris aplink Mėnulį ir tuo
met grįž į Žemę.

Paryžius.— Taikos dery
bose pasiginčyta dėl Viet- 
kongo siūlomos 10 punktų 
programos ir JAV prez. Ni
xono siūlomos 10 punktų 
programos. Bet nieko dau
giau nepadaryta.

Maskva.— Tarybinė ra
keta pagaliau pasiekė Ve
nerą ir tada sustojo veiku
si. Veneroje karštis siekia 
iki 800 laipsnių, tai gyvybei 
neįmanoma. į

Saigonas.— Jungt. Vals
tijų lėktuvai pradėjo mė
tyt 15,000 svarų bombas. 
Pirmiau mėtydavo 10.000 
svarų bombas. Pietų Viet
name mūšiai nei kiek ne
mažėja.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia nusitarė paim
ti kontrolėn darbo unijų so
cialines tarnybas, kurios 
daug kuo padeda unijistams.

Maskva. — Jordano dele
gacija atvyko čia tartis ir 
aplankyti daugelį miestų.

Mirė žydų dienraščio 
buvęs redaktorius

New Yorkas.-Mirė Adolph 
Held, buvęs žydų dienraš
čio “Pirmyn” redaktorius, 
vėliau manadžerius. Held 
sakosi visą laiką buvęs so
cialistas, bet jo dienraštis 
biaurus Tarybų Sąjungos 
ir kitų socialistinių šalių 
šmeižikas.

A. Held gimęs Lenkijoje 
ir buvo atvežtas Amerikon 
7 metų amžiaus. Tarp 1917 
ir 1919 metų jis buvo mies
to aldermanų tarybos na
rys. Tuo metu jis atstova
vo Socialistui partiją ir 
kaip socialistas buvo į tą 
vietą išrinktas.

Graikijoje nuteisė 12 
antifašistų

Atėnai. — Graikijos mi- 
litarinis teismas nuteisė 12 
kovotoju prieš fašistinį re
žimą. Kai kurie gavo viso 
gyvenimo kalėjimą.

Salonikos mieste teisiami 
39 Patriotinio Fronto vei
kėjai. Jiems taipgi gręsia 
ilgų metų kalėjimas.

Major, priešingas ABM
Port Huron, Mich. — Čia 

kalbėdamas Detroito majo
ras pareiškė, kad taika, o 
ne antibalistinė sistema-(A- 
BM) reikalinga Amerikai 
ir visam pasauliui.

Jis nurodė, kad už tuos 
pinigus, ką manoma skirti 
ABM, galima skurdžiams 
padėti. Ragina prez. Nixoną 
ir Kongresą atmesti antiba- 
listinę sistemą.

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos valdžia nepatenkin
ta, kad Irakas užmezgė 
diplomatinius ryšius su so
cialistine Rytų Vokietija.
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Prezidentas Nixonas kalbėjo
PER kelias dienas buvo pranešinėjama, kad gegu

žės 14 dieną prezidentas Nixonas kalbės Vietnamo karo 
reikalais. Buvo duodama suprasti, kad jis toje kalboje 
pateiks naują planą karui baigti. Tai žmonės ir laukė 
su viltimi ir troškimu, kad gal gi mūsų prezidentas pra
neš džiugią žinią, jog tasai baisus kraujo liejimas Viet
namo džiunglėse eina prie galo.

Deja, tenka skaudžiai nusivilti. Prezidentas tik be
veik žodis žodin pakartojo seną, dar prezidento Johnso- 
no iškeptą pasaką apie tai, kad mūsų valdžia ir šalis tik
tai taikos tetrokšta, kad mes ten žudome ir esame žudo
mi tiktai vardan pastovios ir garbingos taikos Pietry
tinėje Azijoje, kad mūsų garbė ir prestižas reikalauja 
laikytis pasižadėjimo Pietų Vietnamui ir t. t. Jis svei
kino Saigono militarinę kliką su Thieu priešakyje, kad 
ji jau turinti didelę gerai mūsų paruoštą militarinę jė
gą ir su laiku galėsianti palaipsniui mūsų jėgas pava
duoti visuose^ frontuose.

Ši prezidento kalba nieko nepakeitė. Vietnamo karui 
galo vis da rnesimato.

Garbingo laimėjimo pradžia
MŪSŲ universitetų ir kolegijų studentų sukilimas 

ir judėjimas eina pirmyn. Bene svarbiausias šiuo laiku 
jų reikalavimas, tai kad mūsų aukštosios mokyklos būtų 
atpalaidotos nuo Pentagono, kad jos liautųsi buvusios 
šalies gyvenimo militarizavimo instrumentais, įmonės 
gaminimui cheminių ir biologinių masinio žmonių žu
dymo priemonių. Atrodo, kad jau pradėta pasirodyti 
ir laimėjimų. Pranešama, kad skaitlingasis Columbijos 
universitetas jau nutarė panaikinti karininkams ruošti 
kursus. Universiteto vadovybė nutarė likviduoti Re
serve Officers Training Corps. Prezidentas Dr. Cordier 
pareiškė, kad pagaliau, po ilgo svarstymo ir apgalvoji
mo, trustistai priėjo išvados, kad karininkų • ruošimas 
Pentagonui nesuderinamas su mokslo poreikiais;

O kas juos privertė apsigalvoti ir tokių išvadų 
eiti? Kur jie buvo iki šiol? . • . ■ t •

Juos privertė nusistatymą pakeisti kovingas 
dentų judėjimas. . - •

Reikia tikėti, kad ir kiti universitetai bus priversti 
atsipalaidoti nuo Pentagono. Studentai įrodė, kad per 
kovą jie gali laimėti. Tai pamatę, jie dar. griežčiau ko
vos už savo teisingus reikalavimus.

“BESISIELOJĄS” 
VYSKUPAS APGAUDI
NĖTOJO ROLĖJE

Vyskupas Vincentas Briz- 
gys paskelbė aplinkr a š t į, 
kuriame prašo aukų ir pa
likimų kokiai tai “Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos” 
organizacijai. Prašo jų 
daug, nes labai daug dole
rių reikią.

Tai, matyt, naujas rake
tas tuštinti tikinčiųjų pro
tą ir kišeries. Tai dar viena 
sukta priemone pakurstyti 
lietuvius prieš Lietuvą. Nes 
vysk. Brizgys sako, kad 
minėto rakė to tikslas “gel
bėti Lietuvoje ’ir kitur ru
sų vergijojė; esančių lietu
vių religiją ir krikščioniš
ką moralę”.

Aišku* šis sutvėrimas vys
kupo sutanoje nepasako, 
kaip jis surinktais doleriais 
gelbės mūsų brolių ir sese
lių Lietuvoje “religiją ir 
krikščionišką moralę”. Jis 
žino, kad iš jo surinktų au
kų nė vienas centas nepa
teks Lietuvos žmonėms. Jis 
žino, kad šituo suktu ir ap- 
gavingu būdu iškaulyti iš 
Amerikos tikinčiųjų dole
riai bus jo ir jo bičiulių su
doroti čia pat.

laikraščio dirbančių kadrų 
išsekimas ir neturėjimas jė
gų juos atpildyti. Gi mate
rialiniu ir skaitytojų skai
čiaus atžvilgiu, laikraščiui 
nėra bent kol kas jokios 
grėsmės.

Rytas.

pri-

stu

Kai mažas dalykas tampa dideliu
ATRODO, kas čia tokio, kad tolimoje nuo mūsų 

Mississippi valstijoje mažame miestelyje Fayette negrų 
•vadas Charles Evers tapo majoru.

Bet labai svarbu, kad laimėta toje rasizme pasken
dusioj valstijoje, kur juodam žmogui patekti į bet kokią 
valdvietę iki šiol būdavo taip “lengva,” kaip kupranuga
riui išlysti per adatos skylutę. Ilga ir be galo sunki juo
dųjų ir pažangių baltųjų kova pradeda situciją pakeisti.

Nors vėlai, bet gerai
SOUTH Carolina didmiestyje Charleston jau kelinta 

savaitė streikuoja penki šimtai ligoninės darbininkų. Tai 
daugiausia moterys ir negrės. Jų vyriausias reikalavi
mas—unijos pripažinimas. Kova labai sunki. Streiko 
laimėjimas sulaužytų pietinėse valstijose samdytojų nu
sistatymą nesiskaityti su darbininkų organizacijomis.

Džiugu, kad pagaliau streiką užgyre ir pažadėjo 
jam paramą Amerikos Darbo Federacijos - Industrinių 
Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) vadovybė. Taip pat 
streiką remia Jungtinė Automobilių Unija. Tai reiškia, 
kad visas organizuotų darbininkų judėjimas įsitraukia j 
Charlestono ligoninės darbininkų kovą. Ji turi būti lai
mėta, ir bus laimėta. , .

GRAŽIAI PAGERBTAS 
MŪSŲ VEIKĖJAS 
JONAS JOKUBKA

Vilniaus “Tiesoje” (geg.
9 d.) skaitome B. Valiuso 
straipsnį “Krikštytas kovo
je, kovai pasiaukojęs.” Ja
me kalbama apie mūsų 
Amerikos lietuvių įžymų 
žurnalistą ir veikėją chica- 
gietį Joną 1J o k u b ką. Iš 
straipsnio sužinome, kad 
mūsų Jonas š. m. gegužės 8 
d. šventė savo 60-ąjį gim
tadienį Gaila, kad mes 
apie tai tik per “Tiesą” su
žinojome, ir tik dabar, labai 
pavėluotai, galime jį nuo
širdžiausiai

B. Valius 
apie mūsų 
duomenų:

Gimė jis Bridgeporte, Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
darbininkų šeimoje. 1913 me
tais su tėvais parvykęs į Lie
tuvą, mokėsi Panevėžio gim
nazijoje, mokytojų seminari
joje. Dar mokydamasis gim
nazijoje, Jokubka įsitraukė į 
pažangaus jaunimo veiklą. 
1926-ųjų fašistinis pervers
mas. Pažangaus žodžio sklei
dimas pasidarė ypač pavojin
gas. Bet J. Jokubka iš 
bo nesitraukia.

1927 metais Jokubkų 
ma, negalėdama sudurti

pasveikinti.
suteikia mums
veikėją tokių

dar-

Teisėją Fortas nori 
nukryžiavoti?

PAŽANGIEČIŲ dienraštis “Daily World” (geg. 18 
d.) teigia, kad užpuolimą ant Aukščiausiojo~ Teismo jia- 
rio Abe Fortas pradėjo reakcininkai, .rasistai ir antfsė- 
mitai. Ir jį siekia nukryžiavoti ne dėl to, kad jis būvo 
iš vienos suktos kapitalistinės firmos paėmęs 2Q tūkstan
čių dolerių už patarnavimą, bet todėl, kad jis teismo nuo- 

•sprendžiuose laikosi liaudžiai naudingos pozicijos. . Laik
raštis nurodo visą eilę teismo sprendimų, kuriuose teisė
jas Abe Fortas balsavo už gerus, teisingus dalykus.

Tuo nusistatymu jis užsitrankęs reakcijos rūstybę. 
Dabar rasistai ir antisemitai jaučiasi turį progą šį pa
dangų teisėją išjoti iš Aukščiausiojo Teismoj. Jo pasiša
linimas teismą pakreiptų į dešinę. Konservatyvai teisme' 
sudarytų daugumą.

*;• PASTABA: Kaip žinia, teisėjas Abe Fortas jai* 
rezignavo. Vadinasi, konservatoriai ir reakcininkai 
laimėjo.

v • sei-
galo 

su galu, ryžosi vėl bandyti 
laimę Svėtur. Tada įvyko pir
moji J. Jokubkos' pažintis su 
Brazilija, su kavos plantacijo
mis, su išnaudojimu, kurio dy
džio negalėjo įsivaizduoti. Kas 
skaitė jo apsakymų rinkinį 
“Brazilijos plantacijose,” su
pras, kad joje išspausdinti ap
sakymai , — ne literatūrinis 
baisumų rinkinys, o tikras liu- 
dljiinas to, ką rado Brazili
jos žemėje atvykę duonos ieš
koti nfūsų tautiečiai. Po ku
rio laiko—įvairūs darbai San 
Paule (ir mokymasis, atkaklus 
mokymasis. Peržengęs sveti
mos . portugalų kalbos barje
ru, jis pradeda mokytiįs dai
lės tr attiktų licėjuj ė. Baig
ti; deja, nepavyko: reakci
nėms jogoms nenaudinga bu
vo įkeisti išsimokslinti “nepati
kimam” imįgrantuj.

f9Ž8 metais buvo atkurtas 
‘*Si6sivienijimas Lietuvių Bta- 
)ri$jpje.M J. Jokubka jame 
aktyviai dalyvauja, padeda 
dįtbo žmonėms atsirinkti, kas

iš tikrųjų siekia jiems laisvės, 
kas — dengiasi gražiais žo
džiais. Net tris kartus žval
gyba jį buvo suėmusi. Kai Su
sivienijimas buvo policijos 
likviduotas, teko slapstytis, 
net išvykti į Urugvajų.

Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą keletą metų San Paule ėjo 
pažangus žurnalas
Jame J. Jokubka paskelbė 
pirmuosius savo plunksnos 

apsakymus, pub- 
Kartu 

su A. Marma, A. Zoku ir ki
tais jis kurį laiką buvo šio 
Žurnalo redakcinės kolegijos 
narys. Prasidėjo bendradar
biavimas ir kituose pažan
gios lietuvių išeivijos leidi
niuose JAV-“Laisvėje,” “Vil
nyje/' Urugvajaus “Darbe.” 
Tiesa, kruopštūs bibliografas 
nelengvai nustatys to bendra
darbiavimo autorystę; pasira
šinėjama buvo s I a p y v a r- 
džiais. .. •

Svarbus įvykis lietuviškos 
išeivijos gyvenime buvo 1946 
metais Montevidėjaus mieste 
įvykęs Pirmasis Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas. Jam 
parengti daug pastangų kartu 
su kitais draugais įdėjo ir Jo
nas Jokubka;

Būdamas JAV pilietis, J. 
Jokubka 1947 metais apsigy
vena Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, 
jo veikla
susijusi su Chicagoje einančia 
“Vilnimi.
kas, ir redaktorius, ir paskai
tininkas, ir meno saviveiklos 
dalyvis.

Mūsų skaitytojui gal ne vi
sada lengva įsivaizduoti, ką 
reiškia dirbti laikraštyje, sklei- 
džiančiame amerikinio gyveni
mo sąlgomis pažangias idė
jas. Taip, laikraštis eina, bet 
kokia, kaina! ’Ir ta saujelė 
žmonių, ' leidžiančių pažan
giuosius mūsų tautiečių laik
raščius, dirba iš tikro pasiau
kojamai.

Seniai išvykęs iš tėvų kraš
to, J. Jokubka vėl jį pamatė 
tik 1959 metąis, su turistų 
grupe atvykęs į Lietuvą. Ma
sė džiugių įspūdžių, apmąs
tymų apie Tarybų Lietuvos 
dabartį ir pasirinktą kelią 
negalėjo likti neaprašyti. Taip 
pasirodė knyga “Lietuva šian
dien,” parašyta kaitų su Al
girdu Mairgeriu ir 1960 metais 
išleista Chicagoje.

Garbingo šešiasdešimtmečio 
proga Tarybų Lietuvos visuo
menė, ypač spaudos darbuo
tojai, tiesia draugišką ranką 
mūsų ištikimam bičiuliui ir 
linki:

—Ilgų Jums metų, geros 
sveikatos, ištvermės, brangus 
draugas Jonai!

GERAI PAVYKĘS 
VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Džiugu, kad Chicagos 
Vilnies Bendrovės šėrinin- 
kų suvažiavimas geg. 4 d. 
gražiai pavyko. Matosi, kad 
sveikinimų formoje suplau
kė laikraščiui gražios 
nansinės paramos.

Suvažiavimas priėmė 
lėtą rezoliucijų. Mūsų 
mesį atkreipė vilniečių 
zoliucija “Veiklos- klausi
mu.” Matyt, suvažiavime 
:buvo rimtai tartasi dėl 
“Vilnies” ateities. Rezoliu
cijoje sakoma:

“Vilnies” dienraščio’ bend
rovės šėrininkų suvažiavi
mo dalyviai pareiškiame, 
kad aps v a r s t ę pažangios 
JAV lietuvių visuomenės 
judėjimo pajėgumą priėjo
me išvados, jog laikraščiui 
“Vilniai” dar yra daug ga
limybių gyvuoti. Jeigu iš
tiktų laikraštį leisti kokie 

i sunkumai, tai tik — prie

bandymus 
licistinius straipsnius.

Nuo to laiko visa 
kuo glaudžiausiai

Jis ir linotipinin-

fi-

kė
dė* 
re-

PARAPINĖS KATALIKŲ 
MOKYKLOS KRIZĖJE

Kunigas Juozas Prunskis 
rašo apie Amerikos katali
kų parapinių mokyklų liki
mą. Jos įgyvena sunkią 
krizę. Prunskis dejuoja:

Šių mokyklų išlaikymas yra 
gana sunki našta tėvams ir 
apskritai katalikų visuomenei. 
Ji net nėra teisinga, nes da
bar katalikai tūri mokėti dvi- 
g u b u s švietimo mokesčius: 
valdinėms mokykloms ir sa
voms. Dideliu tempu kylant 
mokytojų atlyginimams, tė
vams ir parapijoms daug kur 
darosi nebeįmanoma mokyk
las išlaikyti ir dėlto praeitais 
metais JAV-se užsidarė 4 4 6 
katalikų pradžios ir aukštes
nės mokyklos. Tai žymus skai
čius, kuris turi atkreipti pla
tesnį dėmesį. Užsidarė ir eilė
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Dėdė Julius—išradėjas, arba 
Sperškių “šeimos tradicija”

Šitą aukštą senyvą žmo- portretu buvo parašyta: < 
gų su “Garbės geležinkeli
ninko” ženklu švarko atla
pe ir nepakeičiamu spinin- liau dirba kūrybinį da
gu, visada styrančiu iš ke- bą. Pastaruoju metu jis 
purinės, tartum žvilganti1 sukūrė ir įdiegė mažo gaba- 
tranzistoriaus antena, pa-'rito pneumatines stakles 
žįsta visos priemiestinių!vagonų lingių ąselėms už
traukimų palydovės. Bet lenkti. Kartu su racionali- 
kuriuo metų laiku — ar 
žvarbią sausio' dieną, ar 
drėgną, ūkanotą lapkričio 
rytmetį — jis bent kartą

■jį

“Nors Sperskis išėjo pel
nytai ilsėtis, jis ir to-

bą. Pastaruoju metu jis

Kartu su racionali
zatorium Dulinu, Sperskis 
sukūrė prietaisą mechaniš
kai valyti vagonų ašims plo
vimo kameroje. Jis moder-

per savaitę važiuoja žvejoti nizavo pneumatines medžio 
prie ežerų., O grįžtantį jį'gręžimo stakles”...

...Namuose Julių Spers-visada apspinta keleiviai, 
tikriau, vyriškoji jų dalis, kį neretai aplanko sūnūs: 
ir su neslepiamu pavydu Algirdas ir Vytautas, Vil- 
žiūrįnėja laimikį. Senasis 
žvejas nelabai, šnekus, bet 
įkyresniems jis parodo sa
vo sukonstruotą prietaisėlį, 
kuris pats užkerta žuvį. 
Vyrai tik galvas kraipo, 
žiūrėdami į “modernizuotą” 
spiningą...

Vilniaus vagonų depo dar
bininkai, kur Julius Spers
kis dir|)o šaltkalviu, vadin
davo j 
lomo.” Daugiau kaip trisde
šimt Sperskio išradimų bei

“inžinierium be dip-

lietuvių parapinių mokyklų, | patobulinimų iki šiol lengvi-
net ir mūsų Chicagoje b e i 
apylinkėse.

Iš tikrųjų, katalikai tėvai 
nusiskriaudžia save ir bai
siai nuskriaudžia savo vai
kus. Jiems skriauda, nes 
jiems tų mokyklų išlaiky
mas yra sunki našta. . O jie 
nuskriaudžia savo vaikus, 
nes tose mokyklose, vienuo
liai ir vienuolės vaikams į 
galvą kala ne mokslą^ bet 
religinius burtus ir maldas. 
Jas baigę jaunį žmonės At
silieka nuor gyvenimo. į ’ i 
:: Parapinės >. mokyklos' ne
reikalingos/' Jos i turėtų bū
ti paverstos į viešąsias mo
kyklas. Tai būtų didelis 
palengv i n imas tėvams ir 
didžiausia paslauga vai-, 
kams.

Parapinių katalikų mo
kyklų tinklas labai didelis. 
Jų yra 13,428. Jas lanko 
5,033,270 vdikų. Jos 
204,957 dėstytojus.

na( žmonių darbą. Savo “la
boratorijoje” — vagonų de
po antrajame aukšte esan
čiame kambarėlyje, kimšte 
prikimštame įvairiausių de
talių, prietaisų, mechaniz
mu, jis praleisdavo ilgus 
vakarus, o kartais ir nak
tis...

Prieš šešerius metus ko
lektyvas iškilmingai paly
dėjo “dėdę Julių” į pensi
ją, j O po keleto mėtų išleis
tame plakate ’“Geriausieji 
Pabaltijo’ gėležihkelio Vil
niaus apygardos racionali
zatoriai”; TpO t fry Sperskio

niaus skaičiavimo mašinų 
gamyklos cechų viršininkų 
pavaduotojai, ir Mindau
gas — Vilniaus metalo kon
strukcijų gamyklos vyres
nysis meistras. Kai kada, 
eidami pas tėvą į svečius, 
jie atsineša... brėžinių. 
sūnūs “užsikrėtė” išradi
mų aistra. Antai, skaičiavi
mo mašinų gamykloje pla
čiai taikomi Algirdo Spers- 
kio sukonstruoti stendai 
signaliniams' įren g i m a m s 
tikrinti, o Mindaugo Spers- 
kio sukurtas prietaisas me
talo plokštėms frezuoti, ku
rį įdiegė Metalo konstruk
cijų gamykla, net dešimte
riopai padidino darbo našu
mą. Tegu tėvo darbo sri
tis buvo kitokia — geležin
kelis, bet jo didžiulė patir
tis, išlavėjusi praktinė nuo
voka ir sūnums labai pra
verčia. ..

Sperskių kartos perims šią 
šaunią' “šeimos tradiciją”- V 
jau auga “dėdės Juliaus” ’ 
anūkai. •

: -e. r ' ui V. Pet rauskas 
ąH— ;fjį^ i. z..,: ,

IŠ LAIŠKŲ

turi

JIS LIETUVIO
SMEGENIS VALĖ 
ŠAUTUVU IR 
KALĖJIMU

Vytautas Alantas pasiro
do pačiu stambiausiu Anta
no Smetonos garbintoju. 
Jei nuo jo priklausytų, tai 
jis Smetoną paskelbtų Lie
tuvos šventuoju. Jo didybė 
pirmoje vietoje pasireiškusi 
tame, kad jis “siekė sutvir
tinti lietuvišką nugarkaulį” 
ir “norėjo' išvalyti lietuvio 
smegenis nuo sąšlavų...”

Būtent taih “prakilniais” 
sumetimais, 'kaip žinia, A. 
Smetona, pasigrobęs val
džios jėgą į ;savo rankas, 
tuojau sušaudė keturis Lie
tuvos darbo liaudies va
dus ir užpildė kalėjimus ge
riausiais lietuvių tautos sū- 
nais ir dukromis. Smeton- 
laižiui Alantai tai buvo 
“lietuviško nugarkaulio su
tvirtinimas” ir “lietuvio 
smegenų išvalymas”...

Autochąrakteristika
Amerikietis biznesmenas 

sako vaikinui, atėjusiam 
prašyti kurjerio vietos:

—Mums reikalingas ap
sukrus, greitas, stiprus 
kurjeris. Ar jūs turite šias 
savybes?

—Manau, kad taip. Prieš 
minutę iš jūsų priimamojo 
aš išmečiau penkis preten
dentus į šią vietą.

Gerbiamoji Redakcija:
Daugelis lietuvių labai 

domisi. savo . tautiečių, įsi* 
kūrusių toli’nuo Tėvynės, 
gyvenimu. Mes „domimės 
kuo gyvena stambiausios 
lietuvių , kolonijos Lotynų 
Amerikoje (Brazilija, Uru
gvajus, Argentina), o ypač 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, kur mūsų turimais 
duomenimis yra apie pusė 
milijono lietuvių. Aš su įdo
mumu per skaitau mūsų 
Tiesoje esantį skyrelį “Toli 
nuo Tėvynės,’’ iš kurio su
žinau vieną-kitą svarbesnį 
užsienyje gyvenančių tau
tiečių įvykį, o retkarčiais ir 
Jūsų leidžiamą lai k r a š t į 
“Laisvę.”

Aš, kaip ir. daugelis žmo
nių, laisvalaikiui turiu sa
vo mėgiamą užsiėmimą, sa
vo hobi. Mano hobi tai lie
tuviškos estradinės ir šokių 
muzikos plokštelės. Daug tu
riu prieškarinės lietuviškos' 
šokių muzikos plokštelių, 
dar daugiau dabartinės, bet 
pilnai kolekcijai trūksta už
sienyje gyvenančių lietuvių 
estradinės bei šokių muzi
kos plokštelių. Man teko 
girdėti Vandos Stankaus 
(Pamaraitės) įdainavimus, 
žinau, kad pas jus yra ir 
daugiau gabių dainininkų 
ir labai norėčiau juos tu
rėti savo kolekcijoje, todėl 
prašau gerbiamąją Redak
ciją padėti man surasti 
tautietį, gyvenantį Jungti
nėse . Valstijose, kuris su
tiktų su manimi keistis, 
plokštelėmis. Aš, savo ruož
tu,, galėčiau atsiųsti įvai
rios lietuviškos muzikos 
įrašų, o taip pat įvairiau-

sias, visoje Tarybų Sąjun
goje išleidžiamas plokšte
les.'

Mane domina ir kitose 
užsienio šalyse gyvenančių 
lietuvių dainininkų (Argen
tina, Urugvajus, Brazilija,

teles. Jei būtų galimybė, 
būčiau labai dėkingas, jei 
padėtumėte susirišti su šių 
šalių tautiečiais.

Atsisveikinant linkiu sėk
mės Jūsų sunkiame ir gar
bingame darbe. Labai atl 
siprašau už mano nekuklų 
prašymą.

Su pagarba,
R. Dalinis

Mano adresas:
Lithuania, USSR 
Vilniaus rajonas 
Salininkai Nr. 4, bt. 6 
Daunis Rimgaudas

1969 m. gegužės 6 d.
Vilnius ..

Geras auklėjimas
Kažkoks Morisas Petio- 

tas Paryžiuje buvo paskir
tas kelių jaunuolių globėju. 
Jis privalėjo savo globinius 
atvesti į doros kelią. Globė
jas tai padarė truputį neį
prastu būdu. Iš savo šešioli
kamečių ir septyniolikame
čių auklėtinių jis suorgani
zavo plėšikų gaują, kuri 
sėkmingai darbavosi Pary
žiaus apylinkėse. Pats Pe- 
tiotas jų žygiuose nedaly
vavo; auklėtiniai su juo tik 
pasidalindavo grobį.

Pasodintas iki teismo į 
kalėjimą, tardytojui jis pa
reiškė, kad jaunieji aukUy 
tiniai darė blogą įtaką pa
čiam auklėtojui, ir todėl jį^ 
ir įsivėlė į šią istoriją.

i
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Apie svarbią knygą

< Tegu gyvuoja tautų draugystė!
Pernai leidykla “Mintis” 

Vilniuje išleido didelės isto- , 
rinės ir mokslinės svarbos : 
knygą “Per suklestėjimą į 
vienybę.” Jos autorius — 
dienraščio “Tiesos” pirma-.; 
sis redaktorius Hen r i k a s 
Zimanas, prieš keletą me
tų lankęsis Jungtinėse Vals
tijose ir čia mumyse palikęs 
labai gražų įspūdį.

Knyga susideda iš 371 
puslapio ir vienuolikos sky
rių. Tai mokslinis trakta
tas, kurį perskaityti neuž
tenka — jį reikia atsidėju
siai studijuoti.

Autorius lukštena vieną 
iš pačių didžiausių ir opiau
sių mūsų gyvenimo proble
mų. Jis kalba apie nacijas 
(tautas) ir jų sugyvenimą 
pasaulyje bendrai, ir Tary
bų Sąjungoje specifiškai.

.* Knygoje randame atsaky- 
4mus į šimtus klausimų, su
sijusių su tautų gyvenimu, 
siekimu ir likimu ne tik so
cialistinėse valstybėse, bet 
ir kapitalistinėse.

Knygoje daug dėmesio 
skiriama tiems reikalams 
ir Tarybų Lietuvoje.

Knygos pagrindinė pa
skirtis jau aiški iš “įžan
gos,” būtent, kaip tautų 
draugvstės problema yra 
sprendžiama, kiek jau jos 
yra išspręsta ir kas dar lie
ka padaryti Tarybų Sąjun
goje. Gi šios problemos iš
sprendimas Tarybų Sąjun
goje duoda pavyzdį visoms 
kitoms daugiata utinėms 
valstybėms.

H. Zimanas savo knygoje 
nepasitenkina tik praktiš
kais pavyzdžiais mums pa
vaizduoti jau gražiai su
klestėjusią tautu (nacijų) 

4draugvste Tarybų Sąjun
goje. Jis šį klausima plačiai 
ir giliai nušviečia taip pat 
teoriniai ir filosofiniai iš 
marksistinių - leninistinių 
pozicijų. Jis parodo, kaip 
Makrsas ir Engelsas, o vė
liau Leninas žiūrėjo į tau
tų draugvstės. sugvvenimo 
ir vienybės klausima. Jis 
parodo, kad1 tautų klausi
mu Tarvbų Sąjungoje yra 
vado vau j a m a s i marksisti- 
niu-lęn i n i s t i n i u mokslu. 
Tiktai to mokslo pagrin
dais ir galimas teisingas ir 
sėkmingas tautų klausimo 
išsprendimas.

| “Daugiau kaip 130 nąci- 
jų, tautybių, nacionalinių 
grupių^yra Tarybų Sąjun
goje”, sako autorius “įžan
goje.” “Jos gyvena skirtin
gomis sąlygomis, kalba 
skirtingomis kalbomis, turi 
skirtingu istorijų, savo spe
cifinius bruožus, bet jas vi
sas vienija draugystė ir 
bendradarbiavimas, statant 
komunistinę visuomenę... 
Mūsų šalyje nebėra neapy
kantos tarp tautu, nėra jo
je atsilikusių nacijų. Visos 
tarybinės tautos vysto savo 
materialinę ir dvasine kul
tūra. viena kitai padėdamos 
ir draugiškai bendradar
biaudamos” (p. 3).

Bet ar tai reiškia, jog 
jau viskas atlikta ir pasiek
ta?

“Visa tai anaiptol nereiš
kia.” sako H. Zimanas, “kad 
tarpnacionaliniai santykiai 
jau pasiekė aukščiausia sa
vo išsivystvmo tašką ir su
stingo. Komunistu parti
ja vra tos nuomonės, kad 
kartu su visomis mūsų ša- 

,lįes gyvenimo pusėmis vys- 
^insi ir tarybinių tautu sa
vitarpio santykiai sutinka- 
*inai su visais visuomenės 
gyvenime pasikeitimais”

(p. 5). Taip, jis veikiamas, 
jis nesulaikomai eina ir eis 
iki aukščiausio taško...

Tai va savo šiame kūri
nyje H. Zimanas iš visų pu
sių ir gvildena tą istorinį 
procesą.

Čia tik galiu suminėti 
knygos skyrių pavadinimus, 
iš kurių skaitytojas jau ga
li susidaryti šiokią tokią 
nuovoką apie jos didelę is
torinę ir mokslinę vertę.

Sk. I. “Kas yra nacija.” 
Čia jis atmuša ir paneigia 
buržuazinius plepėjimus apie 
tautas ir nacijas, apie jų at
siradimą ir istoriją. Jis pa
rodo, kad tik “marksizmas 
pirma kartą istorijoje at
skleidė nacijos susidarymo 
dėsningumus ir nacionali
niu iausmu kilmę bei pobū
dį” (p. 11)1

Sk. II. “Komunistu ideo- 
logiia nacionaliniu klausi
mu”. čia plačiai kalbama 
apie proletarinį internacio
nalizmą kain teorinį ir idė
jini tarybini tautu santykių 
vystymosi pagrindą.

Sk. III. “Į visiška vieny
be.” Šiame skyriuje auto
rius kalba apie tolesnio so
cialistinių tautų suartėji
mo esmę.

Sk. IV. “Vienybė ir savi
tumas”. Kiekviena tauta tu
ri savo specifiką, savitumą. 
Vienvbe galima pasiekti 
tiktai tai visa turinti min-

parti- 
tautas

tautų kultūrinis bendradar- MYKOLAS SLUCKIS

tikslai, 
Šiame

Sk. V. “Lenininiu keliu”. 
Lenino nurodytu ir nubrėž
tu keliu Komunistų 
ia į vienvbe veda 
Tarybų Sąjungoje.

Sk. VI “Bendri 
bendra ekonomika”,
skyriuje plačiai nušviečia
mas tarybiniu tautų ekono
minis bendradarbiavimas ir 
to bendradarbiavimo di
džiuliai pasiekimai. Plačiai 
apsistojama prie Lietuvos 
laimėjimų - • ' '/

Sk. VII. “Vienybė, laisva
noriškumas, lygiateisišku
mas.” Autorius nurodo, 
kad kelvje i vis aukš
tesni nacijų vienybės ir 
draugystės laipsni turi bū
ti nepažeidžiamas laisvano
riškumo ir lygiateisiškumo 
nrincinas. kalba anie socia
listinės demokratijos toles
nį vystymąsi. ‘

Sk. VIII. “Gyvybinga apy
taka”. Plačiai lukštenamas 
ir apibūdinimas tarybinių

biavimas.
Sk. IX. “Partinio žodžio 

jėga”. Nušviečiamas parti
jos vaidmuo, nurodoma, 
kaip “aiškinamasis partijos 
darbas stiprina tarybinės 
liaudies vienybę”.

Sk. X. “Nauja prieš se
ną”. šis skyrius vienas iš 
gyviausių. Jame plačiai 
analizuojamas ir nušviečia
mas buržuazinis naciona
lizmas ir kova su jo atgy
venomis. Nurodoma, kaip 
buržuazinis nacionalizmas 
Lietuvoje tursinosi prieš 
carizmą, kaip paskui jis 
buvo kruvinos smetoninės 
diktatūros įrankis, o Antrojo 
pasaulinio karo laikais tal
kino hitlerininkams jų žy
giuose sunaikinti lietuvių 
tauta.

Sk. XI. “Internacionalinėje 
gretoje”, šiame paskutinia
me skyriuje parodoma “Lie
tuvos Komunistų Partijos 
kova už internacionalini 
darbo žmonių auklėjimą”. 
Tai ilga ir garbinga kova. 
Ji tebesitesia ir šiandien.

ši H. Zimano knyga tik 
labai ribotu egzempliorių 
kiekiu pasieks Amerikos 
lietuvius ir tik vienas kitas 
čia turės progą ja perskai-| 
tvti. Bet neabejoju, kad 
Tarybų Lietuvoje statant 
knmun ištinę visuomene, 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
veikėiu ios puslapiuose su
ms tiesiog neišsemiamą di
džiausiom svarbos žinių šal
tini. Nežinau, kain “Per 
suklestėiima į vienybę” ne
turėtų aukštosioms mokyk
loms tarnauti vadovėlių. 
Juk tiems, kuriu rankomis 
pagrindiniai priklauso pa- 
statvmas naujosios visuo
menės. būtinai reikalinga 
stipriausiai ansipinkluoti 
marksistiniu-leninistiniu ži
nojimu apie problemas, su 
kuriomis, tenka susidurti 
tnms 130 nacijų. tautybių 
bei nacionaliniu pruniu ke- 
Ivie i n;lna. i aukščiausia 
vienvbe Tarybų šalvie, ku
rio ie m'nsu gimtasis kraš
tas — Lietuva — užima ne 
paskutinę vieta.

A. B. Salietis

nys “Kasdieninės istorijos”,

Petras Cvirka vakar ir šiandien
Įžymaus lietuvių rašyto

jo, vieno lietuvių tarybinės 
literatūros pradininkų, Pet
ro Cvirkos biografija nesu
daro didelių sunkumų tyri
nėtojams. Jo gyvenimas — 
aiškus ir permatomas kaip 
plačiai iškirstas langas, pro

Visko būna
A merikos kongreso nariai 

savo nasakvtas kalbas prieš 
snausdinima turi teise na- 
taisvti. Senatorius Džo Bei- 
sas kolega Alfreda Janga 
savo kalhoie pavadino “se
nu smirdaliumi”, vėliau iš
spausdintame protokole to- 
io vietoie buvo žodžiai: 
“Mano mielas draugas”.

STADIONE SU DRAUGU
Kada su draugu tenka bėgti lenktynių 
Ir premijos skirtos —; ne dvi, o viena, 
Slaptas džiaugsmas kaskart tave ima, 
Kai jis nors kiek atsilieka take,

Kai bėgt pasitaiko netyčia jam kelias sunkesnis 
Ar kampas statesnis.

Nors tau ir smagu draugą jaust ištvermingą, 
Lyg į ritmą sąnarius judant mikliai, 
Bet mintis apie premiją knieti skausmingai, 
Ir gauti ją bėgi pirmyn atkakliai,

Nejučia tave džiugina žingsnis bičiulio lėtesnis, 
Ar tekęs takelis slidesnis.

Ir tu skrieji, ūpo lenktynių pagautas:
Tu laimėti, laimėti, laimėt privalai!
Pamiršęs visas anksčiau premijas gautas, 
Negirdėdams, ką šaukia tribūnų balsai, — 

Po tiek triūso, pratybų tu vertas esi būti greitesnis 
Tavo rankos ir kojos miklesnės!

Ir kai finišo' juosta galop priartėja, 
Tu žvilgsni į draugą-varžovą meti... 
Užteks! Tas mirksnis galop tau atėjo, 
Kai jam gausimą premiją perleist gaji, 

Tau džiugu,'kad ne tik tavo kūnas — viršesnis,
Vikresniu,

Bet siela, širdis — pranašesnės 
Kilnesnės!

, J. Šimonis

imtą Prancūziją, vėliau Ta
rybų šalį, tuo metu pasiau
kojančiai stačiusią socializ
mą.

1938 metai: brandžiausias 
P. Cvirkos novelių rinki
nys “Kasdienės istorijos.” 
1940 - 41 metai: Liaudies

kurį daug ir toli matyti. 
Š. m. kovo 12 d. rašytojui 
būtų suėję šešiasdešimt, o 
mirė jis 1947 metų pavasa
rį vos palydėjęs trisdešimts 
aštuntuosius savo gyvenimo 
metus. Amžiumi tebebuvo 
jaunas autorius, bet talen
tu, kūrybiniu bagažu ir di
džiule visuomenine veikla 
pelnė sau visuotinį pripaži
nimą. Ir laikui bėgant, P. 
Cvirkos vardas bei jo kūri
niai vis labiau įsitvirtina 
lietuvių literatūros klasikų' 
lentynoje.

Iš jo gyveninio
Lyg nujausdamas lemtį, 

rašytojas surišo savo gy
venimą su kūryba nuo jau
nų dienų. Galime netgi sa
kyti — su profesionaliąja 
kūryba. Visi jo asmeninės 
biografijos faktai maždaug 
atitinka jo kūrybinės bio
grafijos faktus ir nuosek
liai tarnauja jo pasirinktam 
literatūros keliui. Guvaus, 
sąmojingo, nuoširdaus bū
do, jis nepasižymėjo mono
litiškumu, tačiau jo bio
grafijos atšakos ir kūry
bos metūgiai nuostabiai 
persipina.

Įvykių ir faktų aplamai 
negausu šio temperamen
tingo, lyriško ir roman
tiško lietuvių realisto 
biografijoje. Gimė 1909 
metų kovo 12 dieną Klan- 
gių kaime netoli Veliuonos, 
smulkių valstiečių šeimoje. 
Baigęs keturias progimna
zijos klases, 1926 metais 
įstojo į
mokyklą, o 1928-ais išleido 
eilėraščių knygą “Pirmo
sios mišios,” kurią buržu
azinė cenzūra tuoj pat kon
fiskavo.

Pirmoji autorių išgarsi
nusi apsakymų knyga pa
sirodo 1930 metais. Tai 
“Saulėlydis Nykos valsčiu
je” — sąmojaus, graudžios 
lyrikos ir berniškos roman
tikos fejerverkas. Netru
kus jis tampa aktyviu “Tre
čiojo Fronto” ir kitų pa
žangių literatūrinių sambū
rių dalyviu.

1934-36 metais vienas po 
kito, stebindami vis naujo
mis talento varsomis ir 
produktyvumu, išeina jo 
garsieji romanai: “Frank 
Kruk,” “Žemė maitintoja,” 
“Meisteris ir sūnūs.” Aplan
ko revoliucinio nerimo ap-

Kauno meno

seimas, Lietuvių tarybinių 
rašytojų organizacinis ko
mitetas, žurnalas “ Raš
tai”...

Po to karas, gyvenimas 
ir kūrybinis darbas evaku
acijoje, grįžimas į išvaduo
tą Lietuvą...

Ir paskutinės ryškios gai
rės įtempta visuo.meninė- 
politinė veikla, kovojant už 
socialistinę lietuvių litera
tūrą, vadovavimas Rašyto
jų Sąjungai ir... tokia 
ankstyva, tokia nei a u k t a 
mirtis*. ....

Atsišaukdavo jo širdyje
P. Cvirkos kelyje, netgi 

iš šių nuotrupų sprendžiant, 
turėjo būti sunkumų ir kan
čių, nelengva apmąstymų 
ir drąsos pareikalavusių ap
sisprendimo momentų, ta
čiau šių pergyvenimų prie
žastys.—. ne siaurai asme
ninio pobūdžio. Kiekvienas 
jaudinantis krašto gyveni
mo -įvykis atsišaukdavo ai
du jautrioje rašytojo šir
dyje, ir sielojimasis dėl 
liaudies likimo,, .protestas 
prieš socialinę neteisybę 
bei priespaudą nulėmė jo 
idėjinius ir meninius ieško
jimus.

Šis laisvanoriškas, vėliau 
idėjiškai įprasmintas suta
pimas su darbo žmonių so
cialine aplinka ir jos gyvy
biniais interesais išryškėjo, 
dar P. Cvirkai tebesėdint 
mokyklos suole. Visą gy
venimą jis nepamiršo savo, 
vargingo valstiečio sūnaus, 
vaikystės. Vaizdas ir po
etiškais prisiminimais mir
ga ji tiek pirmuose, tiek 
paskutiniuose kūrybos 
puslapiuose. Jau vaikystės 
paveiksluose ryškėja žymės 
tų reikšmingų socialinių 
motyvų, kurie vėliau aist
ringai suskambės jo roma
nuose ir novelėse.

Vargingosios valstietijos 
būklė, žinoma, netapo vie
ninteliu rašytojo idėjinių 
emocijų šaltiniu, nors tai 
pažymėti reikia visų pir
ma. Šis, anot, IE. Mieželai
čio, “Pagramančio šneku
tis” anksti susidomėjo pa
žangiomis idėjomis ir pla
čiuoju pasauliu, linkėda
mas prie intelektualinio li
teratūros uždavinių suvoki
mo. Taigi, ne vien kaimas 
ugdė jo estetinę programą 
ir jos realizavimo būdus.

Kovos prieš fašizmą kelias
P. Cvirkos literatūrinio 

kelio pradžia ir maždaug to 
kelio vidurys sutapo su 
Lietuvos darbo žmonių re- 
voliucionėjimo procesu, ku
ris sparčiai vyko ypatingo
mis 30-ųjų metų vidaus ir 
tarptautinio gyvenimo są
lygomis. Lietuviškojo fa
šizmo antiliaudinė politika, 
nuolat auganti hitlerizmo 
grėsmė skatino apsispręsti.

P. Cvirka ir jo pažangūs 
bendraamžiai pasirinko ak
tyvią tuo metu viešpatavu
sios socialinės santvarkos, 
fašistinių jos apraiškų nei
gimo poziciją. VisSliaudi- 
nės antifašistinės nuotai
kos pureno dirvą plačiam 
demokratiniam ir socialisti
niam frontui, į kurį telkė 
mases Lietuvos Komunistų 
partija. Augo krašte sim
patijos Tarybų Sąjungai, 
kuri jau ne kartą buvo įro
džiusi Lietuvos darbo žmo
nėms draugiškumą. Visa 
tai negalėjo neturėti dide
lės įtakos pažangiesiems 
lietuvių kultūros darbuoto
jams.

Apie P. Cvirkos ir jo ben
dražygių vaidmenį to meto 
idėjinėje - literatūrinėje ko
voje žinome ne vien tik iš 
publicistinių ar poetinių de
klaracijų. Visa P. Cvirkos 
ir jo bendraminčių kūryba 
vienokiu ar kitokiu laipsniu 
buvo nukreipta prieš fašis
tinę sauvalę, prieš klerika
lizmą.

Jeigu poezijoje šis neigi
mas daugiausiai pasireiškė 
revoli u c i n i o romantizmo 
patosu (V. Montvila, S. Nė
ris), tai prozoje (P. Cvirka, 
A. Venclova ir kt.) stiprėjo 
griaunančios kritinio rea
lizmo tendencijos. Posūkis 
nuo romantikos į tikrovę 
sustiprino socialinės nely
gybės motyvą, nuo seno bū
dingą lietuvių kritiniam re
alizmui. Tačiau socialinė 
kritika palaipsniui darėsi 
vis revoliucingesnė, jauno
joje kritinio realizmo lite
ratūroje ėmė skambėti vi
suomenės santvarkos so
cialistinio pertvarkymo 
problema. Ir čia neabejoti
na P. Cvirkos romano “že
mė maitintoja” novatoriška 
idėjinė-meninė reikšmė.

Aukštas meistriškumas
B ū,t i n a pažymėti, kad 

skirtingai nuo įvairiausios 
ankstyvesnių periodų revo
liucingos beletristikos, šio 
laikotarpio pažangiųjų ra
šytojų kartą pasiekė aukštą 
meistriškumą, tapdama va
dovaujančia literatūros jė
ga ne vien idėjomis, bet ir 
meniškumu. Puikių jaunų 
rašytojų plejadoje. pirmoji 
vieta teisėtai priklausė P. 
Cvirkai.

“Žemė maitintoja” reikš
minga visa savo vaizdų sis
tema, sodriai ir subtiliai 
nutapy tais charakteriais, 
lyriniu buities ir peizažo 
akompanimentu, o ne tik 
varžytinių vaizdais bei Ju
ro Taručio mintimis apie 
būtinumą teisingai perdaly
ti žemę. Revoliucinė Taru
čio tirada tik dar labiau su
telkia romano idėjinį foku
są, paruoštą siužetinės ir 
emocinės įtampos, pačios 
problemos pasirinkimo ir 
vystymo.

Vienu metu buvo įsigalė
jęs teiginys, jog aukščiau 
“Žemės maitintojos” P. 
Cvirka savo idėjų ir meni
nių vaizdų sinteze nepaki
lęs. Tai abejotinas teiginys. 
Pavyzdžiui, novelių rinki-

nors ir neprabyla į mus be- . 
tarpiškomis revoliucinėmis 
tiradomis, bet savo gyveni
miška tiesa masyviai ir ne
paneigiamai palaiko revo
liucinio romano apie žemę 
tezes.

Aplamai, kai kalbama 
apie idėjinius-socialinius P. 
Cvirkos kūrinių motyvus, 
reikia atsiminti, jog, išsky
rus ankstyvąjį periodą, jie 
beveik yisados buvo reali
zuojami ’ sodriu, meniniu 
audiniu. Netgi schematiš
kus siužetus bei situacijas 
talentingas rašytojas suge
bėdavo atgaivinti savo plas
tišku stiliumi ir lyriška ši
luma. Netgi schematiškai 
nubrėžti veikėjai atgydavo 
ir prabildavo natūralia, vai
zdinga, “neperspausta” kal
ba.

Tuo visiškai nenorima 
pasakyti, jog visi P. Cvir
kos kūriniai vienodai aukš
tos meninės vertės. Galima 
spėti, kad palyginti jaunas 
rašytojas dar nebuvo pa
siekęs savo galimybių vir
šūnės. Tačiau gausiame jo 
palikime nusveria įspūdin
gi, meistri š k a i parašyti, 
plataus žanrinio diapazono 
kūriniai.

(Bus daugiau)

Anglija trūkumuose
Bus jau apie 20 metų, 

kai Anglijos viršininkai, 
ypač Londono miesto, atsi
šaukė į žmones, kad jie de
gintų, kremuotų numirė
lius, nes jau pritrūkome 
žėmės užvesti naujas kapi
nes, o kirsti medžius, dar
kyti parkus, kur žmonės 
Davė.siauja ar šiaip pralei
džia laiką, sveikas protas 
draudžia. Kokį procentą tas 
draudimas atsiekė, spaudo
je .neteko matyti. O naujas 
trūkumas trigubai didesnis, 
ir klausimas, ar jis bus vyk
domas gyvenime.

“N.ekovokit palaikyt 
senus gyvenime”

Kadangi Britanijos senų
jų gyventojų skaičius tam
pa toks didelis, tai užpildo 
medikalį aptarnavimą. Seni 
žmonės turi būt leidžiami 
numirti. Taip pareiškė dak
taras medikališkame kon
grese.

Dr. Kenneth Vickery, vie
šosios sveikatos viršininkas 
Eastborne pamario vasar
vietėje, kurioje trečdalis 
gyventojų yra 65 ar dau
giau metu, proponuoja pa
likt ramybėje labai senus 
žmones. Lai jie miršta. Jis 
žymėjo buvusį Eisenhowerįj 
kaip baisiausią medikališko 
gaivinimo pavyzdį.

Dr. Vickery, 52, patarė 
Royal Society of Health 
Congress, kad sutiktų nu
statyt aukščiausią amžių, 
kada daktarai ir slaugės 
galėtų apriboti jų medika- 
liškas galimybes palengvin
ti skausmus. x

Dr. Vickory pataria, kad 
80 metu būtų sprendžiama
sis amžius. Jeigu šitas ne
bus priimtas, jis persergsti, 
didėjantis skaičius jaunų 
žmonių negalės gauti tinka
mų gydymų.

Krikščioniškai tautai se- 
rioziškas sprendimas — eu
thanasia — negali būt įma
nomas, sakė dr. Vickery. 
Bet visuomenėje, kurioje 
tinkamai negali ilgiau gy
dyti visus chroniškai ser
gančius, kur visos lovos už
kimštos seniais ir jauni/ 
žmonės, reikalaujantys chi
rurginių “trytmentų” nega
li būt priimti, mes negalim 
ilgiau tokio sprendimo iš
vengti. \ j
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MIAMI, FLA.
Gegužes Pirmoji paminėta; 

ateina nauja veikla
Pas mus jau vasara. Ta

čiau mūsų visuomenine 
veikla nesimaudo pajūryje 
ir nemiega pavėsiuose. Tie
sa, daug mūsų gerų svečių 
ir talkininkų jau išlekiojo 
ieškoti vėsesnio oro — pasi
likome tik savieji piliečiai.

Gegužės Pirmosios pami
nėjimąruošėme balandžio 
30. Sueiga buvo skaitlinga 
ir sėkminga. Pietus paruo
šė M. Valilionienė, Aimon- 
tienė ir jų talkininkės. Vė
liau sekė kalbų ir muzika- 
liška programa. Aidiečiai 
dalyvavo Įvairiai. Aido vy
rų grupė atliko keletą liau
dies dainelių. E. Mikitienė 
ir F. Mankauskas išstojo 
kai]) duetas. Mikitienė ge
rai atliko eilėraštį, kalbantį 
už taiką, prieš karą. S. Za
vis gerai atliko kelis muzi
kos kūrinius mandalinu so
lo.

Nepraleista ir istorinė 
reikšmė Gegužės Pirmosios, 
tarptautinės darbininkų ko
vos ir solidarumo šventės, 
šia tema pasakė trumpą 
kalbą J. Kanceris. Bet Ge
gužės Pirmoji turi jau arti 
šimtmečio istoriją. Geguži
nės demonstraci jos baugino 
ir buržuazines Lietuvos mi
nisterijas. Prisiminimui tų 
laikų, kai smetoninės mi
nisterijos iš Lietuvos bėgo 
“per beržyną į Berlyną,” S. 
Zavis paskaitė feljetoną, 
kuri autorius vadina “dan
gaus ir peklos reporterio” pra
nešimu Jame pavaizduo
tas Smetonos valdžios mi
nistro, pabėgusio iš Lietu
vos, “sapnas.” Kai hitleri
nis karas nusiaubė Lietuvą 
ir ją okupavo — tokie mi
nistrai sapnavo grįžti Lie
tuvon ir ten atgauti pra
rastus dvarus, valdžios vie
tas. (Tais laikais S. Zavis 
Bostone vadovavo ‘ Ginta
ro” radijo programas ir 
joms rašė feljetoniškus edi- 
to rialus.)

žadame ir vasaros metu 
veikti

Mūsų programoje jau 
yra Kipras Petrauskas ir 
kiti įžymūs meno-kultūros 
veikėjai, kurie jau išsisky
rė irš šio pasaulio. Arti
miausiam LLD kuopos mi
tingui (gegužės 28 d.) bus 
paruošti pietūs. Paskiau 
seks muzikališka — dainų, 
eilėraščių — programa. Pa- 
skaitinėje dalyje planuoja
ma pakalbėti, padiskusuoti 
kasdieniais politiniais ir 
kultūriniais klausimais — 
kaip kova už taiką, Vietna
mo karas, studentų sukili
mai, nebaigtas rasinis klau
simas ir t. t.

Kalbant LLD kuopos rei
kalais, čia tenka pataisyti 
vieno gero draugo netiks
lumą. Eks-Lovelietis rašo, 
kam, kiek ir kada LLD 75 
kuopa aukojo, — tai gerai. 
Bet draugas prideda, kad 
kuopa “negavo nei laiškų, 
nei pakvitavimų” (“Laisvė,” 
Nr. 31, 1969). Tai netiesa, 
pakvitavimai ir laiškai gau
ti. Jie nebuvo skaityti, nes 
iždininkė, kuri aukas siun
tė, negalėjo susirinkime 
dalyavuti. Rodos, tai yra 
tik mažas dalykėlis, bet jis 
padaro didelį įtarimą tiems, 
kurie jas priima. Pagaliau, 
kvitos ir laiškai ne vie
no draugo reikalas. Jei ku
riam draugui kas neaišku, 
reikia tokius reikalus vie
toje ištirti, išsiaiškinti su 
kuopos valdyba.

Komentarai LMS 
festivalio reikalu

Priešiškai komentavo LMS 
suvažiavimą ir festivalį, 
rodos, tik Mikas Detroitie- 
tis. Dėl to netenka ginčy
tis. Taip pat draugo Miko 
komentarai adresuoti Flori
dos valstijai, o ne LMS fes
tivaliui, nes ir Mikas pasa
ko, kad festivalis “praėjo 
gražiai, įspūdingai.” Tad ir 
mes, miamiečiai, patenkin
ti, kad festivalis Miamyje 
galėjo įvykti ir, svarbiau
sia, buvo sėkmingas. Ir jis 
vyko Floridoje 3 dienas — 
dvi Miamyje ir vieną St. 
Petersburge.

Mes mielai priimame ir se
kamą Miko Detroitiečio pa
reiškimą: “Jei už šias tei
singas ir draugiškas pasta
bas f loridiečiai draugai ma
ne bombarduos, tai vis tiek 
aš jų atsiprašysiu.” Ne, 
nebombarduosime, nes jūs 
ir paginate mus. Mes esa
me tik dėkingi Mikui ir jo 
žmonai ir advokatei Mąsy
tei, kad atvykote ir padė
jote LMS festivalį padaryti 
sėkmingu. O Floridos vals
tija—jau kitas reikalas.

Dar švelniau mes priima
me Miko Detroitiečio seka
mą prižadą, “kad dar sykį 
ar porą sykių prieš mir
tį važiuosiu į Floridą” 
Tai ve kur tas kriukis ir 
buvo kelti LMS suvažia
vimą į Floridą, tai motyvas 
į tuos, kurie sako: “Važiuo
siu į Floridą.” O važiuo
tojų j Floridą buvo ir dar 
yra, — tikimės, kad Mikas 
Detroitietis ir jo šeima ap
lankys mus dar daugelį 
kartu, v-
Levas Tolstojus Miamyje
Nežinau, kiek lietuvių pa

stebėjo ir matė didžiojo ru
sų rašytojo Levo Tolstojaus 
didįjį veikalą “Karas ir 
taika,” filmuotą Tarybų 
Sąjungoje. Šiame filme (ju- 
dyje) dalyvauja tūkstan
čiai aktorių (karių) ir žmo
nių atkūidmui 1812 metų 
karo, kuris vyko tarp Ru
sijos ir Prancūzijos. Mia- 
mio spauda vertina “Karas 
ir taika” filmą kaip vieną 
iš geriausių istorinių veika
lų, rodomų JAV.

“Karas ir taika” rodomas 
dviem atvejais — I dalis 
virš mėnesį laiko buvo ro
doma Roosevelt teatre. Da
bar jau rodoma II dalis — 
ten pat.

Tuo metu (1812) Prancū
zijoje Napoleonas bandė 
vaidinti mūsų amžiaus Hit
lerį, kuris irgi norėjo užka-, 
riauti ir valdyti visą pašau-' 
lį. Napoleonas pralaimėjo 
pradžioje 19 amžiaus, kaip 
ir Hitleris 20 amžiuje. “Ka/ 
ras ir taika” vaizduoja dauį 
giau nei 1812 metų karą. 
Kiekvienam kultu ringam 
žmogui verta matyti Tols
tojaus veikalą.

Gražiai praėjo 
Motinos diena

Šiais metais Motinos die
na pripuolė gegužės 11. 
Vardas motina — brangus 
vardas. Poetai dainuoja 
apie motiną, nes ji yra vi
sos žmonijos motina. Kiek
vienas mes galime, daug ko 
neturėti, bet visi esame gi
mę iš motinos.

Ir štai ši diena yra pava
sario, grožio, kylančios ir 
augančios gyvybės diena. O 
pas mus, Floridoj, jau ir 
karšta. Sakome, turistų jau 
nėra, bet motinos pagerbia 
mui sueina pilnutėlė salė, 
žmonių — pietautojai net

nesutelpa prie vieno stalo. 
Tai gražu.

Klubo gaspadoriai moti
nas ir.tėvus pavaišina ska
niu vynu — seka trumpa 
programėlė. Pirmininkas J. 
Šukaitis paskaito motinos 
garbei eilėraštį. Taria kele
tą žodžių Marie Koch. Est
radoje pasirodo vyrų kvar
tetas — Thomsonas, Man
kauskas, Birštonas ir Ben
deris. Jie sudainuoja porą 
dainelių. Žinoma, jie dar 
tik pradeda, stoka vadovy
bės, akompanimento. Gana 
gražiai išėjo Mikitienės 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka.” Seka pietūs, jauki' 
nuotaika, paskiau groja or
kestras. Mūs motinos ir tė
vukai, kai kurie baltaplau
kiai, suka polkutes ir val
elis ...

V. Bovinas
1 .

Norwood, Mass.
Skaudi nelaimė

Balandžio 27 dienos rytą 
oras buvo pavasariškai gra
žus, nešaltas. Religiniai 
rytą skubėjo į bažnyčią pa
simelsti. Kai kurios moti
nos nepaliko net ir savo 
mažų vaikų namuose, vedė
si su savim į bažnyčią.

Mrs. Frieda Sokolinska, 
kuri gyvena 529 Pleasant 
St., 10:30 ryte, po pamaldų 
grįžo į namus iš lenkų baž
nyčios su savo dviem sū
neliais Richard 8 metu ir 
Julian 5 metų. Atėjus Dean 
gatve po geležinkelio patil
te, pro šalį važiavo Allen J. 
Ayer, 40 metų amžiaus vy
ras, jaunesnį berniuką Ju
lian užmušė vietoje.

Tėvams liko baisiai skau
di nelaimė.

Gegužės 2 dieną, po ilgos 
ir sunkios ligos, mirė Mary 
Miles ((Gliebiūtė). Jos pir
mas vyras buvo Paul Babil. 
Abu jos vyrai yra seniai 
mirę. Ji mirė sulaukus 80 
metų amžiaus. Buvo pa
šarvota P. H. Kraw koply
čioj ir palaidota gegužės 6 
d. su bažnytinėmis apeigo
mis Norwoodo Highland 
kapinėse.

Paliko liūdesyj vieną sū
nų Alfred Babil, Wren- 
tham, Mass., vdvi dukreles 
Aldoną Virginski, Walpole, 
Mass., Ireną Daly, Nor- 
woode, taipgi nemažai arti
mų giminių.

Velionei amžinos ramy
bės ( o šeimai užuojauta 
liūdesio valandoj.

Gegužės 2 d. man teko 
atlankyti du ligonius, ku
rie randasi Norwoodo ligo
ninėj, J. Valmą ir Domicė
lę Malkūnienę, kuri gyvena 
217 Washington St., Nor- 
woode.

Draugė Malkūnienė susir
go balandžio 28 d., buvo 
greit nuvežta į ligoninę. Ji 
gavo lengvą paralyžių, vei
das pažeistas ir negali kal
bėti, bet rankos ir kojos ne- 
pažeistos, atsisėsti gali. 
Atrodo, kad pasveiks.

J. Valma turi pažeistą 
kairę koją. Jau kelintą sa
vaitę guli ligoninėj. Atro
do; taisosi neblogai, tikisi 
neužilgo iš ligoninės grįžti 
į namus.

Linkiu abiem ligoniam 
greitai pasveikti.

M. Uždavinis

Pagunda
Keleivis, sergantis jūros 

liga, klausia kapitoną: .
—-Sakykite, ten, priešaky

je, matyti žemė 7
—Ne, horizontas. •
—Ačiū dievui, tai vis dėl

to geriau, negu nieko.

ST. PETERS
Apie, Motinos Minėjimą
Šauniai ir gausiai susirin

kusi publika į Laiškanešių 
salę gegužės 10 d. reikšmin
gai paminėjo MOTINĄ.

Vyrai pavadavo moteris 
nuo sunkaus darbo gami
nimo banketui maisto. Jie 
padirbės dar dviem pramo
gom.

Skanius pietus pasival- 
gius, pravesta trumpa mo
tinai pagerbti programa. 
Pirmininkas V. J. Valley 
pasveikinęs motules, labiau
siai akcentavo tas motinas, 
žmonas, kurios nepasiduoda 
nusimini mui ir nesiskun
džia nuovargiu mūsų pra
mogose sunkiai dirbdamos, 
kad LLD 45 kuopa gyvuotų 
ir bujotų, kad vietiniai ir 
iš toli sveteliai čia atsilankę 
visu kuo būtų patenkinti. 
Gerai žinoma, kad be tų 
energingųjų žmonų rankų 
darbo kuopos veikla šlubuo
tų, spaudos stiprinimui 
įplaukų nesukeltume. Tad 
draugėms moterims ten
ka išreikšti didelę pagarbą 
už jų darbštumą. Linkėtina 
moterims ilgai pasilaikyti 
stiprioje sveikatoje.

Iškviestas J. P. Miller pa
kalbėti. Jo trumpa kalba už
baigta eilėraščiu. Pirmi
ninkas irgi skaitė eilėraštį, 
paruoštą Alenos Bružas, 
apie motiną. Dainos Mylė
tojų choro vyrai harmonin
gai atliko ketvertą liaudies 
dainelių vadovybėje Adelės 
Pakalniškienės, su penktąją 
visas choras užbaigė prog
ramą. Dainininkai pasvei
kinti aplodismentais už 
gražų dainavimą, prisimini
mą motinų. Sekė šokiai.

Alena Bružas traktavo’ 
vyrams dainininkams už jų 
harmoningą dainavimą, A. 
Stukienė iš savo darželio 
gėlėmis papuošė stalus, J. 
Stukas dovanojo bonką sti
presnės, kelias dienas anks
čiau užklydę clevelandiečiai 
Martynas ir žmona Kazen 
taip pat paliko bonką dėl 
kuopos sukėlimui paramos 
spaudai. Visiems už visą 
gerą ištarta didelis ačiū.

Beje, šį kartą kuopos na
riams įžanga suteikta vėl-, 
tui, ne nariai ir svečiai pa- 
simokėjo.

Sekantys pietūs su šo
kiais rengiami šeštadienį, 
gegužės 24 d. Pietūs 12 vai. 
Laiškanešių salėje 314 15th 
Ave. So.

LLD 45 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio pirmą 11 vai. 
dienos metu. Po susirinki
mo bus pietūs, virš minėtoj 
salėje.

Viešnia iš T. Lietuvos
Taip skambėjo “Laisvėje” 

žinutė. Ten sakoma, M. Kli
mas mano sesutę pavežioti 
po Ameriką. Gegužės 15 d. 
jie mano vykti į Miami, Fla. 
iš ten vyks į St. Petersburg 
Ir kitus miestus.

Kaip šis pranešimas rodo, 
teks santpetersburgiečiams 
pasimatyti su viešnia Julija 
Klimai te ir jos broliu.

Keletas žodžių apie atsi
buvusį LLD 45 kuopos su
sirinkimą. Pradėtas punk- 
tuališkai, kaip visados, 11 
vai. Paulina Blaškiene ati
darė susirinkimą, pirminin
ke išrinkta Adelė Pakalniš
kienė. Išklausyti raportai 
dalies valdybos narių ir pra
mogų komisijos. Finansų 
rast. J. Sholiunas pranešė, 
kad ’dar 10 narių šiemet ne- 
pasimokėjo duoklių. Tie 
praras teises gauti dvejus 
metus veltui.

Prieita, prie koresponden-

BURG, FLA.
tiį. Yra paskirti du į “Lais
vę” rašyti, bet, kaip gaila, 
kad retai jiedu parašo. Ne
rašo ir kiti, kurie galėtų šį 
tą parašyti. Tai negerai.

Skaityti laiškai nuo “Vil
nies” Administracijos. Vie
name dėkoja kuopai už gau
sią auką su sveikinimu su
važiavimo, kitame kviečia
ma, kad kuopa su atstovu 
dalyvautų “Vilnies” suva
žiavime.

Šiaip tarimų\nepadaryta. 
Beje, persikėlė \ šią kuopą 
iš Rockfordo Jonas Andri- 
kis. , ;

Vikutis

Waterbury, Conn.
Gegužės 6. aš, Charles 

Lusas ir John Zorsky, bu
vom nuvažiavę atlankyti 
William Yokubonį, kuris 
gydosi karo veteranų ligo
ninėje, New Haven, Conn.

Radome vieną privatiš- 
..kame kambaryje sėdintį. 
Turėjo pasekmingą opera
ciją. Žaizdos jau yra už- 
gijusios ir sveikata eina 
geryn, bet daktaras nelei
džia dar grįžt į namus. -

Praleidome suvirš valan
dą laiko besikalbėdami apie 
šių dienų bėgančius reika
lus. Malonu būtų matyti jį 
pilnai pasveikusį kad galėtų 
grįžti į namus ir dalyvauti 
su mumis. Jis labai rei
kalingas progresyvių drau
gijų veikime. Jis turi au
tomobilį ir visuomet visiems 
patarnauja, kur tik yra rei
kalas. Be jo yra labai di
delė spraga mūsų veikime. 
Jis. yra iždininkas Lietu
vių Literatūros Draugijos 
28 kp. ir Lietuvių Laisva 
kapinyno.

Linkiu jam greitai pilnai 
pasveikti. 

— • * •
Kitas geras mūsų “Lais

vės” ir ‘Vilnies” rėmėjas 
tai Charles Karinauskas, ku
ris gyvena 146 N. Main St., 
jau seniai serga ir gydosi 
namuose daktaro priežiūro
je.

Buvau sustojęs pas jį pa
sikalbėti. Sako, “gerai, kad 
užėjai, duosiu pinigų, kad 
atnauji n t u m ei “Vilnies” 
prenumeratą man ir mano 
broliui į Lietuvą.” Davė 
$35 — už prenumeratas ir 
paaukojo $10 “Vilniai.”

Charles gyvena vienas. 
Nors sveikata prasta, bet 
jis pajėgia sutvarkyti savo 
namų reikalus. Iš namų iš
eiti toli negali, tik pas dak
tarą retkarčiais nueina. 
Būtų gerai, kad draugai jį 
atlankytų, tai jam nebus 
taip nuobodu.

Linkiu abiem ligoniam 
geros sveikatos

J. Svinkūnas

Hartford, Conn.
Lietuvių Moterų Klubo 

parengimas gegužės 4 dieną 
buvo geras.- Publikos bu- 
vo vidutiniškai.

M. Egelevičius rodė 
“slides” (skaidres) iš savo 
kelionės po Lietuvą. Paro
dė daug įvairių vietų iš 
kaimo ir miesto gyvenimo. 
Didelėse grupėse žmonių- 
kai kurie matė ir savo pa
žįsta m ų paveikslus. Pa
veikslai kartais buvo tam- 
sokį, bet galėjai matyti aiš
kiai visus. Varde Moterų 
Klubo tariu jam didelį lie
tuvišką ačiū!

Dovanomis prisidėjo se-, 
kančios draugės: O. Romai- 
tis iš Berlin, Conn., $3.; O. 
Visotskiene $2, O. Silks di
delį .pyragą, L. Žemaitienė,

L. Butkevich ir V. Kazlau 
įvairių daiktų iš maisto. 
Sunkiai padirbėjo M. Bar- 
net ir viršminėtos draugės.

• * _ * “ • “ “ • • ““
Laisvės Choro parengi

mas gegužės 25 d., sekma
dienį, 157 Hungerford St., 
prasidės 1 vai.

Wilma Hollis sunkiai dir
ba, kad sutaisyti gražią 
programą. Lavina daini
ninkus, solistus ir patį cho
rą, kiek tik jėgų randasi. 
Elenutė Brazauskienė dai
nuos solo ir su visais dai
nininkais. Gal dar ir dau
giau bus kas gražaus iš
girsti.

Taigi, lauksime visų rė
mėjų ir bičiulių atsilan
kant. Gaspadinės tai iš 
tikro nei vieno nesuvils su 
vaišėmis.

Iki pasim a t y m o, mieli 
svečiai!

V. K.

Baltimore, Md.
“Laisvės” paramai paren

gimo komisijos pasitarime 
nutarta rengti pietus sek
madienį, gegužės 25, Pet
ro ir Katriutės Kuprių sode, 
Annapolis Junction, Md. 
Pradžia 1 valandą.

Bus pateikti skanių val
gių pietūs už mažą kainą. 
Parengimo vieta daugeliui 
žinoma. Pirmą kartą va
žiuojantiems mašinomis pa
rankiausia važiuoti Balti
more - Washington Park
way iki kelio 32, sukti į de
šinę. Važiuojant iš Wa- 
shingtono, sukti į kairę 32 
iki B-0 geležinkelio. Ne
pervažiavus. sukti į kairę. 
Truputį pavažiavus bus 
Bailtimore St. ir Kuprių 
sodyba.

Kviečia Rengėjai

Cleveland, Ohio
CLM Klubas rengia pa- 

žmonį birželio (June) 5 d., 
ketvirtadienį. Tai bus žaidi
mų diena mėgstantiems žai
sti. Kurie norėsite, galėsite 
ir pasisotinti, nes svetainė 
bus atdara 8 vai. ryto> šei
mininkėms.

Visiems žinomos I.C.A. 
salės adresas: 15901 St. 
Clair Ave. Yra vieta auto
mašinoms pastatyti.

Gerbiamieji visi esate 
kviečiami dalyvauti ir pra
šomi pasikviesti savo pa
žįstamus. Atsineškite savo 
įrankius. Prie to, šeiminin
kės prašo atsinešti žaidė
jams tinkamų dovanėlių, 
už jas bus dėkingos.

Pietūs bus duodami pir
mą valandą, o pavalgę vėl 
galėsite žaisti kiek norėsite. 
Pietų kaina $1.75.

Iki pasimatymo.
A.S.

---------------- 1—t----------------

Montello, Mass.
Pirmasis šių metų pikni

kas po stogu įvyks birže
lio pirmą, Liet. Taut. Namo 
viršutinėje salėje, 668 N. 
Main St. Pradžia 12 vai. 
pietų metu. Rengia LLD 7 
apskritis ir Moterų Apšvie- 
tos Klubų Sąryšis. Prašome 
šį pranešimą užsirašyti sa
vo kalendoriuje.

Prie salės yra didelė vie-' 
ta automobiliams pastatyti.

G. Shimaitis

Pasiteisino
—Jūsų rankos virpa; ma

tyt, daug geriate
—Ką jūs, daktare! Dau

giau išlaistau...

Stoughton, Mass.
Gavau pranešimą, kai^ 

čia rado mirusį Geo. Rac-t, 
kauską, jo k a m b a riuose. I 
Miręs prieš savaitę ar gal 
ir daugiau. Jis buvo našlys, 
gyveno pavienis. Girdėjau, 
kad nebuvo šermenų nei 
laidotuvių.

Liko duktė, gyvenanti 
kur nors Stoughtono apy
linkėje.

George Shimaitis
1 -j

Worcester, Mass.
Olympia parko atidarymas 
bus dviejų dienų švente, 

gegužės 25 ir 26-tą
Atėjęs gražusis gegužės 

mėnuo ir pavasaris vilioja 
visus į užmiestį.

Worcesterio Lietuvos Sū
nų ir Dukterų broliška 
draugija atidaro savo gra
žųjį Olympia parką vasa
ros se z o n u i. Atidarymui 
ruošiasi parko gaspadorius 
Jonas Petkūnas. »

Sekmadienį, 25-tą, bus 
duodami pietūs 1-mą valan
dą. Dainų programą pateiks 
vietos menininkai. Šokiams 
gros A. Kulieša ir M. Meš- 
kienė.

Pirmadienį, 26-tą, bus 
pietūs ir muzika. Rengėjai 
kviečia-prašo vietos ir apy
linkių publiką skaitlingai 
atsilankyti.

L.S.D.D.

Didžiausiam viešbučiui 
Vilniaus vardas

Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje su pasiseki
mu vyksta Vokietijos — Ta
rybų Sąjungos draugystės / 
savaitė. Draugiškoje Er
furto apygardoje vieši ofi
ciali Tarybų Lietuvos dele
gacija — Vilniaus miešti 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas V. Sakalauskas ir 
Lietuvos KP Vilniaus mies
to Spalio rajono komiteto 
pirmasis sekretorius A. 
Rimdžius. Vakar Erfurto 
miesto taryba pranešė Lie
tuvos delegacijai, kad nau
jai statomam didžiausiam 
Erfurte viešbučiui suteikia
mas Vilniaus miesto var
das. Šio viešbučio statyba 
jau pradėta.

Delegacijos nariai ir vie
šintys Erfurte Lietuvos 
Valstybinis nusipelnęs sty
ginis kvartetas ir liaudies 
instrumentų ansamblis “Su« 
tartinė” dalyvavo iškilmėse, 
skirtose Pergalės dienai pa
žymėti, o taip pat susitiko 
su firmos “Optima” kolek
tyvu.

Šiandien Erfurte, gražio
je gėlių parodos teritorijo
je įvyks didelė draugystės 
šventė, kurioje dalyvaus 
Tarybų Lietuvos pasiunti
niai. Šventė dar labiau su-’ 
stiprins Erfurto apygardos 
ir Lietuvos ryšius.

L. Stepanauskas .

Apsiaustas .
Pro parduotuvę Anglijoje 

žingsniuoja solidus džentel
menas. Parduotuvės savi
ninkas klausia:

—Ar jūs patenkintas tuo 
apsiaustu, kurį neseniai pas 
mane pirkote?

—Labai. Jį nešiojo penki 
mano sūnūs.

—Matote, aš sakiau, kad 
jis pasiūtas iš labai tvirtos 
•medžiagos.

—Tikra teisybė. Po kiek
vieno lietaus apsiaustas taip 
susitraukdavo, kad ryto
jaus dieną, juo turėdavę 
apvilkti,. jaunesnįjį .sūnų. 
Dabar . apsiaustą nešioja 
pats .jauniausias.

I
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Pekoju už brangias dovanas
Nuo draugų iš Tarybų 

(Lietuvos gaunu daug viso
kių knygų ir plokštelių. Vi
sos jos yra svarbios ir 
brangios.

Pastaromis dienomis ge
ri draugai prisiuntė man 
sekančius perlus: 1) “Lie
tuvių Grafika 1966-67 ’’lei
dinį parengė Rimtautas Gi- 
bavičius; 2) “Grafika-Tapy- 
ba, Vilnius 1968 m.; 3) Jo
no Kuzminskio “Medžio 
Raižiniai,” Lietuvių liau
dies dainų motyvais; 4) 
“Tapyba,” sudarė J. Čepo
nis ir V. Kisarauskas;' 5) 
“Lietuvių Tautosaka— Dai
nos,” Pirmas Tomas; ‘ Lie
tuvių Tautosaka — Dainos- 
Raudos,” Antras Tomas.

Prie to, kiti draugai pri
siuntė “Kruvinos Žudikų 
Pėdos,” “Marytė Melnikai- 
tė,” “Tėvų ir Brolių Ta
kais” ir daug kitų. Ir dė-

gerU draugų Tar. Lietu
voj, mane visuomet aplan
ko žurnalai “Švyturys,” 
“Kultūros Barai” ir kitokie 
žurnalai.

Mano biblioteka didėja. 
Visos knygos įspūdingos, 
gražios, malonios. Bet ver
tėtų visiems pamatyt ir pa
siskaityt Jono Kuzminskio 
knygą “Medžio Raižiniai.” 
Jis pats įžangoje paaiškina, 
jog jis labai pamėgo lietu
vių liaudies meną, ir ”1960 
metais gimė sumanymas 
sukurti medžio raižinių 
ciklą lietuvių liaudies ir 
revoliucinių dainų moty
vais.” Pasirinkdamas ke- 
lioliką dainų, jis cituoja tas 
dainas, ir prie jų prideda 
medžio raižinius. Jis pa

sirinko dainas apie darbą, 
tėvynės meilę, apie bernelį 
ir mergelę ir t. t., ir pri
rengė raižinius. Pav., jo 

s i r i n k t a viena daina 
skamba štai kaip:

Mes negalim apipiešti,
Nei išpasakoti, 
Kad jau esame nuo ponų 
Iš visur apstoti.
Ai, tas dvaras, tas pragaras, 
Daug svieto vargina,
Mus biednus vargdienėlius, 
Kaip nor, taip kankina.
Kai mes eisim iš to dvaro.
Daug cūdų darysim, 
Visus ponus ir .tironus 
I peklą varysim.
Prie dainos, yra Kuzmins

kio raižinys, parodantis, 
ktfiįp sukilę Lietuvos žmo- 
nes atstatę šautuvus ir 

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ.TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Broliy Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.
Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 

paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 
mokslinių įstaigų.

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

a “LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

durtuvus varė iš Lietuvos 
ponus ir tironus. Žingeidus, 
gražus raižinys.

Jo knygoje yra net ketu
riolika dainų ir raižinių, ir 
ypatingai seniems lietu
viams labai patiks^ nes 
prisimins savo gyvenimą 
gimtoje šalyje Lietuvoje. O 
Lietuvių jaunuoliams Ame
rikoje ir kitose šalyse bus 
žingeidi medžiaga sužinoti, 
kaip jų tėvų žemėje žmonės 
gyveno, darbavosi ir daina
vo gražias dainas.

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija, Lietuvių Kalbos 
Institutas prirengė “Lietu
vių Tautosaką.” Yra penki 
tomai, o mane pasiekė trys 
tomai. Viename tome yra 
darbo, kalendorinių liaudies 
švenčių ir apeigų, mitologi
nės, krikštynų, šeimos gy
venimo ir vaikų dainos, ku
rias S p a u d ai paruošė 
V. Barauskienė; taip
gi vestuvinės dainos, ir 
dainos apie gyvūniją ir 
augmeniją, kurias paruošė 
B. Kazlauskienė. Kitame 
tome yra jumoristinės, ka
rinės-istorinės, tarybinės 
naujoviškos meilės dainos 
ir talalinės; taipgi jaunimo, 
meilės, vaišių, socialinio 
protesto, revoliucinės, emi
grantų, literatūrinės kilmės 
dainos ir raudos.

O melodijas (gaidas) 
spaudai parengė B. Ugin- 
čius. Tuose tomuose yra 
daug dainų su muzika ir 
Amerikos lietuviai linksmai 
galės atsimint savo senus 
laikus, kuomet jie gyveno ir 
augo Lietuvoje ir tas dai
nas dainavo.

Tie tomai gražiai prireng
ti, ir kuomet jie mane pa
siekė, reikėjo užmiršt vaka
rienę ir alkį, nes buvo malo
nu juos peržiūrėt. Tai tik
ras perlas, ir mes (mano 
visa šeimynėlė) esame dė
kingi draugams Tar. Lietu
voj už visas mums prisiųs
tas knygas.

Stefanija Detroitietė

Uždarė 22 laikraščius
Saigonas. — Pietų Viet

namo valdžia uždarė net 
22 laikraščius, kurie tik 
kritikavo valdžios reakcinę 
ir karinę politiką.

' Nors konstitucija drau
džia cenzūrą, bet valdžia su 
tuo nesiskaito. Jeigu kas 
pasisako už taiką, tas jau 
ir nukenčia.

I

Miami, F 1 a.
\

Lietuvių Socialiame Klu
be sekmadienį, gegužės 11 
d., iškilmingai atšventėme 
Motinos Dieną. Į salę pri
gužėjo apie du šimtai pub
likos, tarpe kurių buvo ne
mažas skaičius ukrainiečių.

Prieš dvyliktą valandą 
klubo prezidentas Jeroni
mas Šukaitis pradėjo ma
myčių garbei programą,. 
Kvartetas kelias dainas lie
tuviškai sudainavo, vado
vaujant choro pirmininkui 
J. W. Thamsonui. Taipgi 
visų mūsų gerbiama Helen 
Kinderienė, buvusi Miki- 
tienė ir ukrainietė Anna 
Tamčukienė šauniai su
dainavo po solo. Ypač A. 
Tamčuk, turinti operetišką 
balsą, sužavėjo visą publi- 
ką. . i

Tai po dvyliktos valandos 
Mamyčių garbei visai pub
likai buvo duota po vieną 
“aibalę” ant drąsos..

Pietus labai gardžiai pa
rūpina mūsų šauni gaspa- 
dinė Mamutė Paukštaitienė 
su savo pagelbininikėmis. 
Nuo antros valandos iki 
penktos nuo estrados trys 
profesionališki šaunūs mu
zikantai griežė šokiams pol
kutes ir valcus. Tai mūsų 
gerbiamos mamytės turėjo 
progą Šauniai pašokt su 
“jaunikaičiais”.

Apie 4-tą valandą Mrs. 
Novak, paminėdama savo 
gimtadienį, pavaišino visą 
publiką ir mamytes .su ka
va ir visokių rūšių skanė
siais. Visą laiką prie baro 
skubiai darbavosi Uršulė su 
savo Jonu Daugirdu, ap
tarnaudami skaitlingą pub
liką gėrimais. Jonas Sma- 
lenskas buvo priverstas iš
kraustyt- iš salės visas kny
gas ir laikraščius į užpaka
linį kambarį, nes stalas bu
vo reikalingas publikai pie
tauk ,

Gaila, kad mamyčių pa
rengime negalėjo dalyvauti 
Millie Kancerienė ir Beat- 
rice Aleksandrienė — pir
moji iš priežasties susirgi
mo, Beatrice turėjo ant 
akies operaciją.

Tai tiek trumpoj formoj 
parašiau apie* tą mamyčių 
banketą.

V. J. Stankus

Hartford, Conn.
Kodėl Laisvės Choras taip 

ilgai išsilaikė? Daug žmo
nių stato klausimą, kas yra, 
kad Connecticut valstijos 
keli chorai dingo? Buvo 4 
chorai ir vienas dūdų or
kestras New Britaine, V. 
Visockio vadovybėje. Lai
kinai Visockis vadovavo ir 
Laisvės chorui, o Visockis 
chorvedis buvo geras.

Antras padėjęs Laisvės 
chorą tuo laiku išauklėti 
buvo Volteris Brazauskas. 
Išdirbęs chorui palaikyti 
gerą techniką išvyko į 
Brooklyn, N. Y., ir ten įsi
jungė į veikimą stojęs Lais
vės namo prižiūrėtoju. Bra
zauskas buvo ir ten reika
lingas, tokiam darbui jau 
prasilavinęs ir pasišventęs 
darbininkas.

Dabartinė chorvedė Wil
ma Hollis, kuri chorui va
dovauja virš 20 metų, taip
gi yra daug prisidėjus prie 
choro palaikymo. Ji taip pat 
turėjo daug energijos pa
dėti — ji prancūzė, o mo
kyti lietuvišką chorą ne
lengva, bet ji deda visas pa
stangas.

Gegužės 25 d. įvyksta cho
ro pietūs su dainomis Cho
ro svetainėje, 157 Hunger-

LAISVE

ford St., Hartforde. Pie
tūs pirmą valandą, po pietų 
dainų programa. Ją atliks 
pats choras su pagalba sve
čių solistų. Būtų gražu ma
tyti svečių iš visos Conn- 
necticut valstijos miestų ir 
miesteliu. J. StrižauskasCLEVELAND, OHIO
LLD 22 k p. išvažiavimas
Jau pirmiau buvo minėta, 

kad LLD kuopai drg. J. 
Žebrys suteikia vietą turėti 
išvažiavimą jo rezidencijoj, 
1943 Wrenford Rd., South 
Euclid, Ohio. Šiai sueigai 
pasirinkta birželio (June) 8 
d. Dalyviai kviečiami at
vykti nuo 10 vai. ryto (ar 
ir anksčiau), o kaip 1 vai. 
valgysime pietus.

Šioji sueiga bus kiek skir
tinga nuo bizniškų piknikų. 
Čia atvažiuodami visi atsi- 
vežkite savo pietus. Stalai 
bus paruošti, kur susidesi- 
me ir bendrai, ar kas savo, 
pa valgysime. Šeiminink a s 
žada visus aprūpinti kava, 
už kurią užsimokėsite po 
10 centų už puoduką. Tai 
bus Draugijai pelnas.

Privažiavimas patogiau
sias mašinomis, bet galimas 
ir basais. Važiuodami busti 
Waransville Center Rd., iš
lipkite ant Verona Avė. Tai 
bus tik apie pusę mylios pa
eiti iki Wrenford Rd.

Patartina (kurie turite) į 
mašiną įsidėti mažą staliu
ką ir porą kėdžių, ant ku
rių patogiau pavėsyje pasė
dėti.

Kuriems vieta nėra žino
ma, kad nereikėtu klaidžio- 
ti, paskambinkite 381-2566, 
tai gausite informacijas, 
kaip rasti tą vietą.

Rengėjai

Izraelio Kompartija 
kovoja prieš agresiją 
Nikozija, V 7 (Tass-Elta).- 

Izraelio Komunistų parti
jos Centro Komiteto gen. 
sekretorius Meiras Vilne- 
neris, kalbėdamas knesete 
(Izraelio parlamente), de
maskavo ministrės pirmi
ninkės Goldos Meir dvivei
diškumą. Savo kalboje ji 
plačiai postringavo apie tai
ką. Izraelio vadovybė, pa
reiškė Vilneris, tebevykdo 
savo ankstesnį kursą, vy
riausybė nenori suprasti to 
fakto, kad kiekvienas karo 
aktas, taip pat ir agresyvus 
1967 metų birželio karas, 
tik blogina padėtį.

Vilneris taip pat griežtai 
atrėmė antitarybinę šmei
žikišką sesijoje kalbėjusių 
oficialių vyriausybės atsto
vų kampaniją ir priminė, 
jog Tarybų Sąjunga nori 
taikiai sureguliuoti krizę— 
taip, kad būtų pripažintos 
visų šio rajono tautų nacio
nalinės teisės, visų valsty
bių suverenumas.

Komunistų deputatas, pa
reiškė knesete, jog vyriau
sybės politika —1 tai suban
krutavusi politika, kuri įs
tūmė Izraelį į aklavietę. Ji 
neatnešė nei taikos, nei sau
gumo. Ji sukėlė naują krau
jo praliejimą ir dar labiau 
pablogino padėtį. Į tikrą 
taiką iš šios padėties yra 
tik vienas kelias—tai įvyk
dyti 1967 metų lapkričio 22 
d. Jungtinių Tautų (SNO) 
Saugumo Tarybos rezoliu
ciją.

IŠNUOMAVIMAS
Turiu keturius *J«ambarius, priim

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

(36-37)

Organinis stiklas 
ir žolė

Ar gali uždaruose stadio
nuose augti žolė? Pasiro
do, kad gali, jeigu stadiono 
stogas viršum arenos bus iš 
organinio stiklo. Tokią iš
vadą padare amerikięčių ar
chitektai statydami stadi
oną Houstono mieste, v

Pradžioje Houstono stadi
ono stogas buvo stiklinis, 
tačiau labai ryškus ir kon
trastingas apšvietimas 
sportininkams ir žiūrovams 
buvo nepatogus. Kai stogą 
nudažė, žolė, negaudama 
saulės spindulių, žuvo. Ta
da architektai pakeitė stik
lą mėlyno organinio stiklo 
lapais. Organinis stiklas 
praleidžia iki 4 0 % saulės 
spindulių, o to visiškai pa
kanka, kad augtų tanki žo
lė. Be to, mėlynas organi
nis stiklas praleidžia tik da
lį saulės spindulių šilumos, 
o tai leido atsisakyti oro 
kondicionavimo stadione.

Keičiasi klimatas
Okeanografiniąi tyrimai 

parodė, kad Šiaurės Atlan
to pakraščių vandenys da
bar žymiai šaltesni, negu 
buvo šio šimtmečio pradžio
je.

Tačiau yra ir kitų nuo
monių, būtent, kad Šiaurės 
pusrutulio vandenys eiųa 
šiltyn. Mat, prie Škotijos, 
Norvegijos ir Danijos jau 
1920 m. rasta žuvų, kurių 
anksčiau ten nebuvo. Ichti
ologų nuomone, jas atgabe
no pasikeitusios vandens 
srovės ir vėjai.

Šiltos vandens srovės pa
tenka į šiaurę net iki Gren
landijos. Temperatūros pa
kilimas pastebimas taip pat 
prie Sibiro šiaurės rytų 
krantų.

Tose šalyse atsirado ir 
klimatinių pakitimų. Pavyz
džiui, Grenlandijoje žiemos 
temperatūra dabar yra 
apie 5 laipsnius aukštesnė, 
negu buvo prieš 1920 m., 
Špicbergene — net 9 laips
niais. Amžino pašalo ribos 
slenka kaskart toliau į šiau
rę. Todėl reikia manyti, kad 
TSRS šiaurėje ir Arktikos 
srityje galima laukti toles
nių klimato pakitimų.

NAUJOVĖ: , 
PAMUŠALAS—KAILIS
Vokietijos Demokratinėje 

Respublikoje Limbacho- 
Oherfrono miestelyje inži
nierius Mauersbergerom a s 
sukūrė naują technologinį 
metodą-volteksą. Šiuo me
todu sintetinį pluoštą gali
ma perdirbti į pamušalinį 
audinį, kuris savo išvaizda 
labai primena kailį. Pran
cūzija, JAV, Belgija ir ki
tos šalys jau padavė paraiš
kas gauti naujai licenzijai.

WORCESTER, MASS.
Minis

Paul-Povilui Šiušui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku

siai šeimai, sūkiui Paul-Povilui šiušui. dukrom
Adelei, Ella ir jų šeimom.

B. Bernotienė .
V. Tamošiūnienė
J. Raulušaitis
M. Šiupėnienė
B.Kuk
A. Vasilienė
A. Senkus
L. Ausiejienč
E. Pilkauskienė
K. Kosulis

HELP WANTED-MALE-FEMALE

RECEIVING CLERK ASST. 
/

ASSEMBLERS

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

Plan your future with

FMC CORP.

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

An equal opportunity employer.
(33-42)

BOOKKEEPER
A well established firm located in 

Ardmore reeds a man in the Pay
roll Depl. Should have some exper
ience. Call Mr. Sudnick. Ml 9-1430.

An equal opportunity employer.
(36-37)

WAITERS AND
BUS BOYS
Experienced.

Call for appointment between 
2 and 4 PM.

Old Original BOOKBINDERS 
RESTAURANT

WA 5-7027. , (34-40)

WANTED AT ONCE
2 RN’S
1 LPN

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

BUCKINGHAM VALLEY 
NURSING CENTER

Route 413. Pineville, Pa. 18912.
215-598-7181 (35-41)

Nepaprastas 
stiprintuvas

‘ Vestinhauzo” firmos inž. 
R. Ravas sukūrė nepapras
tai galingą elektroninį sti
printuvą. Dabar galima pa
gaminti garsiakalbius, su
gebančius lenktyniauti su 
perkūno trenksmu. Rašo
mosios mašinėlės dydžio 
garsiakalbis išvysto .. 5,000 
vatų garsinį galingumą. 
Mūsų radijo imtuvuose jis 
siekia iki dviejų vatų.

Supergalingomis garso 
bangomis pirmiausia numa
tyta bandyti lėktuvų bei ra
ketų stiprumą. Be to, ma
noma, kad jos dideliirosė 
plotuose galės sunaikinti 
graužikus. Maži žvėreliai 
nuo tokių garso bangų aki
mirka žūva.

AKYLI TELEKAMERA
Iki šiol povandeninius 

įrenginius apžiūrėdavo na
rai. Jiems dažnai trukdy
davo drumzlinas vanduo. 
Specialiame “Gazpriborav- 
tomatikos” ko n s t r a v i m o 
biure sukonstruota teleka
mera “Krabąs-2.” Su ja ga
lima nusileisti į 30 m gylį 
ir dirbti užterštame vande
ny. Naujoji telekamera tu
ri , specialų prašviesin antį 
įtaisą.

J. K. Sabaliauskai
J. B. Jakaičiai
J. M. Petkūnai
J. H. Šarkai
V. K. žitkai
J. U. Jeskevičiai
F. M. Petkūnai
J. j. Demikai
A. M. Sukackai 

/

5 pusi

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

DISPATCHER
Familiar with Phila. and South 

Jersey area for New England Qar- 
i i< r Exp. he ptul. Equal opportuni
ty. Call MA 7-6430 er 1-609-365- 
5220. Ask for Terminal Manager.

(36-42)

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 
88 per hour rate. Call Mr. Wilkie, 
FL 2-8000. J A 8-6960. (35-41)

AUTO MECHANICS
1st class men lo be added to our 

present * force. Full time employ
ment. Guar, weekly salary, paid 
vac. 820,000 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
Largo freight forwarder has imme
diate need for capable man to direct 
work force. For interview —

Call Mr. Reed. CU 9-3700.
(35-41)

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. 617-475-14.43.
(35-54)

• I

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

•
For general factory work. Steady 

year rouno employment. Excellent 
fringe benefits. Day shift 7 A M. 
to 3:30 P. M. Apply at factory 
office.

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)

DRAFTSMEN

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

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

BA 5-7647. (33-37)
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AMERIKOS KOMUNISTAI PASISAKO •r-

“Kova prieš taksus— 
numerio pirmo reikalas”

Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto pranešime 19- 
ajai konvencijai Gus Hali 
plačiai kalbėjo apie nūdienę 
mūsų Amerikoje ekonominę 
padėtį. Visą .mūsų ekono
minį gyvenimą yra apžioju
sios milžiniškos kapitalisti
nės monopolijos. Prieš jas 
reikia galingos koalicijos, 
darbininkų klasei vadovau
jant.

Kaip ir nuo ko pradėti?
Klydo tie, nurodo Hali, ku

rie puoselėjo idėją, kad nie
ko negalima nuveikti šian
dien, kad reikia laukti tos 
dienos, kai mus vėl užguls 
sunkūs laikai. Jie klydo, 
kai jie ragino palaukti eko
nominės krizės, nes tik tada 
darbininkai pradėsią bruz
dėti. Mes matome, kad jau 
dabar visur yra pastebima 
darbininkų nepasitenkini
mas ir nerimas. Auga ne
pasitenkinimas tuo, ką dir
bantieji turi, nes tai, ka jie 
yra laimėję per streikus, 
seniai suėdė monopolijų 
pelnų pakilimas ir pragyve
nimo reikmenų pabrangi
mas. Darbininkai pepasi- 
tenkine ir tuo, kad jų iš
naudojimas paskutiniais 10 
metų pakilo 17 procentų.

Komunistų supratimu, ša
lies ekonominiai reikalai ne- 
sitaisys. Jie dar pasunkės. 
Monopolijos ir valdžia sie
kia visą naštą suversti ant 
darbininkų pečių. Kainos 
kils toliau.

“Kainos jau pakilo daug 
aukščiau negu Korėjos ka
ro laikais,” sako Hali. “Ta
da valdžia buvo įvedus šio
kią tokią prieš kainų kilimą 
kontrolę. Bet per šį Viet
namo kara apie jokią kont
rolę nekalbama. Ar nerei
kėtų reikalauti, kad kai
nos turėtų būti numuš
tos iki 1965 lygio? Labai 
laikas tokį reikalavimą sta
tyti. Ir mūsų darbo unijos 
tokį reikalavimą ignoruo- 
damos pačios save stato i 
pavojų visos darbininkų 
klasės sąskaita.”

Kovoje prieš monopolijas 
kova prieš nepakeliamą tak
sų naštą pasidaro numerio 
pirmo klausimas. Tai to
kia baisi ir aiški nelygybė, 
j°g pradeda matyti ir 
plačiausios liaudies masės. 
Gus Hali paduoda tik vieną 
pavyzdį. Štai kapitalistas 
už savo investmentus gau
damas į metus $8,000 paja
mų, moka valdžiai tik $354 
mokesčių, tuo tarpu darbi
ninkas, vedęs, su šeima, už
dirbdamas $8,000 per me
tus, valdžiai turi sumokėti 
$1,000 taksų! Jis nurodo, 
kad jeigu visos įstatymuose 
spragos, per kurias kapita- 
listai-turčiai išsisu k i n ė ja 
nuo mokėjimo taksų, būtų 
užtvertos, pajamų užtektų 
nušlavimui visų lūšnynų 
mūsų miestuose, užtektų 
pilnam aprūpinimui mokyk
lomis ir ligoninėmis visose 
pietinėse valstijose ir pa
ruošimui žmonių toms įstai
goms operuoti. Jų taip pat 
užtektų pašalinimui baltai
siais skurdžiais apgyventų 
rajonų miestuose.

“O pridėjus lėšas, kurias 
sutaupytų karo Vietname 
baigimas ir militarinių iš
laidų nukirtimas,” sako 
Hali, “susidarytų galimybė 
aprūpinti kiekvieną Ame
rikos šeimą, juodą ir baltą, 
tokiomis pajamomis, kokios 
būtinai reikalingos tokiam 
vidutiniam gyvenimo ly

giui, kokį nurodo Jungtinių 
Valstijų Darbo Biuras.”

Ir todėl, Hali sako, “ko
va prieš taksų naštą šian
dien yra numerio pirmo rei
kalas.” Džiugu, girdi, kad 
tai pradeda suprasti mūsų 
organizuoti darb i n i n k a i, 
netgi “Amerikos Darbo 'Fe
deracija - Industrinių Orga
nizacijų Kongresas (AFL- 
CIO) pradeda pripažinti, 
jog taksų klausimas yra 
klasinis klausimas.” Į šią 
kovą vis labiau ir labiau 
įsitraukia dirbantieji. “Šiuo 
taksų klausimu fabrikų dar
bininkų ir profesionalų, bal- 
takalnierių darbininkų, far- 
merių ir smulkiųjų biznie
rių interesai yra bendri.” 
Jei taip, tai čia ir turime 
tvirtą, platų pagrindą tų 
visų jėgų anti-monopolisti- 
nei koalicijai! Ir kaip tik 
šiuo klausimu tokia koalici
ja ne tik reikalinga, bet ir 
galima.

Komunistų Partija savo 
konvencijoje tokios antimo- 
nopolistinės koalicijos sieki
mą padarė savo šūkiu. Tai 
reiškia, kad ji savo propa
gandoje tą idėją nenuils
tančiai populiarins. Dar 
daugiau: tiek visos šalies 
mastu, tiek atskirose vals
tijose ir vietovėse (mies
tuose, miesteliuose) komu
nistai darbuosis, kad tokia 
koalicija būtų sudaryta. 
Ypač šalies^ valstijų ir mies
tų rinkimuose koalicijos šū
kis bus! keliamas, ir siekia
ma, kad būtų įstatyti tik 
tokie kandidatai, kurie pa
sižada ir ryžtasi aktyviškai 
įsitraukti į kovą už nukėli
mą nuo mūsų pečių tos la
bai daugeliui nebepakelia
mos taksų naštos.

Rep.

Aplankius drg. Čepulį
Nors aš pats nesveikuoda- 

mas, bet žinodamas, kad 
mano ilgu metų visuomeni
nėje veikloje veikusi dran
ga, “Laisvės” Bendrovės 
Direktorių sekretorių ir ki
tų organizacijų pirmose ei
lėse veikėją, yra palietus 
skaudi liga, kuri jį kankina 
nėr daugeli metų, abu su 
žmona nuėjome aplankyti.

Nors fiziniai Vincas daug 
nukentėjęs, bet seka politi
nę situacija Amerikoje, taip 
pat domisi bendrai visais 
pasauliniais įvykiais. Malo
nu buvo apie visą tai su 
juo pasikalbėti.

Nepraleidžia jis nė Ta
rybų Lietuvos pasieki
mų ir daromo progreso, jo 
gimtajame krašte. “Džiau
giuos.” jis sako, “kad aš dar 
sulaukiau tokios Lietuvos, 
už kurią dar jėgų turėda
mas kovojau.”

Malonu savo mielam drau
gui palinkėti, kad su pava
sario atgijančia gamta kiek 
sustiprėtų. O jam toje li
goje visas jėgas atiduoda, 
kad tik jam palengvinti, jo 
miela žmona Ona. Jos rū
pestingoje priežiūroje taip 
pat ir daktaro, jis gydosi 
savo namuose.

Linkiu ištvermės Jum 
abiem.

P. Buknys

Washingtonas. — Iždinės 
departamentas raportuoja, 
kad tam tikroms įstaigoms 
taksais parama federalinei 
valdžiai kainuoją į metus 
apie 50 bilijonų dolerių.

Konstantin a s Širvy d a s- - -lietuviu 
literatūrines kalbos pradininkas

Šiais metais Lietuvoje 
minima Konstantino Sirvy
do gimimo 390 metų sukak
tis. Mūsų tautos kultūros 
istorijoje. K. Sirvydas yra 
nusipelnęs garbingą vietą, 
kaip vienas įžymiausiu 
XVII a. lietuvių raštijos 
kūrėjų.

Iš raštų kalbos matyti, 
jog K. Sirvydas — ry
tų aukštaitis. Spėjam a, 
kad gimęs bus kur nors ne
toli Anykščių. Vilniuje jis 
1589 m. įstojo į jėzuitų or
diną, gyveno Rygoje, Tartu 
(Dorpate), retorikos mokė
si Nesvyžiuje, toliau filoso
fiją studijavo Pultuske.

K. Sirvydas labai gerai 
mokėjo savo gimtąją, taip 
nat lenkų ir antikines kal
bas. Buvo puikus pamoksli
ninkas. Pirmasis origina
lus veikalas lietuvių kalba 
ir yra jo Vilniuje sakytų 
pamokslų santraukos su 
greta pridėtų vertimų į len
kų kalbą — “Punktai saky
mų,” kurių pirmoji dalis iš
ėjo 1629 m.u o antroji jau 
po jo mirties — 1644 me
tais.

Skaitydami šį stambų 
darbą, mes ryškiai galime 
įsivaizduoti mūsų tautos — 
mūsų sentėvių baudžiaunin
kų gyvenimą tais tolimais 
priespaudos laikais: auto
rius yra pasakęs daug skau
džių žodžių apie vargingą 
ir skurdų ano meto valstie
čių gyvenimą, apie didžiūnų 
prabangą ir veltėdystę.

“Punktai sakymų” yra 
nepaprastai svarbus šaltinis 
lingvistams kaip pirmas 
toks didelis originalus tuo
metinės gyvosios lietuvių 
kalbos paminklas. K. Sir
vydo kalba sodri ir vaiz
dinga: tai tikras žodžių ir 
jų gyvų liaudiškų reikšmių 
aruodas.

Kitas svarbus K. Sirvydo 
darbas — mokslo jaunimui 

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvyne”; Prūseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margerio.

Visais, reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

“Vilnies” administracija.

NAUJA KNYGA

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Paraše J. GASIONAS

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

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

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

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

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

Užsakymus' siųskite:
_ LAISVE

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

skirtas pirmasis lietu
vių kalbos žodynas (“Dic- 
ti orarium linguarum”), ku
ris išėjo iš spaudos 1926 m. 
Čia kiekvienas žodis patei
kiamas lenkiškai, lietuviš
kai ir lotyniškai. Koks 
reikšmingas ir svarbus bu
vo šis darbas, matome iš to, 
kad per nepilną šimtmetį 
(ligi 1713 m.) šio žodyno 
išėjo bent penki leidimai, 
kad juo naudojosi ir XIX a. 
lietuvių rašytojai, kad ir 
šiandien jam skiriamos spe
cialios mokslinės studijos.

Yra žinių, kad Sirvydo 
parašytas (1630) ir pirma
sis lietuvių kalbos vadovė
lis. Tačiau šio darbo dar 
nesurasta nė vieno egzemp
lioriaus.

Lietuvių tauta, didžiai 
gerbianti savo kultūros ug
dytojus ir puoselėtojus, vi
sada su didžia pagarba mi
nės K. Sirvydą, uoliai sky- 
nusį žmonėms kelią į šviesą.

Vyt. Būda

Svečiai iš Lietuvos
Šeštadienio vakare Pan 

American lėktuvu atskri
do iš Vilniaus Jūratė Klo
vienė, kompozitoriaus V. 
Klovos žmona.

J. Klovienė atvyko j sve
čius pas savo brolį, kuris 
gyvena Clevelande. Tad 
pernakvojus New Yorke, ji 
sekmadienį po pietų išvyko 
į Clevelandą. Grįždama į 
namus, J. Klovienė žadėjo 
sustoti New Yorke ilges
niam laikui.

Pirmadienį, gegužės 19 d., 
išskrido Aeroflot lėktuvu 
profesorius Zigmas Januš
kevičius. Šiuos žodžius ra
šant dar lėktuvas nepribu
vo, tad profesoriaus atvyki
mo tikslo nežinome, nors, 
veikiausiai, jis čia bus savo 
profesijos reikalais.

Ieva

Sunkiai susižeidė
Woodhavenietis Juozas 

Baliūnas praėjusios savai
tės gale krito savo namo 
laiptais, baisiai susimu
šė galvą, susilaužė ran
ką ir pavojingai susi
trenkė jau pirm to pažeis
tą klubą. Teko ilgai gulė
ti besišaukiant pagalbos. 
Neteko daug kraujo. Nu
vežtas į Creedmore ligoni
nę, Winchester Blvd, ir 
Hillside Ave., KewGardens.

Lankymo valandos — nuo 
2:30 popiečiais ir nuo 7 va
karais. Ligonis randasi 1st 
floor, Ward 1. Ten žino
mas kaip Joe Baliūnas.

Apie nelaimę papasakojo 
Helena Siaurienė, buvusi 
prie pirmosios pagalbos. 
Ji ir aplankė nelaimingąjį 
praėjusi sekmadienį ligoni
nėje. Guli subandažuotas, 
koja ištempta. Tik po ilgoko 
laiko bus nustatyta, ar rei
kės klubą operuoti.

Honduras studentai 
prieš RockefeUerį
Tegucigalpa. — Hondu

ras respublikos studentai 
pasitiko gub. RockefeUerį 
šauksmais prieš Jungtines 
Valstijas, sudegino JAV 
vėliavą.

Policija puolė demons
trantus, reikalą u j a n č i u s 
baigti karą Vietname ir pa
sitraukti iš Lotynų Ame
rikos. Policija užmušė vie
ną studentą.

Fortas rezignavo
Washingtonas. — Aukš

čiausiojo Teismo teisėjas 
Abe Fortas, kaltinamas fi
nansiniuose ryšiuose su Še
rų gemblęrių, rezignavo.

Fortas pirmiau buvo sutL 
kęs, kaip advokatas, už 20 
tūkstančių dolerių metinio 
mokesčio rūpintis Wolfsone 
šeimos fondacijos reikalais. 
Bet kai Wolfsonas buvo 
teismo nubaustas vienų me
tų kalėjimu už nelegalias 
finansines tran sakei j as. 
Fortas grąžino Wolfsonui 
tuos $20,000.

Vyriausias teisėjas War
ren pareiškė, kad Fortas 
nėra niekur prasižengęs. 
Kadangi jis žydų kilmės, 
tai pas Forto kritikus ir 
antisemitizmas jaučiamas.

Sugavo 4 kidnaperius
Bethpage, L. L, N. Y. — 

Policija areštavo tris bro
lius Gordonus ir vieną jų 
draugą Simon. Pas juos 
rado iš Franklin National 
banko $130,000, kuriuos 
jiems sumokėjo banko ma- 
nedžeris Fuchs, kurio šei
mą plėšikai buvo pagrobę 
ir reikalavo sumokėti $130,- 
000.

Jie dabar kaltinami, kaip 
plėšikai ir kidnaperiai.

Praga. — Pasaulinė Dar
bo Unijų Federacija išleido 
atsišaukimą į organizuotus 
darbininkus, ragindama 
dalyvauti Pasaulinėje Tai
kos Asamblėjoje birželio 
21- 24 dd. Berlyne.

Chicago. Čia sudarytas 
komitetas už taksų refor
mas jau surinko 200,000 pa
rašų. Reikalauja panaikin
ti priedinius 10% taksus.

New Yorkas. — Hearsto 
Metrotone News gauna fi
nansų iš Jungtinių Valsti
jų Informacijų agentūros 
dėl propagandos užsienyje.

KRISLAI
/

(Tąsa iš 1-mojo puslapio) 
llo 10 su trimis astronautais 
gal jau bus netoli Mėnulio. 
Jie visai arti prie jo prilėk
sią, bet dar nenusileisią j jį, 
tik išbandysią galimybę nusi
leisti.

Mūsų karščiausi sveikini
mai ir linkėjimai astronau
tams Stafford, Young ir Ger
man ! Lai jų misija apsivai
nikuoja pilniausiu pasiseki
mu !

.Chicagos “Naujienos” net 
dviem vedamaisiais užsispy
rusiai reikalauja “Draugą” 
pasiaiškinti, kodėl jis tyli apie 
tai, kad sausio mėnesį turistai 
iš Lietuvos buvo pas jį užėję. 
Ko “D.” bijosi?

Mums irgi įdomu. Bet taip 
pat mums įdomu žinoti, kodėl 
menševikų “Naujienos” taip 
pat tylėjo apie tuos turistus, 
kai čia jie lankėsi? Juk ly
giai toks nusidėjimas prieš 
viską, ką vadiname žurnaliz- 
mu ir lietuviškumu.

Tik vieneriais 1966 metais 
į Amerikos kardinolų, vysku
pų ir kunigų kišenę suplaukė 
aukomis $6,800,000,000! O 
kiek jie laimėjo už visokius 
investmentus ir įdėlius! Mal
dos ir poteriai jiems puikiai 
apsimokėjo. Tuo tarpu apie 
30,000,000 amerikiečių pusba
džiai! j a . . .

Vienu plunksnos pabrauki
mu popiežius Paulius VI nu- 
šventino 41 “šventąjį”. Per 
amžius jie buvo garbinami ir 
prie jų meldžiamasi visokių 
malonių, o pasirodo, kad vie
nų jų visiškai nebuvo, o kiti 
buvo popiežių iškepti apgau
dinėjimui žmonių.

Popiežius skundžiasi, kad 
\ų “šventųjų prisiveisė tiek 
iaug, jog su jais nebegalima 
‘susikalbėti”. Nebėra vietos 
naujiems, šventiesiems. O juk 
kiekvienas popiežius nori nors 
/ieną kitą naują šventąjį pa
gaminti.

Mums ateistams tik juokai 
:š to viso biznio su “šventai
siais”. Bet tikintiesiems tik
ras galvosūkis: kaip tai yra, 
kad šventieji pavirto nebe 
šventaisiais? Kas atsitiko su 
maldomis, kurios buvo jiems 
adresuojamos?

Kunigai turės darbo išaiš
kinti tokį “baisų” popiežiaus 
nasielgimą su “šventaisiais”. 
Kodėl marijonų “Draugo” ir 
pranciškonų “Darbininko” re
daktoriai tyli ir neprotestuo
ja?

PRANEŠIMAI
“Laisves direktoriams
Esate prašomi nepamiršti 

savo posėdžio ateinantį pir
madienį, gegužės 26. Sekr.

(37-38)

Ozone Park, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės 

(Lith. Bldg. Corp.) direk
torių susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės 27 d. 2 
vai. popiet. J- G.

Nuodai virš Kambodijos
Pnom Penh. Kambodijos 

valdžia protestuoja prieš 
Jungtinių Valstijų skleidi
mą nuodų virš Kambodijos 
teritorijos.

JAV lėktuvai apipurkštė 
nuodingais chemikalais 7, 
000 akrų gurno plantacijų. 
Apie 60 proc. miško ir dar
žovių sunaikinta.

New Yorkas. — Repub- 
^konų kandidatas majoro 
vietai J. J. Marchi pasigavo 
savo pusėn Vito Batistą.

Juos remįa dešinioji Kon
servatyvų partija ir kiti re
akcionieriai.

Parengimy Kalendorius
Birželio 8 d. <

LLD 185 kuopos pietūs, 
Forest parke. Pradžia 1 val.¥

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.
Laisviečių pietūs Forest 

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

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Šį trečiadienį, gegužės A 
6 vai. vakare įvyks pas

kutinis 'šio 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 
gaspadinių.

Valdyba

Po žaliuojančiomis 
liepomis Forest parke /

Tai bus pirmas piknikas 
šią vasara. Jis įvyks birže
lio 8 d; Jį rengia Lietuvi# 
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” salėie Ozone 
parke. Rengėjai

East Side Foram
Dr. Herbert Aptheker 

duos lekciją
Ketvirtadienį, gegužėj 

22, Palm Casino salėje, 85 
East 4th St. (arti 2nd Avė.) 
dr. Herbert Aptheker duos 
lekcija temoje “Agenda for 
the Nation.” Pradžia 8 v. 
vakare. Dovana — $1.00, 
studentams—50 centų.

Dr. Aptheker yra Ame
rikos Marksistinių Studijų 
Instituto direktorius, istori
kas, rašytojas, visuomenės 
veikėjas. Jo lekcija bus vi
siems įefomi. Bus klausimų 
ir atsakymų periodas.

Rengia dienraštis “Daily 
World” ir kviečia visus da
lyvauti.

New Orleans, La. — Ne
grų protestai privertė nu
kabinti nuo miesto rotušes 
namo konfederatų vėliai, 
kuri visą laiką kabojo dau
giau kaip per šimtą metųf




