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KRISLAI
Gražiai įsisiūbuoja
K. Petrikienės maršrutas

"New York Times" 
apie Vietnamo karą

Kaip sekasi?
Kvailos pastangos
Jie buvę biauriai apgauti!

— Rašo A. Bimba —

Džiugu, kad visose didžio
siose kolonijose jau praside
da rimtas ruošimasis Lietuvių 
Literatūros Draugijos auksi
niam jubiliejui. Bus daug pa
rengimų, piknikų bei kitokių

• sueigų. O rudeniop įvyks ju
biliejaus pilnesniam apibend
rinimui konferencija. Reikia 
tikėtis, kad jubiliejiniai pa
rengimai visur bus geri. Visur 
matosi susirūpinimo juos to
kiais padaryti.

Ir vėl pirmutiniai, atrodo, 
bus f loridiečiai. St. Peters
burg© parengimas buvo dide- tais prieš JAV intervenciją • • • • — 1 • • f

Paryžius. — Kovo 3 d. 
“The New York Times” vy
riausias korespondentas C. 
L. Suzberger pateikė ko- 
lumną apie Pietų Vietnamo 
karą, kuris yra vadinamas 
McNamara karu.

Sulzbergeris* rašo, kad 
Jungtinių Valstijų Gyny
bos sekretorius Robertas 
McNamara daug yra atsa- 
komingas už tuos įvykius, 
kurie vykdomi Vietname. 
McNamara, nesiskaityda
mas su politiniais įvykiais, 
tai yra, pasaulyje protes-

Vietnamo bombardavimus, 
plečia karą,

Sulzbergeris sako, kad 
McNamara ir jo rėmėjai 
generolas Taylor ir D. Rus
kas mano, kad tas paveiks 
kitur Azijoje ir Afrikoje. 
Jeigu JAV nuslopins Viet
name sukilimą — nugalės 
partizanus, tai tada nuo pa
našių išstojimų 
žmonės ir kitur.

Korespondentas sako, kad 
McNamara mano, jog nei 
Tarybų Sąjunga, nei Kinija 
nenori didelio pasaulinio 
karo, todėl jos nesiims stip
rių veiksmų prieš JAV mi- ; 
litarinius veiksmus.lis ir įspūdingas. Praėjusį 

sekmadienį įvyko Miamyje, 
bet^iuos žodžius rašant rezul
tatu dar nežinomi. Neabejo
ju, jog jie bus puikūs.

Pietų Vietname ir šiaurės v

Masės žmonių iškilmingai 
palaidojo nušautą negrą

Marion, Ala.—Kovo 3 die- 
na daugiau kaip 3,000 neg
rų palaidojo Jimmį Lee 
Jacksoną, baltųjų segrega
cijos auką. Daug negrų mo
terų verkė, kunigai ir kovo
tojai sakė kalbas.

Jimmie Lee Jacksonas, 26 
metų amžiaus negras, naš
lės sūnus, vasario 18 dienos

susilaikys Į vakarą nuėjo į Zion’s baž-

pa

Vietnamas, Kuba ir 
JAV bombardavimai

Labai gražiai prasideda ir 
K. Petrikienės, mūsų Literatū
ros Draugijos pirmini n k ė s., 
prakalbų maršrutas. Ji ajk 
lankys daug kolonijų, pasieks 
beveik visus didmiesčius su 
pranešimu iš kelionės Lietuvo
je. žada pasiekti net ir Ka
liforniją.

Geriausios sėkmės! Visur 
draugai prašomi jai padėti. 
Tai nepaprastos energijos vei
kėja. Daugelis mūsų guodžia
mės nuovargiu, ji gi pasimoju- 
si savaičių savaites praleisti 
kelionėje ir pasakyti desėtkus 
prakalbų!

Tuojau baigti karą 
Vietname

Visa Amerikos pažangioji 
visuomenė seniai piktinasi ra- 
gauagaudiška Ne-ameri k i n ė s 
verkios komiteto veikla. Net 
jauĄir švaresnioji komercinės 
spaudos dalis reikalauja tą 
komitetą uždaryti.

Bet kaip tik priešingai gal
voja mūsų lietuviški menševi
kai. Jie per savo spaudą vie
šai suteikė komitetui palaimi
nimą. Girdi, jis atlieka “labai 
naudingą darbą.”

Toks jau tos nelemtos gru
pelės išsigimimas!

New Yorkas. — “The 
Worker” iš kovo 7 dienos 
išspausdino JAV Komunis
tų partijos veikėjo Gus Hali 
pareiškimą. Jis nurodo, kad 
Jungtinių Valstijų Šiaurės 
Vietnamo bombardavimai 
stumia pasaulį į baisią ka
ro katastrofą.

Hali kviečia amerikiečius 
reikalauti: Tuojau sulaiky
ti šiaurės Vietnamo bom
bardavimus, atšaukti JAV 
militarines jėgas iš Vietna
mo, eiti prie baigimo nesu
sipratimų pasitarimų keliu, 
atnaujinti Ženevos konven
ciją ir reikalauti, kad Jung
tinės Tautos imtųsi veiks
mų pastoti karui kelią.

ls visų jų laikraščių ir iš 
Visų raketieriškų “vadavimo” 
šaltinių taip ir plaukia in
strukcijos ir reikalavimai, kad 
niekas iš Amerikos lietuvių 
šiemet nė nepamąstytų vykti 
| Lietuvą. Jau iš anksto krikš
tija “išdavikais” tuos, kurie 
pasigvieš savo senąją tėvynę 
aplankyti.

Ko jie taip bijosi?
Aišku, bijosi tiesos. Jie yra 

tiek primelavę apie Lietuvą 
(jiąvo pasekėjams, jog žino, 

žmogus, nuvykęs j Lie
tuvą, ras visai ką kitą. Na, 
ir sugrįžęs jų biznio neberems. 
Jiems bus riestai.

MASKVOJE STUDENTAI 
PIKTAI DEMONSTRAVO

Maskva. — Kovo 4 dieną 
virš 2,000 studentų, dau
giausiai Azijos ir Afrikos, 
labai piktai demonstravo 
prie Jungtinių Valstijų am
basados, protestuodami 
prieš Šiaurės Vietnamo 
bombardavimus.

Virš 600 milicininkų ne
galėjo jų suvaldyti. Buvo 
pašaukta kareiviai. Jie 
priešinosi ir kareiviams.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos uždaro visus 
savo knygynus ir informa
cijų biurus Indonezijoje.

Bet, žinoma, jų pastangos 
Veltui. Norinčiųjų važiuoti 
bus labai labai daug. Tik 
klausimas, ar visus juos Lie
tuva galės priimti, nes, kaip 
žinią, turistiniai pato gumai 
Lietuvoje dar nėra plačiai iš
vystyti. Priims tiek, kiek ga
lės, kiek sąlygos leis.

.* Tuo tarpu mažai tesimato 
spaudoje apie organizuojamą
jį Amerikos lietuvių ansamblį 
vykimui į Lietuvą dalyvati di
džiojoje Dainos šventėje. Lai
kas bėga. Reikia gero pasi
ruošimo tokiai didelei misijai.

Ką galvojate mūsų meni- 
kai, chorų vadovai? Kal- 
itės, tarkitės. Duokite pla- 
ai visuomenei žinoti, kaip 

jums tose gražiose pastangose 
gfekaai.

(Tąsa 6-me pusi.)

JAPONAI PRIEŠ 
BOMBARDAVIMUS

Tokio. — Kaip žinia, Ja
ponijos spauda rėmė Jung
tinių Valstijų politiką, bet 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimai iššaukė baimę, kad 
jie gali privesti prie didelio 
karo.

Visi trys japonų Tokio 
dienraščiai pasisakė prieš 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimus.

Berlynas. — Grįždamas 
iš Drezdeno TSRS premje
ras A. Kosyginas buvo su
stojęs Berlyne.

Havana. — Kuba pirks 
iš TSRS didelių keleivinių 
“LI-18” lėktuvų.

New Yorkas. — “Daily 
News” didžiuojasi Jungti- 

i nių Valstijų bombardavi- 
I mais Šiaurės Vietnamo, šis 
dienraštis nuolatos rašo už

kur ir buvo Jacksoųas 
laidotas.

Kapinėse susirinko
4,000 žmonių. Kaip Selma į vietnamo."šiS
miestely je, taip ir Mariono ■ . 2 ;
kapinėse kalbėjo visa eilė dlenrastls nuolatos rašo uz 
negrų vadų ir kunigų. Kai- agresyvius veikimus. Už- 
bėjo negrų vadas kunigas girdamas karo plėtimą

virš

ba, tai jie tą patį galėtų da
ryti ir prieš Kubą.

“The New York Times” 
rašo, kad Kuboje yra “sun
kios gyvenimo sąlygos”, su
prantama, yra ir nepasiten
kinusiu.

Šiemet Kuboje greičiau 
suvalė cukranendres ir dau
giau suėmė, kaip buvo ti
kėtasi.

Kuba ne tik veda preky
bą su socialistinėmis šali
mis, bet jos prekyba padi
dėjo su Ispanija, Anglija ir 
eile Afrikos valstybių. Su
prantama, kad tas nepatin
ka jos nedraugams.

D. Martin Luther King’as, 
Nobelio dovanos laimėtojas. 
Jis kaltino pietinių valstijų 
baltuosius šovinistus, kartu 
kaltino ir Jungtinių Valsti
jų federalinę valdžią. Dr. 
Kingas, tarp kitko, sakė:

“Už jo mirtį atsako ir fe
deralinė vyriausybė, kuri 
noriai kasdien išleidžia mi-Į 
Ii j onus dolerių ginant Viet- i 
namo J 
elgiasi ir negali apsaugoti j 
savo piliečių teisių namie”.•

Kunigas J. T. Johnsonas 
puolė ją ginti. Vienas poli-įsakė: “Marion policininkai 
cininkų peršovė Jimmį į pil- geriau sutinka gatvėse ma- 
vą ir vasario 26 d. jis mirė, ty ti nušautus negrus ir 
Policininko, kuris nušovė—(kraują, negu su jais atsisės

ti ir pasikalbėti”.
Kalbas sakė ir kiti kuni

gai, jų tarpe R. D. Aberna
thy. Jis sakė, kad nušautas 
negras yra negrų rasės 
kankinys kovoje už žmoniš
kumo teises. Jis sakė, kad 
šovinistai nesulaikys negrų 
nuo kovos, kad kova bus 
tol vedama, iki lygiomis tei
sėmis naudosis visų rasių 
žmonės.

Siuvėjai reikalaus 
pakelti algas

Bal Harbour, Fla. — 
Amalgamated Clothing 
Workers unijos prezidentas 
Jacob S. Potofsky raporta
vo, kad Jungtinėse Valsti
jose, Kanadoje ir puęrto 
Ricoje unija turi 377,000 
narių.

Jis sakė, kad unijos kon
traktas su fabrikantais 
baigiasi 1966 metų birželio 
1 dieną, bet pasitarimai 
prasidės daug anksčiau.

Unija reikalaus pakelti 
po 36 centus per valandą 
tiems darbininkams, kurie 
dirba nuo valandų, pakelti 
visiems senatvės pensiją ir 
užmokestį dirbantiems nuo 
šmotų.

SUĖMĖ TRIS KUBOS 
BĖGLIUS Už VAGYSTĘ

New Yorkas. — Policija 
suėmė tris iš Kubos pabė
gėlius už vagystę. Žmonės 
pastebėjo, kad dienos metu 
du sulindo į kaimynystėje 
namą. Pašaukė policiją. Po
licija vietoje suėmė R. De 
La Gružą, 37 metų, ir Jose 
Vilą, 17 metų. Paskui vieš
butyje suėmė trečią, jų sėb
rą, E. Costo. Ten rado ir 
daugiau vogtų daiktų.

nyčią, kur negrai laikė susi
rinkimą aptarimui kas da
ryti prieš varžymą jų re
gistracijos būsimiems bal
savimams. Susiri n k i m a s 
baigėsi demonstracijomis.

Policininkai užpuolė de
monstrantus, pradėjo mušti 
ir vaikyti. Kada jie mušė 
Violą Jackson, 50 metų am
žiaus moterį, tai Jimmie 
Lee Jackson, jos sūnus,

policija “nesuranda”.
Jimmio Jacksono laidotu

vės buvo masinės. Pirma 
įvyko eisena tūkstančių Sel
ma miestelio n&grų ir baltų
jų žmonių, kurie kovoja už 
visų žmonių laisvę. Paskui iš 
Selma miestelio apie tūks
tantis žmonių pėsti, nešda
mi nušautojo palaikus, ėjo 
iki Heath kapinių, kurios 
yra pušyne netoli Marion,

Pietryčių Azijoje, jis reika
lauja “nepamiršti, kad už 
100 mylių nuo JAV yra ko
munistinė Kuba”. Jis rašo, 
kad jeigu JAV bombone
šiai, beveik be nuostolių, 
gali bombarduoti Šiaurės 
Vietnamo respubliką, kuri 
yra daug didesnė ir skait- 

•' Į tingiau apgyventa, kaip Ku-

1 tisvnn«uSi! 100 mėty nuo Lincolno JAV bombardavimai
inauguracijos

Washingtonas. — Kovo 4 
dieną sukako 100 metų nuo 
prezidento Lincolno inaugu
racijos. Washingtone su
kaktis buvo minėta suvaidi
nant inauguraciją. Artistas 
Robert Ryan buvo Lincolno

Apie naujus įvykius 
pietryčiu Azijoje

Saigonas. — Kovo 3 die
ną virš 30 Jungtinių Valsti
jų bombonešių, kaip prane
ša Associated Press žinių 
agentūra, atliko “slaptą mi
siją”. Bombonešiai pasiėmė 
daug galingų bombų iš Da- 
nango bazės ir išskrido. Ma
noma, kad bombardavo La
ose vieškelį.

Pekinas. — Kinijos spau
da ir radijas sako, kad 
Jungtinės Valstijos bom- 
barduodamos Šiaurės Viet
namą nori jį priversti paši

Camden, Ala. — Policija traukti nuo dabartinės sie- 
sulaikė negrų demonstraci
ją. Negrai bandė protes
tuoti prieš varžymą užsire
gistruoti būsimiems balsa
vimams.

nos, kuri eina išilgai 17-ąją 
paralelę, už 19-osios parale
lės. Kinija sako, kad nepa
liks Šiaurės Vietnamo res
publiką bėdoje, ji pagelbės 
atmušti JAV agresijų puoli
mą.

Hongkongas. — Čionai 
į bvo girdėtas Šiaurės Viet
namo radijo pareiškimas, 
kad JAV ir Pietų Vietnamo 
lėktuvai, bombarduoda m i 
du Šiaurės Vietnamo mies
tus, daug civilinių žmonių 
užmušė.

Maskva. — “New York 
Timeso” koresponde n t a s 
Henry Tanneris rašo, kad

pietryčių Azijoje karo pa
vojų.

“Pravda” ir “Izvestijos” 
rašo, kad JAV Šiaurės Viet
namo puolimai gali prives
ti prie to, kad Pietų Vietna
mo karas išeis iš jo ribų.

Saigonas. — Į Pietų Viet
namą atvyko Jungti n i ų 
Valstijų specialūs daliniai, 
išlavinti ^kariauti prieš 
partizanus.

Saigonas. — “New York 
Timeso” korespondentas ra
šo, kad čionai diplomatai 
mano, jog Šiaurės Vietna
mas dar mažai gavo milita
rines pagalbos. Mat, Tarybų 
Sąjunga siekia taikos keliu 
sureguliuoti Vietnamo rei
kalus, o Kinija taipgi neno
ri didelio karo.

žmonių buvo apie 30,000. 
Sakoma, kad ISOS'* metais 
inauguracijos iškilmėse bib 
vo 20,000.

Buvo perskaityta dalis 
tais laikais sakytos Lincol
no kalbos. Lincolnas tada 
prašė dievo, kad amerikie
čiai taikoje sugyventų savo 
tarpe ir su kitomis tauto
mis.'

EGIPTAS SUSEKĖ 
SUOKALBĮ

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos vyriausybė 
sako, kad ji suėmė keturis 
Vakarų Vokietijos šnipus, 
k u r i e šnipinėjo Izraelio 
naudai. Sako, kad jie plana
vo ir nužudyti tuos vokie
čius, kurie. Egipte dirba ra
ketų ir .lėktuvų gaminimo 
srityje.

TURKIJOJE SIAUČIA 
TYMŲ EPIDEMIJA

Ankara. —Erzarumo sri
tyje per trumpą laiką mirė 
virš 300 vaikų nuo tymų 
(edros) epidemijos. Tymų 
epidemija plačiai išsiplatino 
tarp miestelių ir kaimų gy
ventojų.

< Sirija perėmė 
naftos įmones

Damaskas — Kovo 4 die
ną Sirijos vyriausybė suna- 
cionalizavo devynių naftos 
kompanijų versmes ir išva
lymo įmones, šešios buvo 
“sirų” kapitalistų, viena 
olandų įmonė ir dvi JAV 
kapitalistų — Socony-Mobil 
Oil Co.z ir Standard Oil Co.

Sirijos žygis yra labai 19-kos Komunistų partijų 
svarbus, nes ją gali pasekti atstovai savo konferencijo- 
ir kitos arabų valstybės, į je pasmerkė JAV Šiaurės 
kur anglai, prancūzai, olan- Vietnamo bombardavim u s, 
dai ir amerikiečiai kapita- kaip “atvirą užpuolimą”.

Kova už vandens
ir oro svarumą

Chicago. — McCorrųack 
Place auditoriume įvyko 
konvencija oro ir vandens 
švarumo reikalais. Dalyva
vo 7,500 žmonių, jų tarpe 
500 mokslininkų. Buvo at
stovas nuo JAV Sveikatos 
ir Mokslo departamento.

Buvo svarstyta: kaip pa
laikyti švarų orą ir upėse 
švarų vandenį. Mat, besiple
čianti industrija vis dau-

Karačis. — Per eilę pas
tarųjų metų buvo pablogėję 
Afganistano ir Pakistano 
santykiai. Dabar jie gerėja, 
abidvi šalys pasirašė sutartį 
susisiekimo reikaluose.

Afganistanas užima 250,- 
000 kvadratinių mylių plotą 
ir turi 15,000 gyventojų.

Vakarinio pakistano plo
tas 310,000 kvadratinių my
lių ir su Rytiniu turi apie 
100,000 gyventojų.

Tei Avivas. — Izraelis 
prašo iš JAV moderninių 
ginklų.

listai valdo naftos gavybos Jie sako, kad c Jungtinės giau užteršia orą ir upių 
šaltinius. Valstijos dirbtinai sudaro vandenį.

Washingtonas. Dabar 
JAV federalės valdžios pa
skolų yra $48,500,000,000.

kenkia sugyvenimui
Maskva. — Tarybų Są

jungos Užsienio ministras 
Gromyko pareiškė JAV am
basadoriui, jo pareiškimą 
TASS paskelbė spaudoje, 
kad Jungtinės Valstijos 
bombarduodamos Šiau rėš 
Vietnamą kenkia jų ir 
TSRS taikingam sugyveni
mui. .,.. , . ,, 1( ,r t

Jis sakė, kad bombarda- 
vimai yra JAV suplanuota . 
agresija. Gromyko sakė: 
“Jeigu Amerikos politikos 
vadai mano, kad jie bom
bardavimais ką nors nugąs
dins, tai labai klysta”.

GAZO SPROGIME ŽUVO 
17 ŽMONIŲ

Natchitoches, La. — Ko
vo 4 dieną įvyko natūralio 
gazo požeminio vamzdžio 
sprogimas. Jis sunaikino 
septynių farmerių namus 
ir užmušė 17 žmonių, 14 iš 
dviejų šeimų.

Maskva. — Azerbaidžano 
tarybinėje respublikoje yra 
moteris, sulaukusi 133 metų 
amžiaus. Ji dar dirba namų 

! ruošos darbus.
Tokio. — čionai diploma- 

matai numato, kad JAV 
bombardavimai Šiaurės 
Vietnamo gali blogai baig
tis.

Ekstra
Saigonas. — Kovo 7 dieną 

į Pietų Vietnamą atvyko 3,- 
500 Jungtinių Valstijų ma- 
rininku.v

Pekinas. — Kinija griež
tai protestuoja prieš JAV 
marininkų pri siuntimą į 
Pietų Vietnamą, nes tas 
laužo Ženevos sutartį.

Selma, Ala. — Šimtai Ala- 
bamos valstijos policininkų 
ir baltųjų apginkluotų už
puolė negrų eiseną. Mėtė 
gazo bombas, mušė lazdo
mis, apie 70 negrų sužeidė 
ir iseną išvaikė.

Whshingtonas. — Apie 70 
Kubos bėgėlių demonst
ravo prieš RS ambasadą. 
Jie mėtė bonkonHs-Tambasa- 

 

dos namą. Policija šešis jų 
areštavo.
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BAISI VIENO LIETUVIŠ
KO HITLERININKO 
IŠPAŽINTIS

Vasario 27 d. menševikų 
“Naujienų” priede i “Meno 
žinios” tilpo ilgas straipsnis 
“1941 m. birželio 22 d. Kre
tingoje.” Rašo “Pašalinis,” 
matyt, hitlerinis socialde
mokratas, vienas iš pabėgė
lių ir “veiksnių.” Rašo apie 
savo išgyvenimus Kretin
goje tose rūsčiose birželio 
dienose. Nežinia, kodėl jis 
rašo pasislėpęs po slapyvr- 
de. Gal prisibijo savo kole
gų, nes, mat, jo straipsnyje 
kalbama ir apie vokiečių 
hitlerininkų pravestas ma
sines žmonių skerdynes. 
Kaip ten bebūtų, straipsny- 

Ije patiekta informacija nu
sipelno mūsų atidžios.

Pirmiausia žodis apie tuos 
“partizanus,” kurie padėjo 
Hitleriui paruošti užpuoli- 
jną Lietuvos, karo laiku tal- 

i kavo hitlerininkams nekaltų 
I žmonių skerdime ir po karo

Krize atidėta, bet ne pašalinta
JUNGTINĖS TAUTOS gyvena dvejopą krizę. Jos 

suparalyžiuotos. Praėjusioji Generalinės Asamblėjos se
sija nepasijudino nė iš vietos, jokio nutarimo negalėjo 
padaryti, netgi neturėjo rimtų diskusijų pačiais opiau
siais šių dienų klausimais. Pasiekta tiktai to, kad tokia 
didžiulė Azijos šalis, kaip Indonezija, faktinai išstumta 
iš Jungtinių Tautų. Mat, Anglija užsispyrė, su pagalba 
Jungtinių Valstijų, į Saugumo Tarybą įkišti savo nese
niai iškeptą Malaiziją, ko Indonezija sakė negalinti pa
kęsti ir pasitraukė iš organizacijos.

Sakėme, kad pasaulinė organizacija gyvena dvejopą 
krizę. Iš vienos pusės, ji nepajėgia išspręsti narystės ir 
Čarterio interpretacijos klausimo, iš kitos—nė nesvars
to susidariusios baisiausios karo grėsmės ryšium su ka
ru Pietrytinėje Azijoje—-Pietų Vietname. Organizacija, 
kuri buvo įkurta išlaikymui ir saugojimui taikos, nė pirš
to nepajudina išblaškymui susikaupusių karo debesų!

Palikta ateičiai be didelių vilčių pasisekimui išspręs-; ištisomis šeimomis žudė 
ti asesmentų uždėjimo ir mokėjimo klausimas. Mūsų vy- niekuo nekaltus Lietuvos 
riausybė, kaip žinia, griežtai laikosi tos nuomonės, kad , žmones. Kaip žinia, “veiks- 
Asamblėja turi teisę uždėti ir iškolektuoti “taikos ap-; niai” iš VLIKo ir Amerikos 
saugos operacijoms” visokius asesmentus, nesiskaitant 
su Saugumo Taryba. Betgi Tarybų Sąjunga, Prancūzija 
ir keletas kitų šalių nurodinėja, kad Jungtinių Tautų 
Čarteris aiškiai tokius klausimus paveda tiktai Saugu
mo Tarybai. Na, o užsivilkę dabartiniai asesmentai “tai
kai palaikyti” Korėjoje, Konge ir kitur buvo uždėti 
Asamblėjos, o ne Saugumo Tarybos, todėl jie yra nele
galūs ir niekas negali priversti juos mokėti, jeigu kas ne
nori juos mokėti.

Vadinasi, čia turime klausimą, kuris liečia organiza
cijos pagrindus. Ar viską pasiima Generalinė Asamblė
ja, o Saugumo Taryba pasilieka tiktai vienuolikos narių 
diskusijų klubelis, ar ji, kaip originaliai Čarteryje nu- jo, ir t. t. 
statyta, bus ir ateityje vadovaujantis organizacijos or- “Pašalinis 
ganas?

Greitai prabėgs keletas vasaros mėnesių ir Asamb
lėja vėl susirinks, ir ta pati neišspręsta problema vėl iš
kils. Kaip dabar dalykai stovi, tai nesimato nė iš vienos 
pusės tokių nuolaidų, kurios duotų vilties su šiuo klausi
mu susidoroti pirma, negu Asamblėja vėl susirinks. Tuo 
tarpu generalinis sekretorius Thant skundžiasi, kad 
Jungtinės Tautos skęsta skolose ir greitu laiku galo su 
galu nebegalės suvesti.

Žinoma, viskas priklausys nuo didžiųjų valstybių, o 
ypač nuo Jungtinių Valstijų. Priklausys nuo to, kaip gi
liai didžiosiose valstybėse yra prigijęs įsitikinimas, kad 
Jungtinės Tautos būtinai reikalingos išlaikymui pasau
lyje taikos. Gaila pripažinti, kad Pietrytinėje Azijoje 
karo eigos vystymąsis nerodo didelio, gilaus noro su pa
sauline organizacija skaitytis, kai “parankiau” be jos 
sutikimo ir leidimo pravesti karines operacijas.

Unijų vadai nusivylę
PRIEŠ KELETĄ METŲ, kai visame pasauliniame 

darbo unijų judėjime pasireiškė didelis pakairėjimas, 
Jungtinių Valstijų darbo unijų judėjimo vadai sugalvo
jo tam judėjimui skaldyti įkurti savo tarptautinį unijų 
centrą ir pavadino jį “Laisvųjų Darbo Unijų Konfede
racija”. Tam žygiui, aišku, karštai pritarė įvairių šalių 
socialdemokratai ir kiti dešinieji darbininkų “draugai”. 
Per visą tą laiką ją finansavo mūsų Amerikos AFL-CIO 
vadai, kasmet jai sušerdami po visą milijoną dolerių.

Kokie iš to rezultatai? Kas tuo pasiekta?
Rezultatai labai liūdni. “Laisvųjų Darbo Unijų Kon

federacija” didžiuojasi tiktai darbininkų judėjimo skal
dytojai ir, žinoma, viso pasaulio kapitalistai ir reakcinės 
valdžios. Įdomu ir svarbu, jog Konfederacija ir jos veik
la jau labai nusivylę ir jos finansuotojai—Amerikos dar
bo unijų judėjimo vadai. Štai šiomis dienomis įvykusia
me Vykdomosios Tarybos susirinkime AFL-CIO prezi
dentas George Meany viešai pareiškė, kad Konfederaci
joje įsigalėjo biurokratai, kurie nebesiskaito su organi
zacijai nustatyta misija, kad Konfederacijos veikla ne- 
pąteįsina nei vilčių, nei sušertų milijonų dolerių. Ir Mea
ny pridūrė, kad gal būsią Konfederacijai metinė milijo
ninė parama panaikinta, nutraukta, sulaikyta. Tegu tie 
Konfederacijos biurokratai žinosi! '

Tai matote, kas išėjo iš kreivų, suktų pastangų pa
kenkti pažangiųjų darbo unijų judėjimui.

Taip jie juos baudžia!
VAKARŲ VOKIETIJOJE buvo teisiamas baisus 

karo kriminalistas Frieh Rająkoyich. Įrodytą, kad jis 
hųyp ’Ęichmano pagalbininkas ir asmeniškai dalyvavo 
maudyme 60 žydų.

Kukiu už tąi gavo bausmę? Ogį viso }ąbp tik pųstrę- 
jnetų kalčjįmo!
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Lietuvių Tarybos, klerikalų, 
menševikų ir smetonininkų 
laikraščių redaktoriai tuos 
“partizanus” ir jų baisius, 
kruvinus darbus šlovina ir 
dievina. Mes sakėme, kad 
jie buvo Hitlerio lietuviški 
agentai, slaptai konspiravo 
prieš lietuvių tautą. Mums 
buvo atsakoma, kad tai ne
tiesa, kad jie jokių ryšių su 
hitlerine Vokietija neturė- 

Bet štai dabar 
” savo atsimini

muose vienoje vietoje sako:
Po ketvirtos valandos ėjau 

į spectorgo restoraną pietauti. 
Tenai mane pakvietė prie savo 
stalo pažįstamas veterinarijos 
felčeris, prie kurio sėdėjo ne
pažįstamas senyvas vyras; 
juodu gurkšnojo valstybinę. 
Aš prie jų atsisėdau ir užsa
kiau pietus.

Vėterinarijos felčeris man 
tyliai pasakė, kad yra svar
bių žinių. Su juo sėdėjęs se
nyvas žmogus esąs Kluonalių 
gatvės ūkininkas, palaikąs ry
šius su lietuvių pogrindžiu. 
Vakar iš Vokietijos grįžęs par
tizanas parvežęs tokių infor
macijų: šiąnakt, t. y. iš šešta
dienio į sekmadienį, prasidės 
vokiečių puolimas ir šiąnakt 
lietuvių partizanai turi būti 
parengties stovyje.

Vadinasi, tie piktieji lie
tuvių tautos priešai buvo 
susitarę su Vokietijos val
džia, kad kai jos lėktuvai 
pradės sėti mirtį Lietuvoje 
ant miestų ir kaimų, “lie
tuvių partizanai” suruoš su
kilimą viduje ir padės Hit
leriui okupuoti Lietuvą. 
Kaip žinia, taip ir įvyko, 
taip ir buvo padaryta.
Apie skerdynes

“Pašalinio” nupiešti ma
sinio Lietuvos žmonių sker
dimo vaizdai yra baisūs, 
šiurpulingi, štai vienas jų:

Antradienio vakare ant 
stulpų ir tvorų buvo iškabinė
ti t tokio turinio skelbimai: 
“Ryt, biržę lio> '25 d., vįsi vyrai 
nuo 15 iki 60 metų amžiaus 
9 vai. iš ryto privalo susirinkti 
turgavietėje. Kas neatvyks— 

: bus sušaudytas.”
Trečiadieno rytą skirtu laį- 

■ ku turgavietėje prisirinko dau
gybė vyrų. Vokiečių komen
dantas, lydimas virš 100 gink
luotų kareivių, ,per vertėją pa
reikalavo, kad visi vyrai išsįrj- 
kįųotų į tris eiles. Išsirikiavo
me.

Tada komendantas pasakė, 
kad iš eilių jšeįtų į aikštę vįsi 
žydų tautybės asmenys. Išėjo 
pemažai. Jups vokiečių karei
viai privarė ir sustatė atskirai.

Po to’ komendantas parei
kalavo, kad į aikštę išęitų visi 
komunistų partijai priklausę 
žmonės£ taip pat prie bolševi-

kų užėmę aukštas ir atšakiu- Įėjimą ir jam “pažįstamas 
gas vietas pareigūnai. Nedaug, ■ žmogus” nusivedęs parody
bet išėjo. Juos vokiečiai nu-| - - 
varė prie žydų.

Paskutinis vokiečių komen
danto reikalavimas buvo, kad 
į aikštę išeitų visi tie, kurie su 
bolševikais dirbo pragaištingą 
darbą — skundė ir išdavinėjo 
jiems savo krašto žmones ir 
šnipinėjo. Tokių savanoriškai 
išeinančio neatsirado.

Tada netoli manęs vienas 
aukštos profesijos žmogus, 
pribėgo prie vieno jauno vyro 
lietuvio ir išstūmė jį iš eilės, 
sakydamas, “kodėl tu, bolše
vikų šmote, neišeini ?” Vo
kiečių kareiviai tą išstumtą 
vyrą tuojau pačiupo ir nusive
dė prie žydų grupės.

Baigdamas vokiečių komen
dantas visus įspėjo, kad visi 
tie, kurie šiandien turėjo iš 
eilių išeit, bet nešėjo — ne
pasislėps, jie bus išaiškinti ir 
pagauti vėliau. Už tai jie tu
rės papildomai atkentėti.

Iš mūsų susirinkimo turga
vietės eilių iššaukti ir atskirai 
sustatyti žydai, komunistai ir 
jų bendradarbiai, kaip pas- , jj,e džiaugsmo 
kiau sužinojome, j--’-—- 1
buvo nuvaryti į turgavietės , 
sodelį ir ten kankinami. Jie Į 
turėjo žvyruotais keliais vaikš- Į 
čioti ant kelių ir alkūnių. Jų ; 
keliai ir alkūnės pasidarė) 
kruvini. Jeigu kas nors tokiu ■ 
būdu atsisakė judėti — vokie
čių kareiviai tokius mušė laz
domis. Kankinamieji nusilpo, 
o kiti pradėjo alpti. Tokius j 7 
vokiečiai pavarydavo į šalį.

6 valandą vakare atvyko | . Pi rišome, tiesiai iš 
kariški sunkvežimiai ir kelis bnio” lupų: 
šimtus kankintų žmonių išve
žė Palangos link į Giralės miš
ką. Ten jie turėjo sau išsi
kasti duobes ir ten vokiečiai 
juos atskiromis grupėmis su-! 
šaudė. Likusios gyvos grupės 
turėjo užkasti nužudytuosius.

Ketvirtadienį vokiečių ko
mendanto įsakymu Kretingo
je buvo padegta žydų sinago
ga. Gaisras išsiplėtė, ir išdegė 
visas Kretingos centras ir dar 
atskiri plotai miesto pakraš
čiuose.

Penktadienį ant telefono 
stulpų kabojo skelbimai, kad 
pavakaryje visi lietuviai susi
rinktų ant kapinių į pamaldas 
UŽ žuvusius lietuvių partiza
nus ir vokiečių kareivius. Ka
pinėse prisirinko daug žmo
nių. Po pamaldų einant į na
mus vienas vyras paskelbė to
kius žodžius: “Kas nori pa
matyti, kaip bus atsiskaityta 
su mūsų tautos priešais, tegu 
pasilieka prie Šv. Antano na
mų—pamatys.”

Aš nepasilikau, grįžau į li
goninę, nes jaučiau, kad bus 
rodomi kankinimai ir žudy
mai, o to mano nervai nepa
jėgė pakelti.

Paskiau grįžusios į ligoninę 
slaugės, kurios ten buvo pa
silikusios ir viską matė, pasa
kojo taip:

Iš šv. Antano namų rūsio 
vokiečiai po kelis paleido ten 
uždarytus žydus. Jie turėjo 
bėgti pro sustatytus vokiečių 
kareivius, kurie sų mediniais 
pagaliais juos daužė per gal
vą ir kur pakliuvo. Jie turėjo 
plaukti per prūdą, nors ne vi
si mokėjo. Skęstantiems tu
rėjo ateiti į pagalbą mokan
tieji. Su pagaliais daužomi 
žydai pradėjo silpti, ir kiti 
nebepajėgė bėgti. Tokius at- ; 
valydavo arba atvilkdavo prie 
duobės ir čia žmonių minios 
akivaizdoje sušaudydavo. Sa
ko, kad tenai galėjo būti iš
žudyta 70-80 žydų, atvežtų iš 
Kretingos apskrities valsčių 
miestelių, nes Kretingos mies
to žydai buvo išžudyti trečia-

1 dienį.

85-ių kovingų poetų 
antologija

Marksistinių raštų leidyk
la International Publishers 
išleido 85 kovingų poetų 
antologiją (rinkinį) “Poets 
of Today,” kurią surinko ir 
suredagavo Walter Lowen- 
fels.

Visos poemos susijusios 
su tikruoju gyvenimu. Jo
se atspindi ekonominė kri
zė, karų siautėjimai, kovos 
prieš fašizmą ir reakciją, 
kovos prieš rasinę diskrimi
naciją, siautėjas skurdas, 
meilė taipgi susieta su var
ginga buitimi. Vienos links
mos, kitos liūdnos, trečios 
garsiai šaukia už taiką.

Ispanijos civilinis karas ir 
diktatorių"'’ Franko tero
ristinis režimas taipgi jo- 

primetami bolševikams. Tai | Se atspindi. Apdainuojami

ti “bolševikų papildytus 
žiaurumus” su kaliniais. 
Girdi, “kryžiaus papėdėje 
gulėjo prie viens kito padė
ti nuplėšyti nuo žmogaus 
pirštų kruvini nagai ir ir iš 
viršugalvio su plaukais iš
pjautas viršutinis krimzlės 
sluoksnis. O greta jų gulė
jo kruvinas švarkas.”

Kur įrodymas, kad tas 
žiaurumas buvo atliktas 
bolševikų? Nėra jokio. Nė
ra jokio liudininko. Pats 
“Pašalinis” sako, kad “ši
tuos daiktus šioje vietoje 
žmonės atrado vokiečiams 
atėjus ir Kretingą jau “iš
laisvinus”! Vadinasi, vokie- 
kiečių papildyti žiaurumai

paskutinio niekšo darbas. 
Tai bandymas nuplauti hit
lerininkų rankas.

tis. Prez. Johnsono skel-^ 
biama kova skurdui Wash
ingtone tebėra uždaryta ko
mitetų kambariuose.

JAV Darbo Statistikų Biu
ras raportuoja, kad daugiau 
kaip 38,000 Washingtono 
darbininkų tegauna mažiau 
$1.25 į valandą algos, dau
gelis negauna nei po dolerį 
į valandą. O Washingtone 
pragyvenimas yra branges
nis, kaip kituose didmies
čiuose: Kuomet senatorius 
Morse ir kongresmanas 
Multer pasiūlė $1.25 į vai. 
minimumo bilių, tai diksi
kratai jį kietai užrakino ko
mitetų kambariuose.

Visuotiniuose balsavimuo^l 
se Washingtono gyventojai 
6 prieš 1 pasisakė už mies
to savivaldybos teises 
(Home Rule), bet ir šį klau
simą diksikratai ir respub- 

! likonai sužlugdė. Bet dabar, 
; kai respublikonai su Gold- 

Antologijos dalis paskirta wateriu rinkimus prakišo, 
negrų poezijai, kurią sukū
rė 20 negrų poetų; patys 
negrai poetai tą dalį reda
gavo. Ši antologijos dalis 
daugiausia susieta su negųų 

> visokią rasinę

amerikiečiai kovotojai, ku
rių nemažai Ispanijoje žu-1 
vo. j

pirmiausiai ! ,a§aromįs verkė

Tai kaipgi “Pašalinis” ir 
jo kolegos, taip vadinami 
“partizanai” sutiko hitleri
ninkų atėjimą^ su visomis kova prieš visokią rasinę 
žmonių žudynėmis, su bai-; diskriminaciją, už civilines 
siu teroru, su negirdėtų teises. Poetai LeRoi Jones 
Lietuvos žmonių sunaikini-. ir Ismael Reed sudaro tos 

kovingos poezijos žymią da-

Keletas poemų vaizduoja
.... , _ . . | atominiu bombų rezultatusReiškia, bolševikai pasi- TT. v. v . . 4T •trauke, ir didysis mūšio pavo- į Hirosimoje ir Nagasakyje, 

jus praėjo. Nutarėme lipti į|- 
viršų. Per pirmo aukšto lan-i w __ _
gus pamatėme tris gatvėje ’ douotos. 
žygiuojančius vokiečių karei-' 
vius. Jie buvo jauni vyrai,

pasidaro daugiau galimybių 
Kongresui ir Senatui nuga
lėti diksikratų kontrolę ir 
eiti prie to, kad mūsų sos
tinei atsidarytų durys į pa
žangą, padarytų jį pavyz
dingu miestu.

Antisemitizmas Argentinoje
Apie 450,000 žydų gyvena 

Argentinoje, daugiausife 
Buenos Airės mieste. Tai įjj 
antisemitizmas labia u s i a i

i Korėjos ir Vietnamo skcr- jaučiamas Argentinos sosti- 
I dynes taipgi pilnai atvaiz-1 n®j^ Buenos Aires, kur yra

susidariusios kelios antise
mitinės organizacijos.

Tacuara ir Guardia Res- 
! tauradora Nacionalista su- 

niuose apdaruose $1.95 ko-' antisemitizmui nugar- ,

Išėjome į gatvę pasidairy- $5.50. Galima gauti rašant: rį aPje ua^, ^au" 
International KPubl i s h e r s, giausia vokiečių hitlerinin- 
381 Park Ave. So., New M- Jiems vadovauja Horst 
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Patartina tiems, kurie my- 
šalmus apvainikavę beržų ša- ’ Ii poeziją, šią 146 puslapių ■ 
komis, atsiraitę rankoves ne- antologiją įsigyti. Popieri- \ 
šini šoviniui paruoštais trum- ] 
pais šautuvais. j nija, kietuose apdaruose —1 kaulį. Šios organizacijos tu-

ti. Prie milicijos butinės, 
kryžkelėje, stovėjo būrys civi
lių žmonių. Prie jų ir mes mnir
trise nuėjome. Mus pasitiko; Ibi K, 1N. i. lUUlo. 
inžinierius, kiekvieną apkabi-’ .JĮp —:—
no ir pabučiavo, sakydamas!*]-- - --- --
“esame išvaduoti.”

Daugelio žmonių akyse ma
tėsi (ataros, džiaugsmo ašaros, i

Valias jaunas vyras iš at
plėštos spectorgo krautuvės 
atnešė, kiek tik galėjo pakel
ti, bonkų su alumi, ir tas bon- 
kas dalino čia susirinkusiems, 
kad gertume už išvadavimą.

Ar bereikia komentarų, 
kokiais niekšais, 'kokiais iš
sigimėliais, kokiais hitleri
ninkams parsidavėliais pa
sirodė mūsų klerikalų, men-! 
ševikų ir smetonininkų šio-1 
vinami “partizanai” 1941 m., 
birželio dienomis ir kokiems 
jie norėtų vėl pavesti 
vaduotą” Lietuvą!

“iš-

“SAULUTE” IŠLEISTA 
VARŠUVOJE

Lenkijos Liaudies Respubli
kos Valstybinė mokyklų lei
dykla Varšuvoje išleido ele
mentorių “Saulutė” lietuvių 
kalba. Lenkijos Švietimo mi-

Kaip diksikratai mūsų 
sostinę kontroliuoja

i Keletas pietinių valstijų 
kongresmanų, turinčių pir
menybės (seniority) teises, 
kontroliuoja labai svarbius 
kongresinius komitetus ir 
subkomitetus, turinčius ga
lią reguliuoti mūsų sostinės 
Washingtono buitį. Tie dik
sikratai kongresmanai ne
siskaito nei su prez. John
sono pasiūlymu padaryti 

i Washingtoną pavyz dingu 
miestu.

Šiuo metu Washingtonas 
turi daugiau kaip 800,000 
gyventojų, kurių apie 60% 
sudaro negrai. Tai viena- 

i tinis Amerikoje didesnis 
i mieštas, kurio gyventojų 
' daugumą sudaro negrai.

Adolf Eichman, Izraelyje 
nuteisto mirtimi nacių kapi
tono Adolfo Eichmano sū
nus. Jis net gatvėse pasiro
do su hitlerine uniforma.

Antisemitams taipgi pa
deda Buenos Airės mieste 
gyvenantis arabas Huss^jn 
Triki, leidžiąs antisemitinį 
žurnalą “Arab Nation.”

Žydai dažnai puldinėjami, 
jų sinagogos smaluojamos, 
visaip terliojamos.

Nesuprantama, kodėl vy
riausybė toleruoja tokius 
biaurius antisemitus.

Sunkus skurdui karas
Prez. Johnsono skelbia

mas skurdui karas, kaip ži
nia, buvo Kongreso užgin
tas ir to karo pradžiai bu
vo paskirta 35 milijonai do
lerių. Tačiau dabar pasiro-

į Visiems juk žinoma, kaip d ^ad skur(į0 naikinimas 
pietinių valstijų diksikratai i ne(jaro jokios rimtos pažan- 

.. nusiteikę pries negrų rasę. . q jįs necĮaro pažangos 
,____ —___________ - Kadangi jų rankose randasi todčl> kad valdančioji kiasė,
nisterija patvirtino jį vadove-1 komitetai ir subkomitetai, šaltai į tai afSineša, atsis^ 

..re£"Įiu?!i ko skirti nors kiek didesnę 
sumą.

Givilinės buities ekspertų

liu mokykloms. Elementoriaus 
redaktorius—M. Kmita, iliust
racijos M. Tokarčiko. Knygo
je pateikiami ir lietuvių poetų 
eilėraščiai. "Saulutėje” vienas 
straipsnis pasakoja apie Vil- 
n-ų.

I kur
Washing tono padėtį, tai 
jie daro viską, kad Wash-i 
ingtono gyventojų pažangai i ap^^^im^^kurdui'naT- 
pastoti ■kelią, kad ten pasi- kinti reikgtu mažiausia skir. I 1 17" T" 1 1 I 1 1 LI X T I 1 -1 ■* I r-1 1 T »/-J ■» IA T 1 1 **liktų lūšnynai ir skurdi bui-

šitos viešos žudynės primi
nė senovės Ręmos afmfiteat- 
rus, kur susirinkusių žmonių 
sadistiniam pasigėrėjimui žu
dydavo pirmuosius krikščionis.
Jų darbus primeta 
bolševikams I 7

Bet, kaip sakyta, atsimi
nimų autorius-nfebūtų hitle- j 
rįninkąs, jeįgų jis nors da
lį tų vokiečių ir jų lietuviš
kųjų kolaborantų žiaurumų 
nępasistengtų primesti ko
munistams - bclšęvi k a m s. 
Na, tąi ir stęngiasi. Kre
tingos vienup jypo rūsyje 
bolševikai buv£ įsteigę ka-l Trakai—dailininkų mylima vieta

ti kasmet po 10 bilijonų do
lerių arba šimtą bilijonų do
lerių per 10 metų. Tik ta
da prasidėtų rimtas skurdui 
nugalėti karas.

Prisiminkime, kad skur
das paliečia apie 35 milijo
nus Jungtinių Valstijų gy
ventojų. Tai iš tų 35 mili
jonų dolerių tenka tik po 
vieną dolerį kiekvienam 
skurdo paliestam gyvento
jui. Tai tik lašas jūroje.
* , .Jeigu pasimota skurdą 
nukariauti, tai reikėtų rityb 
tai su juo kovoti, o ne vien 
tik plepėti ir mažai ką nors 
daryti.
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KAIP IŠ TIKRŲJŲ BUVO? ŽINIOS IŠ LIETUVOSįvykių metai leido lietuviui 
liaudžiai akivaizdžiai įsiti
kinti, kieno pusėje buvo ir 
yra panašių “veiksnių” sim
patijos ir kieno interesams 
jos tarnavo ir tarnauja. Ir 
kaip nesi s t e n g t ų “veiks- 
nai,” jiems nepavyks ištrin
ti iš liaudies atminties to, 
kad Tarybų Sąjunga du 
kartus grąžino Lietuvai 
Vilnių ir Vilniaus kraštą iri 
ištiesė lietuvių liaudžiai 
draugystės ranką tokiu at
sakingu ir sudėtingu istori
niu momentu.

V. Gustas

ruose, del savo diplomatinių 
ir karinių planų neketino 
tuo metu suteikti pagalbą 
Smet o n o s vyriausybei jos 
jos antitarybinėje politiko
je, ji nutarė pasirašyti su
tartį su Tarybų Sąjunga.

Dar vis delsė

įkTau praėjo daugiau kaip j tuvą jau 1939 metų rugsė-1 gų perduoti Lietuvai jos se
nąją sostinę Vilnių ir Vil
niaus kraštą, tarybinės ar
mijos išvaduotą iš lenkiš
kųjų grobikų. 

Derybų metu buvo pra
vesti penki bendri abiejų j

Į teresai stumdavo Smetonos delegacijų posėdžiai. Lietu-1 įuvai" sutartį “gedulo die- 
Ši sutartis turėjo pa- vyriausybę bendradarbiauti i vos delegacijos nariai tu- nos» išvakarėse, t. y. spa- 

rėjo galimybės du kartus j li() 8 d.—metinių, kai lenkų 
buvusie- skristi^ j Kauną J spalio 4 .kariauna užgrobė Vilnių, 

. . _ . ; i š v a k a r ėse, Lietuvos vy-
vaizdžius faktus, politikuo- džios vairo, aiškiai matė pa- ir spalio 9 d. — Bizauskas; riausybė uždelsė derybas ir 
J    T I . T r r. v, t ■> T? • > č' 1" 1 Ir 1 C \ l'k • 1 C" 1 I'<1 vf i Cll C’<1 rtt 1 T • J

metai nuo to laiko, kai i jo mėnesį būtų ištikęs Hit- 
buvo pasirašyta Lietuvos ir lerio okupuotų šalių liki- 
Tarybų Sąjungos sutartis mas.
dėl Vilniaus ir Vilniaus sri- Ne lietuvių liaudies naci- 
ties perdavimo Lietuvos ir , emaliniai interesai, o Lietu- 
Lietuvos - Tarybų Sąjungos! vos buržuazijos klasiniai in- 
savitarpio pagalbos sutar-1 
tis.
tikimai ginti Lietuvą nuo i su Hitleriu.
hitlerinės agresijos pavo-1 Visi “veiksniai,” 
jaus. Nežiūrint į šiuos aki-

Tarybų Sąjungos - Lietu
vos savitarpio pagalbos su
tartis išgelbėjo lietuvių liau
dį nuo Vokietijos protek
torato ir hitlerinės okupa
cijos. Tuo metu Lietuvoje 
nebuvo girdėti “veiksnių” 
balsų, kurie būtų protesta-

Tarybų Sąjungą siūlė Lie-' Vę prieš Lietuvos pajungi -

ji tada Lietuvoje prie vai-( d. — Urbšys ir Bizauskas išvakarėse, Lietuvos vy

ir Raštikis) pasitarti su sa
vo vyriausybe dėl derybų 
eigos.

Priimti ar nepriimti?
Tuo metu Kaune nuolat 

i vyko Vyriausybės posėdžiai, 
kuriuose buvo svarstomi vi
si klausimai, iškilę ryšium 
su Tarybų Sąjungos pasiū
lymais. šiuose v y r i a u s y - 
bės posėdžiuose kai kurie 
“veiksniai,” o pradžioje ir 
pats “tautos vadas” A. Sme
tona, priešingai nacionali
niams interesams, siūlė ne- 

Lietuvos liaudis, kuri jau | priimti Vilniaus 
gerai žinojo, ką neša hitle
rinis fašizmas pavergtoms 

I šalims ir tautoms, aktyviai

vojų, grėsusį Lietuvos ne
priklausomybei iš hitleri
nės Vokietijos pusės. Ne
žiūrint to, jie sąmoningai

jantieji “veiksniai” iki šiol 
dar diskutuoja dėl 1939 me
tų sutarties tarp Tarybų 
Sąjungos ir Lietuvos, visaip 
falsifikuodami ist orinius! siekė sąjungos su Hitleriu, 
įvykius. (pataikavo jam. Jie tikėjo-

• JCaip gi buvo tikrovėje, | kad ir viešpataujant Lie-1 
kcSdoje tarptaut i n ė j e ap- j tavoje vokiškajam fašizmui,1 
lianoje pasirašyta ši Tary-1 jiems pasiseks išsaugoti ša
bų Sąjungos - Lietuvos su- vo gamyklas, “centrukus,” 
tartis ir koks buvo vaidmuo “bendroves”. ir kita nuosa- 
tų “veiksnių,” kurie dabar i vybę, kad jie pasiliks val- 
vaizduodami save Lietuvos! džioje ir toliau spaus aukso 
patriotais, taip inirt i n g a i i lašus iš liaudies prakaito, 
puola šia sutarti? Norint 
visa tai išaiškinti, užtenka j 
tik prisiminti ta audringą1 
pilna ivvkiu laikotarpį iri 
istorinius faktus. |

• A A A4K7 A A V A- V tl VW A A A k? w A x v a -*■

Pabaltijo kraštams pavojus kovojo prieš šią antinacio-
Hitlerinės Vokietijos su

keltas antrasis pasaulinis 
karas ypatingai aštriai iš
kėlė prieš lietuviu ir kitu 
Pabaltijo valstybių liaudi 
uždavinį užtikrinti savo ša
lių saugumą nuo hitlerinės 
agresijos. Lietuvos buržua
zija ir Smetonos vyriausy
bė bandė šį klausimą suręs 
ti “savanoriškai.” visiškai 
pajungiant Lietuva hitleri
nės Vokietijos interesams.

Pačioje antrojo pasaulinio 
karo pradžioje Lietuvos vv- 
riausvhė. prisidengusi Vil
niaus vadavimo šūkiu, keti
no nradėti kam. su Lenkija 
hitlerinės Vokieiios nusėje. 
ir svarstė klausima dėl ga
limybės praleisti vokiečių 
kariuomene per Lietuvos 
teritoriia. Tiktai Anglijos ir 
Prancūziios vyriausybių 
karo paskelbimas hitlerinei 
Vokietijai, o taip pat rimti 
įspėjimai iš Tarvbu Saiun- 
g(* nusės, privertė smetoni- 
nir&us atsisakyti šios avan
tiūros.

Kiek vėliau. 193 9 metų 
rūgščio vidurvie. Lietuvos 
vvriaii<3vbės atstovai. vado-{ 
vaniomi eono hiflpvininko 
K. Skirnns Hitlerio hū^tinė- 
•ip hiiviisioip okiinuotos T ,pn- 
Viinc! tpr it o r i i o i p Sonofo 
ynipctp. v p d p dprvbas d ė 1 
įvedimo Vokiotilos nrofpk- 
torafo /T.ipfnvai. Sin«p dp- 
rvboco buvo cndarirtj “Pa-

Tarybų Sąjungos - Lietuvos 
sutartis buvo pasirašyta tik 
1939 metų spalio 10 d.

“Lietuvos ir TSDS drau
gingumui sustiprinti, — bu
vo sakoma sutarties 1 str.,

mą Hitleriui.
Už tai dabar čia “veiks

niai” visomis keturiomis 
puola Tarybų Sąjungos - 
Lietuvos sutartį, stengda
miesi visiškai ją apjuodinti. 
Bet praslinkusieji audringų

Kalbos kampelis
1 I vo didžios kelionės s v a r -

J

” k n r i n o c p buvo

, "centrukus,” 
ir kita nuosa-

Liaudis suprato pavojų

nalinę, kapituliantišką bur
žuazinės Lietuvos vyriau
sybė užsienio politiką. Liau
dis matė, kad vienintelis 
galimas ir patikimas kelias, 
užtikrinantis Lietuvos sau
gumą, yra stiprinimas drau-

iš bolševi
kų ranku,” atsisakyti jo ir 
sustiprinti antitarybinę po
litiką.

Tačiau po nepažabotos 
nacionalistinės Vilniaus 
glausimu propagandos, ku
ri buvo vedama Lietuvoje 
beveik dvidešimtį metų, to 
jau nebuvo galima padary
ti. Atsisakymas priimtiVil-

—Vilnius ir Vilniaus sritis Lietuvių kalbos linksniuo- blausius įspūdžius.
- jamieji žodžiai turi daug j Senas keliauninkas atrodo 

publikai įjungiant juos į Unksnių. Bet ne visa-’ t r u p u t į nerealistinis savo 
j pavartoti ta pasaulio ivertinime (—iver-

perduodama Lietuvos res-

į Lietuvos valstybės teritori- c|a mokame pavartoti tą pasaulio įvertinime (—į
jos sudėtį..’

Šia sutartimi Tarybų Są
junga ir Lietuva įsipareigo
jo teikti viena kitai visoke
riopa pagalba, tame skaičiu
je ir karinę, drauge vykdyti 
valstybinių sienų gynybą, 
dėl ko Tarybų Sąjungai bu
vo suteikta teisė laikyti nu
statytose pagal abipusį su
sitarimą centruose Lietuvos 
teritorijos vietose griežtai 
apribotą karinių pajėgų 
skaičių.

Tarybinės karinės įgulos 
dėl savo neskaitlingumo tu
rėjo greičiau simbolinės

linksnį, kuris yra toje vie- tinimu), 
toje reikalingas.
Dažniausiai ne vietoje yra čiamas kilmininko linksniu 

vartojamas vietininko links
nis, todėl apie jį pirmiausia 
ir pakalbėsime.

Patei k i a m u o s e pavyz
džiuose daiktavardžio vieti
ninko linksnį reikėtų pa
keisti visai kitu žoddžiu — 
paprastai veiks m a ž o d ž i o 
forma. Mat, lietuvių kalba 
yra gyvesnė, skamb e s n ė, 
natūralesnė tada, kai joje 
vartojama mažiau daikta
vardžių, o daugiau veiks-

Kartais vietininkas kei-

Konferencija lietuvių 
kalbos klausimu

ALYTUS.—Lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojai - 
bei metodinių ratelių pirmi- ~ 
ninkai dalyvavo čia įvyku
sioje koferencijoje pamokų ’ 
ir užklasinių darbų vienin
gos sistemos parengimo a 

| klausimu. Ją organizavo * 
respublikinis Mokytojų to
bulinimosi institutas ir Vii- „ 
niaus Pedagoginio instituto 
lietuvių kalbos ir literatū
ros fakultetas.

Kalbos kultūros ugdymo 
pamokose ir užklasiniame 
darbe problemas savo pra
nešimuose nagrinėjo filolo
gijos mokslų kandidatas V. 
Auryla, docentė P. Bernadi- 
šienė, vyr. dėdstytoja L. Ka- -

Diskusijose kalbėję mo- • 
kytojai pasidalino darbo pa
tyrimu.

Visi buvo pakilusio] nuotai
koj (— pak i 1 u s i o s nuotai
kos).

Visi buvo tuo patenkinti, 
visi buvo geroj nuotaikoj 
(—geros nuotaikos, gerai 
nusiteikę).

2
Pirmame skyrelyje nuro

dėme kai kuriuos dažniau 
pasitaikančius viet i n i n k o 
linksnio netaisyklingo var
tojimo atvejus. Reikia dar 
pridėti, jog kai kada žodis, 
paverstas vietininko links
niu, visai nereikalingas lie- 

’ * yra tik 
| matome, šiame sakinyje kalbos balastas. Pvz.
1 gretimai pavartoti du vieti-1 Bėda tik tame (—tik bė- 
ninko linksniai .— ligoje ir i da), kad nepasakoma, 

kiek ir ko už tą didelę su
mą galime nusipirkti.

Dalykas yra tame, kad jos 
veikia labai lėtai. Visą jun
ginį su netaisyklingai pa- j 
vartotu vietininku tame ge-' 
riausiai pakeisti vienu trum
pu žodeliu — mat (—mat, 
jos veikia labai lėtai), nors 

(galima būtų sakyti ir taip: 
dalvkas tas.

Panašioje dvasioje ^pa
našiai) kalbėjo ir kiti.

Be vietininko linksnio, ga
na dažnai netaisyklingai 

j vartojamas ir veiksmažodi
nių daiktavardžių naudinin
ko linksnis. Jis pasakomas 
ten, kur reikėtų vartoti ati
tinkamo veiksmažodžio 
bendratį. Pvz.:

Buvo priversta sutvirtin
ti savo gynybos jėgas užtik
rinimui saugumo savo sie
nų (=savo sienų saugumui 
užtikrinti).

Daugelis ju vra labai aiš
kūs ir teikia daug vilčių at- 
eitvie nasiuntimui žmogaus 
(=žmogų pasiųsti) į mėnu-

• • TT’l * 1 v r * t» J v I < > r » ulV. dU OUll U U 1 1 .11 U u 1 v iv*mų ir Vilniaus kraštą ir ų-m-s įagjau ju būvi mazodzių-
gystės ir bendradarbiavimo nusigręžimas nuo taikingi! ■ ’ sn’Te?'ayau, ^.J1. „A’??' Prašau padėkoti visiems, 
" ....... rr'" Tarybų Sąjungos pasiūlymų i, bintas isnėiimas gali- kas mane lig<de (=sergan- .....nebūtų gav? ne tik plačiųjų jiaffres^aip'r!eS Lietuva. « lankė ligoninėje.. Kaip tuvjskai kalbant,jr
su dar nekariaujančia Ta
rybų Sąjunga. Ll i

• • • ♦ • • TY1 * 11 DPrasidėjęs antrasis pa- liaudies masių, bet ir arti- Į' 
saulinis karas iškėlė taip mų vyriausybei reakcinių 
pat ir Tarybų Sąjungai už- buržuazinių sluoksnių para- 
davinį saugoti savo vakari- mos. 
nių sienų saugumą. Tai ■ 
reiškė, visų pirma, būtinu-! 
mą užtikrinti esančių pa
sienyje Pabaltijo valstybių

Slaptos derybos 
su hitlerininkais

Tuo metu, kai

Dorvbu metu Lietuvos vy-1 
rinusvbės nrašvmu iš pra
džių nustatytas tarvbinių 
igulu dvdis buvo žymįąi, su
pykintas.

I savistovumą ir jų saugumą.1 vyko Tarybų Sąjungos -
I -n • i-/ (Lietuvos derybos, LietuvosPasiūlymai del saugumo j ,?av0 _pasiun-

Vadovaudamasis šiais tinį Berlyne^K/ Škirpą., ir

Maskvoje įbrėžta.

<-omr»n Tn V i o f line P ninho
v o Ųn T<n fn_

nvind on 

xTnnmoohflli nkp-

T ,wtnva.
"Hitleris savo direktvvose 

dpi Vnvn vvqfvmo 1039 me
tu rųgsein 23 ir 30 d. isakė: 
“Rvtnrūsiuose reik alinga 
laikvti parengties stovyje 
pakankamai kariuomenės 
tam. kad galima būtų grei
tai okunuoti Lietuva netgi 
jos karinio pasipriešinimo 
atveju... ”

Jų išdavikiški tikslai
Įstojimas į karą, kurį ruo

šė hittlerininkai ir smetoni- 
ninkai bei Vokietijos pro
tektorato įvedimas, iš esmės 
buvo lietuvių liaudies naci
onalinių interesų išdavimas. 
Jeigu šie planai būtų buvę 

endinti, lietuvių liaudį
Tilptų pavergęs hitlerinis 
fašizmas, būtų buvę parei
kalauta daug žmonių gyvy
bių ir nesuska i č i u o j a m ų 
materialinių nuostolių. Lie-

bendrais interesais ir užda
viniais, iškilusiais prieš lie
tuvių ir Tarybų Sąjungos 
liaudį, 1939 metų rugsėjo 
rugsėjo mėnesį tarybinė vy
riausybė pasiūlė Lietuvos 
vyriausybei pradėti Tarybų 
Sąjungos - Lietuvos dery
bas glaudesnio bendradar
biavimo tarp Lietuvos ir 
TSRS tikslais.

Tarybinį pasiūlymą, kurį 
atvežė į Kauną Lietuvos 
pasiuntinys Ma skv o j e 
L. Natkevičius, Lietu
vos vvriausvbė svarstė sa
vo 1939 metų rugsėjo 30 d. 
ir spalio men. 1 d. posė
džiuose. Deryboms J Mask
va buvo nutarta nusiusti 
Lietuvos vvriausvbinę dele
gacija. vadovaujant užsie
nin reikalų ministrui J. 
Urbšiui ir narni — minist
ro nirmininko pavaduotojo 
K Bizausko. Lietuvos ar
mijos vvriausioio vado 
gem S. Raštikio ir Lietuvos 
nasiuntinio Maskvoje L. 
Natkevičiaus.

Buržuazinės Lietuvos vy- 
rimisvhe buvo priversta 
nedėti dervbas su Tarybų 
Bailinga prieš savo norą, 
nriešingai savo klasiniams 
interesams ir simpatijoms, 
snaudžiant viešajai opinijai

Savitarpio pagalbos sutartis
TSRS - Lietuvos derybų, 

kurios prasidėjo 1939 me
tų spalio 3 d. Maskvoje, 
metu tarybinė pusė išana
lizavo susiklosčiusią po ant
rojo pasaulinio karo pra
džios tarptautinę padėtį ir

siūlyta sudaryti Tarybų Są
jungos - Lietuvos savitarpio 
pagalbos sutartį. Taip pat 
buvo pareikšta, kad Tarybų 
Sąjunga yra pasiruošusi 
nedelsiant ir be jokių sąly-

hiįįerini : pasiuntinį Kąmj ’̂ 
Cechliną vedė užkulisines •' 
< i m W ba s si i h i tie r i n (' Vo k i (1 - 
tija, smulkiai in formuoda
ma hitlerininkams apie vi
sus, tame skaičiuje ir kari
nius, sutarties su Tarybų- 
Sąjunga klausimus. T v.L ' : v.,

Tai buvo bendrų Lietuviu 
tautos ir Tarybų Sąjungų^ 
tautų interesų jų bendroj gi 
kovoje prieš hitlerinės ag* 
sesijos pavojų išdavimas. 
Tai buvo pradžia tos prie
šiškos Tarybų Sąjungos at
žvilgiu veiklos, kurią ir to
liau, jau pasirašius Tarybų 
Sąjungos - Lietuvos savi
tarpio pagalbos sutartį, ve
dė buržuazinės Lietuvos vy
riausybė.

ligoninėje. Viena iš jų pa- 
' mžintaslXO keitę veiksmažodžio forma

Sn^rtvW^uvtf'rfiieWai'- ^lyviu, gavome visai 
’ • . .kad “tarvbinių ųisyklmgą saUių. ,

sausumos ir oriniu ginkluo-( Kiti pavyzdžiai: 
hiiu'choras, vadovybė- 
vęs ^yįaokjomis anlinkybė- 
mi.ą pasilieka Lietuvos res- 
hnW^ritariioS^^

p^ėliš-lįetuviu laiMej'i^ą^ 
j Vili^aįiSar Vilnimis: 
to .gražąnim as i r T $ r y h u 

Lietuvos.:savL;
’’t'ornįpųį^gįlbos sutartis flŪS 
zVoįnMi'įh 11 kšči au si as sah-

& La a r vbu Sa j u n g6ą
Lietuvos vystymosi efe^ 

poarinda pade-’ 
Taikos sutar

tis ir 19Š6 metų Nepuoli- 
mo sutartis, šios naujos su- 
(•nrf.ipq nasirašvmas garan
tavo Lietuvai gvvenima tai
kos sąlygomis dar beveik 
dvejus metus tuo laiku, kai 
nrie Lietuvos slenksčio siau
tėjo antrojo pasaulinio karo 
liepsna. Tai buvo dar vie-

Tiktai kai užkulis i n ė s e1 nas ryškus Tarybinės vals- 
derybose su Vokietija pa- tvbės draugiškos politikos 
aiškėjo, 
ruošdami

je (—vadovaujamas) E. B.
. i Jie padeda negrams dar-
:®Į'SW®fegaUti dar1^)-

... dėkinga
J<ur ie pagelbė j o m ai s-

(==pa r u o št i 
WW)ų." • •

nuliūdime (—nuliu- 
dukterį. ;

/•?l?itų kalbos, dalių (ne tik 
Veiksmažodžių) vietininko 
jtnksnįai kartais vartojami

vietoje.. Sakoma, esą, šil- 
^>'s klimatas mažinąs žmo
nių energiją, tačiau pasiro
do, kad tame nėra tiesos 
(=tai netiesa).

Netaisyklingai pavartotas 
vietininko linksniu koks 
nors žodis dažniausiai keis
tinas į įnagininko linksnį. 
Pavyzdžiui:

Kiekvienam studentui bu
vo parašytas laiškas paso H- 
reikale (=reikalu).

Suglaustoje formoje (—su
glausta forma) pateikė sa-

kad hitlerininkai, 
agresija

Lietuvos atzv i 1 g i u įrody
mas.

Pipiriukai išėjo pasivaikščioti Gedimino 
kalno papėdėje*Kaunas, Vakare “Tartu” kavinėje

papasakojo, kaip šian- 
ios dės visas nastan- 
itraukimui daugumos

Medikų moksliniai darbai
ŠIAULIAI. — Per 11 Ii- " 

goninėje išdirbtų metų su
kauptas patyrimas, daugiau 
kaip 2,000 padarytų opera
cijų, o taip pat nuoširdi tbili- 
siečio akademiko A. Ante- 
lavos parma padėjo Šiaulių 
zonos vyriausiajam chirur
gui Jurgiui Vasaičiui sėk
mingai paruošti ir apginti 
kandidatinę disertaciją apie 
plaučių tuberkuliozės gydy
mą chirurginės intervenci
jos būdu.

Medicinos mokslų kandi
datines disertacijas paruošė . 
arba baigia ruošti Elvyra 
Grinienė, Henrikas Surgai
lis, Petras Dorosevičius, 
Osvaldas Lapienis ir kiti 
respublikinės Šiaulių ligoni
nės gydytoai.

Naujas žurnalas 
moksleiviams

Nuo kovo mėnesio pradės 
eiti naujas Lietuvos kom- 
iaunimo CK ir respublikos 
švietimo ministerijos mėne
sinis žurnalas “Moksleivis.” 
žurnalo redaktorius A. Dri- 
imga panasakoio anie nau- 

novinrljni laidini.
“Moksleivis” skiriamas vi

durinių ir aštuonmečių mo- 
kvklų vyresnių klasių mo
kiniams, o taip pat techni
kumų ir profesiniu-techni- 
niu mokyklų auklėtiniams, 
—pasakė A. Drilinga.—žur
nale skaitvtoiai ras medžia- 
n-nq aWiipUmisiais mokvkli- 
nio jaunimo gvvenimo klau
simais. jame bus nagrinėja
mos labiausiai jaunimą 
jaudinau čios problemos. * 
“Moksleivvie” bus rašoma 
apie tarvbinių žmonių dar
bo romantika, respublikos 
ir visos šalies jaunimo gv< 
venima. anie mūsų tėvu bei 
vvresniuiu broliu žygdar
bius revoliuciios. karo ir 
sunkiais nokario klasių ko-

i vos metais.

1 dien
gas 
motinu, moterų (=jtraukti 
dauguma motinu, moterų) j 
bendra kova už taika.

Jis nieko nepadarė iširau- j 
kiniui valstijos (—valstijai 
ištraukti) iš skolų.

Bendratis labiau teiktina 
ir tokiu atveiu: Mokvfoiai 
reikalauja algų pakėlimo 
(—pakelti algas).

J. Paulauskas 
(Iš “Tėvynčs balso”)

ATOMTNTAT GINKLAI 
IR III DRAUDIMAS

Londonas. — Parlamen
te kalhėio Ancdiios Užsie
nio reikalu sekretorius Mi
chael Stewart už sušauki
mą konvenciios visu valsty
bių. kurios turi atominių 
ginklų.

Kain žinia, atominių gink
lų turi: Anglija, Jungtinės 
Valstijos. Tarybų Sąjunga, 
Pancūzija ir Kinija.

Anie vitaminus
A vitaminas geras akims, 

dantims, kaulams. Jo dau
giausiai vra žaliose daržo- 
vėse ir vaisiuose kiauli
niuose. kepenyse, svieste.

B-l vitaminas gelbėia su
virškinti maistą, sutvirtina 
nervus. Jo yra grūduose,% 
kiaulienoje ir kepenyse.

B-2 vitamino vra piene, 
liesoje mėsoje ir daržovėse.

D Vitaminas sutvirtina 
raumenis, dantis, kaulus, jo 
daugiausiai vra saulės ga- > 
vusiuose vaisiuose ir citri
nose.

Tokio. — Japonijos biz
nieriai stato daug naujų 
fabriku.
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JONAS GASIŪNAS ----- ■

Praeitį prisimenant
(Pabaiga)

• Nauji nariai taipgi turi tas pačias ga
limybes save apsidrausti ant aukštesnių 
sumu.

Visi nariai po trijų metų nuo įsira
šymo jau turi teisę gauti dividendus.

Visi nauji nariai priimamai be medi- 
kalinės egzamnacijos.

Ar gi galima surasti geresnę f rate r- 
nalinę organizaciją, kuri už tokią žemą 
mokestį suteikia nariams tiek daug nau
dos ?

Prisiminę praeitį ir iš jos daug pa
simokę, susikaupę savo patyrimus, pri
valome optimistiniai žiūrėti ateitin. Kol 
turime jėgų, savo patyrimus panaudoki
me savųjų organizacijų ii r įstaigų tvir
tinimui.
žymėtini ALDLD ir “šviesos” jubiliejai

Prisimenu, kai buvo “Laisvėje” pra
nešta, kad susikūrė Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija. Tai atsitiko 
1915 metais Brooklyne. Leonas Prūsei- 
ka buvo šios prakilnios draugijos suma
nytojas ir puoselėtojas.

Pradžia, žinoma, buvo gana sunki, 
ypač kai tarp lietuvių socialistų vadovų 
nebuvo pilno tuo klausimu susitarimo ir 
sutikimo. Kai kurie socialistų veikėjai 
tuomet į šią naują draugiją pesimistiniai 
žiūrėjo, manydami, kad ji dar galinti pa
kenkti Lietuvių Socialistų Sąjungos veik-' 
lai. Bet vėliau, ypač V. Kapsukui at
vykus ir šion draugijon įsirašius, daly
kai pakrypo gerojon pusėn.

Po poros metų abejonių 1917 m. atsi
darė plati šiai draugijai dirva plėstis. 
Kūrėsi kuopos beveik visose lietuvių ko
lonijose. Tuo metu daugiausia darbo ir 
energijos įdėjo Leonas Prūseika, važinė
damas skersai ir išilgai Ameriką. Kur 
tik jis apsilankė, kuopos susikūrė.

Chicaga, kaip didžiausia lietuvių kolo
nija, puikiai pasirodė net su keliomis 
kuopomis. 1918 metais buvo sušaukta 
kuopų konferencija, kurioje nutarta su
kurti apskritį. Tai buvo pirmutinė šios 
draugijos apskritis, todėl jai ir duotas 
numeris pirmas. Ir visą laiką toji ap
skritis pasiliko veikliausia ir didžiausia 
ALDLD veiklos istorijoje.

Pirmosios apskrities komitete pradžio
je buvo dešiniųjų ir kairiųjų socialistų. 
O kai socialistų veikime 1919 m. įvyko 
skilimas, tai jis žymiai palietė ir ALDLD.

K. Petriklenė, ALDLD Pirmininkė

Kai konferencijoje kairiųjų pasiūlyta re
zoliucija buvo beveik vienbalsiai priimta, 
tai keletas dešiniųjų socialistų apleido 
konferenciją. Komitetan išrinkta kai
rieji ir vienas naujienietis Čeponis. Ta
čiau jis ilgai komitete neišsilaikė, ne
trukus netikėtai mirė.

Chicagiškės apskrities ribose radosi 
mažas skaičius narių, kurie nuėjo su de
šiniaisiais socialistais.

ALDLD pirmąjį suvažiavimą turėjo 
1919 m. rugsėjo 28-29 dienomis Brook
lyne. Tuo metu jau buvo raportuota, 
kad šion draugijon buvo įsirašę arti 6,- 
000 narių, bet ne visi išsilaikė. ALDLD 
smarkiai augo, tam tikru laikotarpiu bu
vo pasiekusi net virš 7,000 narių. Ji yra 
turėjusi 10 suvažiavimų. Paskiausias 
buvo 1964 m. New Yorke.

Per 50 metų ALDLD yra išleidusi ir 
veltui nariams davusi net 72 pavadini
mų knygų. Tiek daug knygų gavę, na
riai galėjo įsitaisyti savo namuose kny
gynėlius. Pirmojo pasaulinio karo metu 
draugija išleido nepavaduojamą G. R. 
Kirpatricko veikalą “Karė Kodėl.” Tai 
buvo prieškarinė knyga, suteikusi 
nariams gausų apšvietos šaltinį ir gilų 
supratimą, kokias nelaimes žmonijai to
kie karai neša. Tarp išleistų knygų bu
vo įvairaus turinio: mokslinių, marksis
tinių, apysakų ir kitokių.

ALDLD priedu taipgi leidžia trimė- 
nesinį žurnalą “Šviesą” jau per pasta
ruosius virš 30 metų. 1964 metais buvo 
minėtas šio žurnalo 30 metų sukakties 
jubiliejus. O šiais metais minimas 
ALDLD 50 metų jubiliejus. Šio jubilie
jaus proga dr. Antanas Petriką yra pa
rašęs veikalą, kuriame susumuoti šios 
draugijos istoriniai duomenys. Tai bus 
puiki visiems nariams dovana. Taipgi 
bus išleista viena knyga anglų kalba.

1964 metais minėdami žurnalo “Švie
sos” 30 metų sukaktį sugebėjome išvys
tyti platesnę veiklą ir padidinti narių 
skaičių. Pasirodė, kad kiek smarkiau 
pasidarbavus galima gerokai daugiau 
naujų narių įrašyti.

Šiais metais planuojama dar platesniu 
mastu išvystyti ALDLD veiklą. Centro 
Komitetas savo atsišaukime į narius iš
dėsto veiklos planus ir prašo visų juos 
gyveniman vykinti.

Minint jubiliejus tenka prisiminti, kad

J. Grybas, ALDLD sekretorius 

makartizmas 1954-1957 m. nemažai ža
los padarė, kuomet buvo pasimota šią 
draugiją įtraukti į “subversyvių” sąrašą. 
Dėl tos priežasties ALDLD neteko ke
leto šimtų narių. Bet kova laimėta. Da
bar tie nariai galima vėl bandyti į 
ALDLD įrašyti,.

Pasimojimas prieš “Šviesos” redakto
rių dar tebėra neatmuštas. Vyriausybė 
pasimojo žurnalo redaktorių Antaną 
Bimbą nupilietinti. Susikūrė jo piliety
bei ginti komitetas ir kova tęsiasi teis
muose. Visų ALDLD narių ir plačios 
visuomenės finansinė ir moralinė para
ma, suprantama, suteikia tvirtą atkirtį 
tiems, kurie pasimojo A. Bimbą nupillė
tinti. Tai atkirtis reakcijai, visokiais bū
dais bandančiai progresui kelią .pastot.

Smagu prisiminti praeitį, kurioje 
mums teko nemažai A L D L D veikloje 
pasidarbuoti. O kad tie prisiminimai 
nebūtų pamiršti, ALDLD suvažiavimas, 
įvykęs 1964 m. liepos 4 d., įpareigojo ir 
akstino visus narius iškilmingai minėti 
50 metų jubiliejų, kuriame ALDLD ga
lėtų gerokai nariais paaugti ir dar daug 
kultūrinio darbo nudirbti.

Lietuvių Meno Sąjunga
1923 metais Chicagoje įvyko naciona

linis pažangiųjų lietuvių menininkų su
važiavimas, kuriame bbuvo sukurta Lie
tuvių Meno Sąjunga.

Suvažiavimo sušaukimu daugiausia 
pasidarbavo Jurgis Pakaušis, prieš kiek 
metų iš rytinių valstijų atsikėlęs Chica- 
gos priemiestin Roselandan gyventi. Jis 
buvo pirmasis LMS sekretorius.

Lietuvių Meno Sąjunga greitai išsi
vystė į masinę nacionalinę menininkų 
organizaciją, kurion įsirašė beveik visi 
pažangieji lietuvių chorai ir kiti meno 
vienetai. O tuo metu chorų ir kitokių 
meno vienetų buvo beveik kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje.

Sąjunga pasiekė ir kanadiečius meni
ninkus, taipgi ir Lotynų Amerikoje lie
tuvius menininkus.

Puikus LMS tikslas: leisti dainas, mu
ziką, teatralius veikalus, poeziją ir pa
skaitas, parūpinti operetes ir kitus sce
nos veikalus; visais galimais būdais 
auklėti lietuvių menines jėgas ir kelti 
lietuvių kultūrą.

10-asis LMS suvažiavimas, įvykęs Chi- 
cagoje 1946 metų spalio 21-27 dienomis, 
tikrai demonstravo šios meno pažibos 
kiekybę ir kokybę. Tuo metu buvo su
ruoštas amerikiečių lietuvių tarpe di- 
džiausiąs meno festivalis, kuriame pui
kiausia atsirekomendavo daugelis chorų, 
teatrinių vienetų ir paskirų menininkų. 
Taipgi įvyko dailės kūrinių paroda.

Galima sakyti, kad tuo metu Lietuvių 
Meno Sąjunga buvo pasiekusi pačias 
savo meninių jėgų kiekybės ir kokybės 
aukštumas.

Po šio didžiojo festivalio menine pa
žangiečių lietuvių tarpe veikla dar žy
miau pagyvėjo. Tačiau neilgam. Lietu
vių skaičiui Amerikoje smarkiai maže

le. Mizarienė, LMS pirmininkė

j ant, i f suvažiavimai, ir festivaliai su
mažėjo. Kuomet 1946 metais suvažiavi
mas ir festivalis vyko visą pilną savaitę, 
dienomis ir vakarais, tai 1964 m. New 
Yorke suvažiavimui teskirta viena diena, 
o festivaliui—vienas vakaras.

M. Stensler, LMS sekretore

Nepaisant to, kad susidarė sunkesnės 
LMS veikti sąlygos, 1964 m. suvažiavime 
pasirodė, kad prie LMS dar priguli 10 
chorų ir keletas kitų vienetų, taipgi ne
mažai Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopų. Tai dar nemaža veiklai jėga.

Suvažiavimas pasibrėžė meninę veiklą 
plėsti, kiek tik sąlygos leis. Nusitarta 
1965 metų vasarą pasiųsti Lietuvon di
džiulę lietuvių dainininkų grupę, kuri sa
vo liaudiškomis dainomis pasirodys Vil
nimis festivaltie ir priedu pavažinės po

“Laisvės" redakcijos, administracijos ir spaustuvės darbininkų personalas 1961 m., minint 50-metinę sukaktį nuo laikraščio įsikūrimo. Sėdi (ii 
kairės į dešinę) A. Bimba, S. Susna, K. Mizara, L. Kavaliauskaitė, Pr. Bukiiys; stovi J. Gašlūnas, D. M. šolomskas, P. Solomskas, I ov. Rainys,

S. Večkys, G. M. Grigas.

Bostonas ir apylinkė
Kovingų moterų diena
Kovo aštuntą visame pa

saulyje progresyvios mote
rys, vienokiu ar kitokiu bū
du, atžymi kovą už lygias 
teises su vyrais, už pasauli
nę taiką... Bostono ir apy
linkės moterys rengiasi su
sirinkti sekmadienį, kovo 
14-tą, 3—čią valandą po
piet, 318 W. Broadway, So. 
Bostone. Jos kviečia ne tik 

moteris, bet ir vyrus skait
lingai į jų parengimą atsi
lankyti.

Filmai iš T. Lietuvos
Seniai jau matėme lietu

viškus filmus. Į Petruškevi
čius gavo porą naujų filmų, 
kurias po moterų prakalbų 
mums parodys. Jis jau ge
rai prasilavino prožektorių 
operuoti—aiškūs paveikslai > 
ir švari kalba. O ir filmai 
T. Lietuvoje kaskart ge
riau pagaminami. Tikiu,

Lietuvą •— koncertuos net keliuose Lie
tuvos miestuose. Geriausių sėkmių!

Mano mylimiausias laikraštis
Kiek žinau, dar nemažai “Laisvės” 

skaitytojų yra tokių, kurie šį laikraštį 
skaito nuo pirmos 1911 m. laidos. Tai 
veteranai “Laisvės” skaitytojai.

Man gi nebuvo progos būti šių vetera
nų eilėse, nes “Laisvę” pradėjau skaityti 
tik 1913 metais, kai tik atvykau Ameri
kon. Na ir ją pamylau, ir visą laiką 
be jos rodos negalėčiau gyventi.

Iš pat pradžių man patikdavo “Lais
vės” turinys: daug žinių iš viso pasaulio, 
gerų mokslinių raštų, taipgi apysakų. 
Korespondencijų visą laiką “Laisvė” 
daugiau turėjo, negu kiti lietuvių laik
raščiai. O tai labai įdomu matyti, kas 
dedasi įvairiuose miestuose ir mieste
liuose, ypač kas veikiama tarp lietuvių. 
i Man, kaip politiniam žaliokui, 1917 
m. frakcinė kova tarp socialistų dalinai 
nepatikdavo. Iš dalies buvo gaila Leono 
Prūseikos, kuris tuo metu gaudavo plak
ti iš dešinės ir iš kairės. “Naujienos” ir 
“Keleivis” tais metais laikėsi su deši
niaisiais socialistais, “Kova” tvirtai sto
vėjo kairėje, o “Laisvei” teko kapstytis 
viduryje.

Rusijoje įvykusi socialistinė revoliucija 
atnešė dar diddesnių kivirčių. Dešiniuo
sius socialistus revoliucinės bangos dar 
toliau dešinėn nubloškė, o viduriečiai so
cialistai, susispietę apie “Laisvę,” pakai- 
rėjo, “auksinis viduris” greit ištirpo.

Kai skilimas Socialistų Partijoje vy
ko, “Laisvė” jau buvo pilnai su kairiai
siais, Ji žymiai prisidėjo prie lietuvių 
kairiojo sparno apvienijimo ir abelnai 
prie pažangaus judėjimo išauginimo į 
galingą jėgą.

Per 54 savo gyvavimo metus “Laisvė” 
išlaikė savo aukštai iškeltą vėliavą, ro
dančią darbo žmonėms kelią į šviesesnę 
ateitį.

Manau, kiekvienas ilgametis “Lais
vės” skaitytojas didžiai įvertina savo 
laikęaštį, be kurio jam atrodo nebūtų 
galima gyventi. Toks skaitytojas su
pranta, kad “Laisvė” yra labai svarbi jo 
gyvenimo dalis, suteikusi jam apšvietą, 
įteikusi jam politinio išgudrėjimo, gilaus 
marksistinio supratimo, kaip vairuoti 
savo gyvenimo laivelį per didžiąsias kla
sių kovos audras.

Miami, Fla.
Banditai nušovė lietuvį i
Kovo 1 d. dviejų jaunf" 

banditų, -apiplėšimo tiks^ 
lais, iš revolverio buvo nu
šautas jaunas lietuviškos 
kilmės Food Fair manadže- 
ris ir užveizda D žirnis 
(James) Litwin, 44 metų 
amžiaus. Jis į mūsų miestą 
atvažiavo prieš 15 metų iš 
Wilkes-Barre, Pa.

Džimis Litvinas buvo ne
vedęs, užlaikydavo savo 
mamytę Agnes Litvinienę, 
81 m. amžiaus. Kada Socia- 
lis Klubas turėdavo savo 
parengimus Žekonio sode, 
Litvinienė dažnai juose da
lyvaudavo su savo sūnumi 
Džimiu, kuris buvo labai 
malonus ir draugiškas šį# 
visais lietuviais. Ašaras 
trykšta iš gailesčio jauūo 
lietuvio.

Apart mamytės/ paliko 
liūdinčius: 5 sesutes ir švo- 
gerius, 3 brolius ir dėdę Lit
viną, gyvenantį Easton, Pa.

Bet stebėtina, kad bandi
tai tapo paleisti už menką 
sumą užstato, tiktai po 5 
tūkstančius dolerių. Polici
ja surado, kad banditai, ku- 

[ rie nušovė J. Litviną, turi 
kriminališkus rekordus. 
Vyrukams bus prastai.

Didelė užuojauta Mrs. 
Litvinienei ir jos visai šei
mai. Lai būna James Litvi
nui lengva D,ėdės Šamo že
melė.

Kovo 2 dieną mirė Elzbie
ta Dzendzeliauskas, sulau
kusi 85 metų amžiaus, gy
venusi Miami Beach. Lai 
būna jai lengva Amerikos 
žemelė.

V. J. Stankus

New Delhi. — čia atvyko 
JAV diplomatas A. W. 
Harrimanas.

kad matysime gražius mu
sų gimtinės vaizdus.
Massachusetts Turn Pike
Dabar nuo South Station— 

geležinkelio stoties pradė
jus be jokio sustojimi gali
ma pasiekti net Cleveland, 
Ohio. Bent jau taip to gar
saus ir brangaus vieškelio 
išvedėjai giriasi. Tas kelias 
biskį sumažina susikimši
mą mūsų didmiestyje. Bet

automobilių skaičius vis di
dėja, niekuomet negalima 
liuosai, be didelio trafiko, 
pasivažinėti.

X. K—ka

Washingtonas. — JAV 
bombonešių atakos Šiaurės 
Vietnamo suteikė karo or
laivy no viršininkams progą 4 
reikalauti daugiau pinigu * 
bombonešių statybai.
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PHILADELPHIA, PA
Atsilankius svarbiais rei

kalais vasario 17 dieną į 
Cherry Hill, aš negaliu ne
matyti reikalo atlankyti fi- 
ladelfiečius draugus ir 
drauges, kurių šiame mies-

ti. Bet iš išvaizdos neatro
do ligoniu.

Kada Longiną atlankysi, 
visada prie akių turi laik
raštį ar knygą. Aplink ap
sikrovęs laikraščiais ir kny-Z V ---- ---  — — I k/ » t AX XXAX V

te daug gyvena ir daugybę gomis. Štai kodėl Longinas
jų vargina visokie negalavi
mai.

Pirma sustojimo vieta — 
pas Zalner, 1009 Jackson St. 
Tai mūsų gerbiama paren
gimų gaspadinė. Savo at
liktais darbais ji užsitar
nauja pagarbos. Per kele
tą metų jos šlubuojanti šir
delė nedavė jai ramybės. 
Teko jai ne tik namie gu
lėti, bet ir ligoninėje. Šį 
kartą radome, ne tik Onutę 
Zalner, bet ir jos vyrą Ka- 
zim^rą kuo puikiausiai nu
sitekusius. Abu linksmi, jų 
veiduose matosi maloni šyp
są, kupini energijos ir ryž
to. Jų pastogėje — viskas 
tvarkoje.

Pasitarėme apie daugelį 
reikalų. Onutė, net prieš i 
mudviejų norą, m u d u su 
Elzbieta širdingai pavaiši
no. Atsisveikinome ir jų 
jaukią vietą apleidome.

morališkai taip aukštai sto
vi, — skaitymas gerų raštų 
tai padaro.

Skaityk, Longinai, ir to
liau, nes tai palaiko tavyje 
tvirtą dvasią ir valią, ir gy
vensi ilgiausius metus.

Pasikalbėjome, nors trum
pai, apie gyvenimo įvykius. 
Helena papasakojo apie sa
vo nelaimę su ranka. Ir be
sikalbant teko pastebėti ant 
stalo išstatytą daugybę at
virukų. Tai vis ^užuojautos 
Helenai jos nelaimėje. Vie
nas tų atvirukų buvo para
šytas anglų kalba — tai mo
kinių vakarinės mokyklos, 
kurią Helena lankė prieš 
rankos nelaimę. Tenka ste
bėtis Helenos ryžtu: nežiū
rint, kad jos vyras ligonis, 
nežiūrint, kad reikia daly
vauti judėjime ir prižiūrėti 
namą ir kad jau pasiekusi

ST. PETERSBURG, FLA
ALDLD 50 metų 
Auksine sukaktis

Vasario 27 d. čia minėjo
me ALDLD 50 metų gyva
vimo sukaktį. Svečių turė
jom labai daug iš visos apy
linkės, o, galima sakyti, ir 
iš visos plačios Amerikos. 
Turėjom koncertinę pro
gramą: dainininkę Gerry 
Mikužienę iš Chicagos, ir 
vietinis mišrus choras, A. 
Pakalniškienei vadovaujant 
gražiai pasirodė.

Apie svečius kiek vėliau.
Koncertinė dalis mūsų 

minėjimo buvo šauni: Ope
ros dainininkė Gerry Miku- 
žienė labai gerai pasirodė. 
Ji turi tvirtą soprano balsą, 
skambantį, kaip styga; jai 
nereikia jėgos, nereikia 
rausti, nereikia spiegti, o 
tik, rodosi, kaip judinama 
styga, taip viskas skamba. 
Ji išstojo tris kartus su 
liaudies dainomis, ir kiek
vieną kartą publika ją iš
kvietė atgal ir atgal. Daina
vo ir vertimus iš rusų ir 
anglų kalbų. Patarčiau*- V X . . VA A. K-V V X.V A A k-V

Į tiek daug metelių amžiaus,! mūsų lietuviams, kurie gali, 
—ji suranda laiko ir vakari-1 surengti koncertus kituose

Antra sustojimo vieta— nei mokyklai lankyti! Tai i miestuose, būtinai užkvies- 
pas Riaubus, 2619 So. 76th ■ jaunatviškas ryžtas ir pasi- ti šią jauną, gražiai nuau- 

x ! gusią lietuvaitę su skani-
Sekanti stotis — pas He- bančiu balseliu.

bu-1
nes 
pa

St. Mūsų malonumui, Pra- i šventimas! 
ną ir Amiliją radome gerai Į .
nusiteikusius. Pranas šiuo Kusleikienę. Tai 
kartu nedirba dirbtuvėje, I ™ malonus susitikimas, 
bet gražina (dažo) savo: Helenutė buvo išlėkusi 
“paikiaus” vidų. Sveikato-1-yandravoti po platųjį pa- į 
je turi tūlų trūkumų, betj '^ulį. Pereitais, metais ji j 
su vaistu pagalba juos pa-|jšleke į Kaliforniją ir į ki- j 
šalina. Per keletą metų A-' tas valstijas, turėjo progai 
milijos sveikata buvo labai. ko mayti,_daug ko pa-1 
palaužta: abi jos kojas į 
graužė gangrena. Skaudu 
buvo žiūrėti, kaip ji kanki
nosi. Mažai galėjo vaikš
čioti, ir ti tik pamažėle. Da-, Hfornijos. 
bar su Amilija — visai kas1 . - . -
kita: žaizdos kojose baigia Amerikos dalį, Helena su- 
užgyti, skausmai sumažėjo, i Sri^o į Baltimorę, kur pa-

Buvo smagu ir malonu I clary ta jai operacija ant 
susitikti su draugais Riau-' kairiosios akies. Kiek gali- 
bais, pasikeisti mintimis ma suprasti,. tai operacija 
gyvenimo įvykiais, nes Pra- kuvo pasekminga, 
nas ir Amilija yra pažan- . Pavandravojusi po plačią- 
gaus judėjimo ir spaudos Ameriką, ji galų gale^su- 
rėmėjai. Sveikatai pagerė- i - 
ju^^įuodviejų gyvenimas clelfiją 
tapsjpviesesniu irlaiminges- A ną

Mūsų A. . Pakalniški e - 
j nes ant greitųjų pralavinti 
dainininkai (choras ir gru
pės, vyrų ir moterų atski
rai), pasirodė taip gerai, ’ 
kad, veikiausia, jie ir patys ; 

: nesitikėjo taip gerai pasiro-1
tirti. Pasimatė su pažan-; u- / P“““* • /. “y
giaisiais lietuviais ir perda-! !lka biivo labai patenkinta 
vė man Adomo Dagio ir ki- lr nesigailėjo aplodismentų 
tų draugų labų dienų iš Ka- Būčiau linkęs manyti, 

kad St. Petersburgo pažan- 
Pavažinėjusi po vakarinę gioji publika turės savo 

chorą. Toks gražus būrelis 
pensininkų taip gražiai dai
nuoja! Tikrai, jie užsitarna
vo vietos mūsų judėjime. O 
mūsų ugninga A, Pakalniš
kienė jau 
darbą yra atlikusi, nuo da-Pavandravojusi po plačią-

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinki

mas atsibuvo kovo 1 d. Na
rių susirinko mažai. Buvo 
“Vilnies” laiškas bazaro 
reikalais, bet kuopa neturi 
pinigų, tai negalėjo parem
ti.

Bardosack iš Indiana vals
tijos, Marcelė Caspar iš 
Arizona valstijos; A ir H. 
Pagiegalai iš Binghamton, 
N. Y.; A. ir G. Suwak iš 
Miami, Fla; Mr. ir Mrs W. 
Fiala iš Broksville, Fla; 
Eug. Gutauskienė iš New 
Haven, Conn.; ir mūsų ger
biamo draugo J. Davidonio 
brolis ir brolienė Ch. Davi- 
doniai iš Bostono, kurie čia 
atvyko aplankyti sergantį 
brolį. Jie jau grįžta į na
mučius. Galima prisiminti 
ir tai, kad J. Davidonis, ku
ris serga džiova, randasi 
džiovininkų Ii g o n i n ė j e 
Tampa, Fla., po truputį ei
na geryn.

Taiki, ALDLD 50 metų 
auksinis sukakties minėji
mas pavyko labai gerai. 
Publika buvo skaitlinga, 
daugiau jau nebūtų galėję i džiais. Įvyks sekmadienį, 
sutilpti svetainėje.

Čia parengimai ir susirin- dą. Bus Lietuvių Tautiško 
kiniai būva labai skaitling- Namo mokyklos kam ba
gi, o ateityje bus dar skait- riuose. Prašome vietinius ir 
lingesni, nes šis parengi- [ iš apylinkės atsilankyti. Ap- 
mas paliko labai patenkintą tarsime ir ateinančios vasa- 
publiką. Ji atsilankys ir ki- ros parengimų reikalus.
ta karta. Dainavos Sūnus | George Shimaitis

Aptarta K. Petrikienės 
maršrutas. Centras mums 
paskyrė balandžio 18 d. 
Mums diena netinkama, tai 
kreiptasi į Centrą, kad kitą 
paskirtų.

1965 metų duokles jau 
yra pasimokėję apie 30 na
rių, dar apie 10 yra nepasi- 
mokėjusių. Prašyčiau, kad 
jie atliktų savo pareigą kuo 
greičiausiai, nes vilkinimas 
apsunkina kuopos valdybą.

Nutarta surengti drau
gišką popietį su užkan-

kovo 14 d. Pradžia 3 valan-

PfiitADELPHtA, PA. & VICIMTY

Help Wanted—Female

NURSES
R. N. SUPERVISOR

Night shift.. 11 PM to 7 AM 
Exp. necessary. Small hospital, W. 
Phila. College attached. Call Nursing 
office. SH. 8-1000 between 9 AM 
& 5 PM. (9-20)

OPERATORS
Front Makers 

Only people experienced 
on ladies’ dresses

Apply
1023 Vine St., 6th floor.

(18-19)

Shoe Sales Lady. r 
permanent. Experience preferred, ; 
but not necessary.
Ayer, HELEN CARO APPAREL ‘ 
SHOP, Cheltenham Shopping Cen-1 
ter. (19-20)

Help Wanted—Male

TOOL & DIE MAKERS

GRINDERS

Precision surface grinders wanted, 
Must be able to grind radii, 

contours and grooves.

Also—

TOOL & DIE MAKERS

------------------  i Good tool and die makers needed 
p . ,.-! at once. Experience in Lamination

i dies preferred. Excellent hourly rate, 
Apply Mr ’ ( overtime. Fringes include retirement 
n apparpt ■ Plan> medical & hospitalization plan, 

- 1 life insurance, paid vacation & many
others.

Apply:

OPERATORS WANTED

Experienced only need apply.
129 N. 12th St.

HOUSEKEEPER

Cook, fond of children. 11 years, 
3 years, IV2 years. Good working 

conditions. 5Vz days.
Sleep in. $50. TR. 8-7271.

(19-22)

MAGNETIC METALS CO.

21st & Hayes Avenue 
Camden, N. J.

(17-25)

MEN (20)
Experienced. Fast at batting insula
tion and/or exterminating. Many 
fringe benefits. Good working con
ditions.

Apply:
1024 Cottman St. or prone FI. 2-5100.

TOOLMAKERS
Experienced and close tolerance jig 
and fixtures used in making parts 
for electronic manufacturing. Ex
cellent working conditions and lib
eral employee benefit program. 
Second Shift.

DUBROW
ELECTRONIC INDUSTRIES

235 Penn St., Burlington, N. J.
(18-20)

Iš laiškų
JAV pažangioms 

lietuvėms moterims
Brangios Draugės!

Didinga epocha, kurioje 
mes gyvename! Mokslas, 
darbas, žmogaus protas ir 
valia sukuria technikos ste
buklus, ir gamtą, ir žemę, 
ir dangų pajungia žmo
gaus interesams.

Mums, mūsų vaikams, vi
sai žmonijai kaip oras rei
kalinga Taika.

Mes visada didžiai verti
name Jūsų, brangios drau
gės, pastangas kovoje už 
taiką, už moterų lygiatei
siškumą, Jūsų svarbų kul
tūrinį darbą lietuvių emi
grantų tarpe, pažangią vi
suomeninę veiklą visų rasių 
ir visų tautų darbo žmonių 
brolybės vardan.

Mes, kaunietės, kaip ir vi
sos tarybinės moterys, kas
dieniniu savo darbu siekia
me dar labiau praturtinti, 
papuošti ir sustiprinti savo 
socialistinę Tėvynę. Mes 
trokštame laimės savo vai
kams, ir todėl visada ištiki
mai ginsime Taiką.

Mūsų svajonės sutampa 
su seniausia pažangių pa
saulio protų svajone — su
kurti taiką visame pasau
lyje.

Nuo žilojo Nemuno šlai
tų, nuo Kauno marių pa
kraščių siunčiame visoms 
pažangioms Jungtinių Ame
rikos Valstijų visuomenės 
veikėjoms nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus 
ištvennęs, stiprios sveikatos 
ir didelės asmeninės laimės!

Panemunės rajono 
1-osios moterų 
konferencijos delegatės

Lietuvos TSR 
Kaunas
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‘laisvės” salė 
pagražinta

Praėjusią savaitę broliai 
A. ir J. Nevins-Nevinskai 
su P. Venta išdažė “Lais
vės” salę, taip pat suvedė 
naujas šviesas. Šiuo metu 
atrodo salę visapusiškai pa- 
j aunė j usi, pagražė j usi—mie
la čia dabar laikyti susirin- 
kirųus bei pramogas. Mo
terų klubas buvo pirmas, 
turėjęs pajaunėjusioje salė
je pietus Tarptautinei Mo
ters dienai atžymėti.

Besi ir fiesi pasidairius
Pas mus yra nuo seniai j tams baisiai erzlios, nepa- 

. Galdwateristai 
buvo iš anksto susiorgani
zavę Delaware valstijoje 
apie 150 jaunuolių, pasi
vadinusių “Young Ame
ricans for Freedom,” kurie 
atvykę į Filadelfiją suruo
šė kontr-demonstraciją už 
karą. Ši suagituota iš viso
kių jaunų padaužų grupė 
savo plakatuose ir iškabo
se išvadino taikos demonst
rantus šalies išdavikais. Jie 
šūkavo: “Muškitės dabar, 
nereikės vergauti vėliau,” 
“Vietnamas mūsų karo 
frontas.”

I 

Buvo aišku, kad kieno, 
nors suagituoti ir už pini
gus papirkti jaunuoliai jau 
ryžosi pulti taikos darbuo
tojus . Bet apie 50 rinktinių 
policininkų ir detektyvų už
kirto jiems kelią... Abiejų 
priešingų demonstrantų 
grupių arti neprileido. Tuo
met demonstrantai už tai
ką nuėjo prie naujokų 
bavimo raštinės (US 
eruiting Office). Ten visi 
nulenkę galvas sėdėjo per 
3 minutes. O karo provo
katorių samdiniai nužings
niavo į Nepriklausomybės

* ........ .. >- — ---------- ; |-------- -- ----------
užsilikęs netikslus ir Idai-kenčiamos, 
dingas žmonių posakis. Jei
gu koks asmuo miršta dar 
nesulaikęs senatvės, tai sa- 

| koma, kad jis mirė dėl to, 
į kad jam paskirtas laikas 
I atėjo. Bet nepasako, kas tą 
laiką nustato ir gyvenimo 
laiką apriboja planetoje. 
Tačiau šių dienų modernios 
medicinos mokslas sako, 
kad daugelis dar jaunų žmo
nių miršta dėl jų pačių ap
sileidimo, nesirūpinimo sa-

1 vo sveikata. Automobilis 
irgi ilgai nevažiuos, jeigu jo 
vairuotojas prideramai ma
šinos neprižiūrės.

AFRIKOJE TSRS 
LĖKTUVŲ LINIJA

Nairobi, Kenija. —Kenija 
ir TSRS baigia susitarti, 
kad čionai sustotų Tarybų 
Sąjungos “Aerofloto” kelei
viniai lėktuvai.

Tada Tarybų Sąjungos 
lėktuvai skr a j o s išilgai: 
Kairas, Khartumas, Enteb
be^ Nairobi, Salaam ir Tan-

patį sunkiausi'
Kilnios širdys, kupinos

grjžo į seną gūžtą—į Fila- 
• ir čia atado “ro- 

Apsigyveno Washing- 
niu.* Taigi, sveikatos, drau-,ton ave- Prie 4-tos gatvės, 
gams Riaubams! ; či.a P susirado tikrai lai-

__ .  ’ minga vietelę senatvei. Už 
Trečias sustojimas — pas tuos ?30 mėnesiui,ką Hele- 

A. Lipčius, Chestery. Kaip na moka ,už apartmentuką, 
paprastai, Antaną radome kl^lr ,^erial’ negal‘ rastl> svi»uių umjnų apie .uuOų 
gerai nusiteikusį, besitriu-. Besilankydamas toje apy- senąją tėvynę Lietuvą. Drg. 
siantį krautuvėje. Pasikal- linkėję, negalėjau pasiten- Petrikienė žymi kalbėto-

bar jau tikrai galėtų būti jausmų, pamiršta svilinantį
lengviau.

Svečių buvo iš Niujorko, 
j Čikagos, Bostono ir kitur. 
Į ALDLD CK pirm. K. Petri- 
1 kienė tik sugrįžo iš Lietu- 
ivos, kur ji viešėjo daugiau 
i kaip 2 mėnesius. Savo trum
poje kalboje ji pasakė daug 
svarbių dalykų apie mūsų

bėjomė, pasitarėme apie kinti nepasimatęs su Pajuo- 
svarbiausius judėjimo rei- (1 * J J
kalus, kas mums labiausiai sUte Vilčinskaite. Tai mū- 
apeina, ir skubotai jo vietą sų parengimų Ayalone gas- 
apleidome.

Nors Antanas sveikata 
nesiskundžia, bando užsilai
kyti kuo geriausiai, bet ga
lima suprasti, kad jo svei
kata jau nėra tokia, kokia 
turėtų būti. Geros sėkmės, 
Antanai! Laikykis, kiek ga- ^“Virželio“£ dien^vyks.
Unes judėjimui ir gyveni- džiaugsmjngas banketas, eile čikagiečiu: 

tu reikalingas. I kokio musų rezidencijoje niškis, Š. Jank

.. „ ,.. . . . . ja, turi gerą iškalbą ir tvir-
diene,^ Šablickiene sę- tą balsą, kas prakalbinin- 

kui būtinai reikalinga, tie
sa, reikalingas ir ižnojimas. |

Kalbėjo ir ALDLD CK 
! ižd i n i n k a s P. Beeis iš 
Great Neck, N. Y. Gerai iš
silavinęs draugas iškalbus, 

, tik čia ant greitųjų nėra 
i žmogui progos pilnai išsi-

Reikėjo atlankyti Grigą 
ir Šlajų, bet nebuvo progos.

Ketvirtoji sustojimo vie
ta—pas draugus Tureikius. 
Helena pasitiko mus su su
gipsuota ranka, bet links
ma, kuo geriausiai nusitei
kusi. Atrodo, kad ji nėra 
jokia ligonė, o sveikiausia 
moteris.

Longiną Tureikį, kaip pa
prastai, radome savo sofo
je begulintį, taip pat links
mą, neatrodantį ligoniu. 
Per daugelį metų Longinas 
yra ligonis, bet į ateitį žiūri 
šviesiomis akimis, nepasi
duoda susnudimui ir nusi- 
W^nimui. Jis turi aukštą 
krąujospūdį, širdelė šlubuo
ja ir trupčiuką per daug 
svorio, mąžai gali vaikšcio-

I linkybėmis, reikės gaspadi- 
! sįomis aplinkybėmis, išgel- 
, bėjo kelis mūsų parengimus 
nuo sužlugimo.

Šios visos paukštelės links
mos, dainuoja ir džiaugiasi, 
gyvenimu. Visoms primi-1 
niau, kad mūsų rezidenci- reikšti.

i Iššaukta ir sveikinta visa 
: N. Pakal- 

S. Jankauskas, S.
dar nebuvo, tai visos mano žolpis, Diana Gukas, Stella 
pranešimą džiaugsm ingai 
sutiko ir prižadėjo daly
vauti. Sakė, kad šį kartą 
jos jau nedirbsiančios, bet 
norės pasidžiaugti ir pasi
linksminti. Į tą jų pareiš
kimą nieko neatsakiau, tik 
nusišypsojau. Jei nereikės 
dirbti, tai bus jūsų laimė. 
Bet jei,, susidėjusiomis ap
linkybėmis reikės gaspadi- 
niauti. tai jūs nuo to nega
lėsite atsisakyti, nes jūsų 
širdys neleis to padaryti.

Buvau atsilankęs pas He
leną Griciūnienę, bet jos na
mie neradau.

Prie progos kitą kartą 
teks aplankyti kitą miesto 
dalį, tai bus proga pasima
tyti su kitais bičiuliais.

J. Ą. Bękanipis/

Zacks, A. Petronis (jis 
trumpai kalbėjo ir sveikino 
svečius ir St. Petersburg© 
gyventojus)), Carl Adams, 
Joe Zotautas,, Joe Nagrec- 
kis, Pete ir Teresa Zolis, 
Valienė, A. Paleckis, G. ir 
A. Budriai, Wallace. Drg. 
G. Budris kalbėjo. Jis ste
bėjosi, kad St. Petersburg© 
tiek daug lietuvių. Jis pri
pažino ir tą faktą, kad Či
kaga'jau baigia čia persi
kelti.

Iš kitų miestų svečiai: Mar
tinas Petkus iš Peabody, 
Mass., E. Ross iš Nauga
tuck, Conn.; J. ir H. Žilins
kų dukra Arline Urbaitis iš 
Augusta, Maine; Auna Bui- 
nauskas ir Mary Vitkus iš 
New Jersey, Mr. ir Mrs.

vėją ir šaltį 20 laipsnių 
aukščiau nulio, šeštadienį, 
vasario 20 d., Filadelfijoje 
prie miesto rotušės susirin- 

i ko daugiau kaip pora šim
tų pasaulinės taikos mylė
tojų. Jie įvairiais užrašais 
aukštai iškėlę taikos obalsį, 
reiškė savo protestą prieš 
žiaurų masinį žmonių žudy
mą. Demonstrantai reikala
vo mūsų vyriausybės iš
traukti savo karines jėgas 
iš Pietų Vietnamo ir neplės- 
ti trečiojo pražūtingo pa
saulinio karo.

Demonstrantų gretose bu
vo daug aukštųjų mokyklų 
studentų.

Tokios demo.nstr a c i j o s 
karo ruošėjams, militaris-

ver-
Re-

Pregresas

Paryžius. — Vakarų di
plomatai numato, kad tarp 
TSRS ir Prancūzijos santy
kiai dar daugiau pagerės, 
kai atvyks V. Zorinas.

BALTIMORE, MD.

Liūdnas Prisiminimas
Vieneri metai, kai kovo 10 d. mirė 

mano mylima žmona

Ona Paserskienė
Jos mirtis buvo skaudus gyvenime smūgis. 

Nors jau praėjo metai nuo jos ankstyvos mir
ties, bet padarytų mūsų širdyse žaizdų laikas 
neužgydo ir neužgydys. Mūsų mylimosios mo
tinos, uošvės, senelės kįlnus atminimas gyvas 
mūsų širdyse ir jis toks pasiliks kol mes gyven
sime.

Ląį ilsisi ramiai nųisų brangioji Laudan 
Parko kapinėse amžinu miegu užmigus, q mes 
jos kapą lankysime ir gėlėmis puošime.

Liūdime...
PETRĄS, vyras
BIRUTĖ ir KATRIUTĖ 

dukterys ir jų šeiųios

RUSŲ RAŠYTOJŲ
Maskva. — Čionai įvyko 

Rusų Federatyvės Tarybi
nės Respublikos rašytojų 
sąjungos suvažiavimas. Da
lyvavo virš 400 delegatų. 
Pirmoje sesijoje dalyvavo 
TSRS Komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Leoni
das Brežnevas ir TSRS pre
zidentas Anastazas Mikoja- 
nas.

PARDAVIMAI
St. Petersburg, Fla., mieste, ne

toli jūros, pigiai parduodami du 
namai, su dviem ir 3 miegamai
siais kambariais.. Kreipkitės į sa
vininką: Galvan, 3013 50th St. So., 
St. Petersburg, Fla. (19-20)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2-ra kuopa rengia ap- 
vaikščiojimą Moterų Dienos kovo 
(March) 14 d., kaip/3 valandos po
piet, 318 W. Broadway, So. Boston. 
Elzbieta Rcpshiene pasakys kalbą iš 
moterų veikimo, bus kavutės ir už
kandžių. J. Petruškevičius rodys 
vėliausius paveikslus iš Lietuvos.

Kviečia rengimo komisija

BROCKTON, MASS.
Draugiškas popiečio susirinkimas 

su užkandžiais ir arbatėle įvyks 
sekmadienį, kovo 14-tą 3-čią valan
dą popiet, Liet. Taut. Namo School 
ruime, 8 Vine St. Rengia LLD 6 
kuopa. Prašomi vietiniai ir iš apy
linkės lietuviai dalyvauti. Susieisi
me ir draugiškai pasikalbėsime apie 
pavasario ir vasaros ateinančius mū
sų reikalus apšvietos labui.

Rengimo Komitetas
(19-20)

PHILADELPHIA. PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Kovo-March 12 d. svetainėje 1154 
N. 4th St. Turėsime labai svarbių 
reikalų aptarti ir išgirsime komi
sijų pranešimus apie pavasarinę 
veiklą ir kitokius svarbius Drau
gijos reikalus. Pasikvieskite į su
sirinkimą savo draugus arba pažįs
tamus, įstoti į LLD 10 kuopą.

Nesivėluokite, posėdis prasidės 7:- 
30 vakare. Valdyba (18-19)
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Apie “stebukladarius” 
ir “stebuklus”

Laiškas “Laisvei” 
iš Šiaulių rajono

er vienus Roko atlaidus

' Liesio pasiųsti “angelai sar- 
igai” davatkų asmenyje pa- 

ę. tarė Veronikai nuvykti į 
Gruzdžių bažnyčios" klebo- Kryžių kalną ir asmeniškai
nas P. Biskis, rėždamas pa
mokslą apie tos dienos kal

padėkoti dievui už “suteik
ta sveikata.” C- t-

tininka — stebuklingąjį Ii-' Mergina patikėjo ir atvy- 
gonių ir vargšu užtarėja I ko Prie Kryžiaus kalno, ii- 
šventąjį Roką, pabrėžė : l£ai Poteriavo, o maldos su- 
“...šaukiuosi į‘tave malonės, i tivrtinimui gėrė vietos upe-

■ ’ “ gydai vandenį. Begrįžtant na- 
H±>idėjo mo> Jasinskio pavestas Lu- 

kad už tuos,Turie'šiandien koševičius ją įtikino, kad
' » ♦ 1 • T i

nes stebuklingasai 
žmones.” O Baskui

aukojo Roko garbei į kle
bono kišenę, bus meldžia
masi tik... iki sekančio 
Roko. Šie žodžiai — signa
las tikintiesiems, kad tik už

tai dievas rodąs savo ste
buklą ir padėjęs jai išgyti.

Po kiek laiko iš V. Rakic- 
kaitės dvasininkai išgavo 
ramentus, kuriuos Lukoše-

pinigus klebonas P. Biskis vičius prikalė prie jo pa
statyto kryžiaus.
Propaganda už “stebuklą”
Toliau sekė “stebuklingo” j 

išgijimo propagavimas ti-1 
kinčiųjų tarpe. Gi kunigai 
ėmėsi dokumentališkai api- 
formuoti šį “stebuklą.” Ku
nigas Liesis surašęs doku
mentą V. Rakickaitės var
du, kaip jai dievas “padė
jęs” išgyti, liepė mažaraš-

bišką Radviliškio

žodžius: “Jaučiuosi gerai, 
gydymu patenkintas.”

Kunigas dėkoja už tai ne'1 
dievui, bet žmonėms — Ii-; 
goninės gydytojai M. Ger- • 
daitytei, o jos asmenyje — < 
visam personalui.

Po to rugsėjo 23 d. vėl 
padaromas įrašas: “Vaikš
to, prilaikomas vieno žmo
gaus. Pats valgo. Ligonis 
galvoja apie vykimą į na
mus.”

Su mokslo pagalba

Mūsų korespondentų Gražiai atžymėta
dėmesiui

“Laisvės
- kinga korespondentams 
rašinėjimą. Bet matome 
reikalo kreipti jūsų dėmesį 
į šiuos mūsų prašymus.

Rašykite retai, tik ant 
vienos puses popieriaus 
lakštb, aiškiai žmonių var
dus, pavardes ir parengimų 
datas.

Rašykite trumpai. Apie

Moters diena
redakcija dė

ti ž

Paprasti tarybiniai gydy- j parengimus iš anksto turint
tojai padarė stebuklą — 
mokslo pagalba, be dievo 
palaimos beveik išgydė 70 
metų pusiau paralyžiuotą 
ligonį, vieną iš stebuklo 
Kryžiaus kalne organizato
rių. Taigi 'kyla klausimas: 
kur toji dieviškoji stebuk
lingų vietų galia, apie ku
rią kalba dvasininkai ? At- 

I sakymas labai paprastas — 
i patys dvasininkai kuria mi
tus, legendas apie stebuklin
gas vietas, kaip ir klebonas 
P. Jasinskis apie Kryžiaus 
kalną, o patys jais netiki.

Tokios vietos reikalingos 
tikinčiųjų mulkinimui. Apie 
tai dar 1938 m. garsus Kau
no Bazilikos pamokslinin-

tei Veronikai jpasirašyti po |<as, daugelio tikybinių kny- 
_ ............. - __ _ gų autorius, kunigas Povi

las Jakas rašė savo knygo
je “Krikščionybės tragiz
mas” (1938 m., 94 psl.). Šios 
knygos puslapiuose jis drą
siai ir atvirai iškėlė visas 
krikščionybės ligas, dvasi
ninkijos sukčiavimą ir kt. 
Jis tos knygos 62 psl. rašė: 

“Kas pagaliau nežino, kad 
pastoracija pagrįsta preky
ba. Juk dvasininkija mū
sų lietuviškam krašte su 
mažom išimtim tarnauja 
viešpačiui tik už algą. Kiek 
kokčių derybų dėl tariamai 
šventų funkcijų girdi lietu-

» “šven-

juo. Ji neskaičiusi pasirašė. 
Tačiau po kiek laiko V. Ra
kickaitė, sužinojusi apie to
kį jos asmens panaudojimą 
“stebuklo” falsi fikavimųi, 
bei jos pasirašyto laiško tu
rini. pasipiktino ir pareiškė, 
kad jokio stebuklo jos išgi
jime nebuvo ir negali būti. 
Ją išgydė gydytojai.

Sužlugus nešvariai ste
buklo organizavimo opera
cijai. kunigas Povilas Ja
sinskis paliko Meškuičius, 
persikeldamas į Dotnuvą.

Kreipiasi į gydytoją
Ir štai 1964 m. liepos mėm | vį§]ę0S klebonijos! O 

pabaigoje jį vėl atvežė į į0 biznio” vardu apiplėšia-
mi vargšai, kuriems pašalpa 
reikalinga!

mintyje, kad koresponden
cija turi pasiekti mus, o 
paskui laiku “Laisvė” jūsų 
miestą.

Kovo 2 d. gavome kores
pondenciją iš Miami, kurio
je aprašomas parengimas, 
įvykęs vasario 2 d., reiškia, 
prieWmėnesį. Tiesa, apie jį 
buvo anksčiau rašyta kitų 
korespondentų. Korespon
dencija iš Floridos išsiųsta 
vasario 26 dieną, kai rodo 
pašto antspaudas. Ir kores
pondentas savo rašinio pa
baigoje dar garsina kitą 
parengimą, kuris ture j o 
ivykti vasario 28 dieną. 
Apie buvusį parengimą ra
šo mėnesiui prabėgus, o 
apie būsimą]į tik dvi dienos 
pirm jo. Suprantama, gar
sinimą vasario 28 d. paren
gimo turėjome nubraukti.

lie-Niujorko pažangieji 
tuviai gražiai, vykusiai 
žymėjo Tarptautinę Moters 
dieną — Kovo Aštuntąją.

Tai buvo sekmadienį, ko
vo 7 d. Lietuviu Moterų 
Kultūros klubas suruošė 
pietus su turininga — dai
nų, deklamacijų ir kalbų— 
programa. Svečių prisirin
ko pilnutėlė “Laisvės” salė. 
Klubietės skaniai svečius 
pavaišino.

Smulkiau apie pačią pra
mogą, beje, parašys Klubo 
korespondentė V. Bunkienė 
sekamame “Laisvės” nume
ryje.

Mieste pasidairius
Miesto Mokyklų Taryba 

susikėlė didelę audrą, at
statydama iš vietos mokyk
lų sup e r i n t e n d e n t ą dr. 
Gross. Viena, tai aukšta ir 
garbinga miesto sandaroje 
vieta, antra — puikiai ap
mokama vieta, metinė alga • kovo 28 d. parengime. Tai 

parengimas, kuriame bus 
smarkių kalbų ir puikus 
koncertas. Jame bus atžy
mėta šiame mieste ir apy
linkėje tos mūsų didžiosios 
kultūrinės organ i z a c i j o s 
penkiasdešimtmetinė sukak
tis.

Praėjusį sekmadienį daly
vaujant Moters dienos '(&- 
rengime teko pasikalbėti su 
visa eile gerų žmonių. Vi
si jie ruošiasi dalyvauti 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Antrosios apskrities

ir vikaras E. šimaška leis 
šventajam Rokeliui pasi
reikšti stebuklais. Neauko
si dvasininkams — nelauk 
Roko stebuklų.

Panašus stebuklų organi
zatorius buvo pasirodęs ir 
Meškuičių bažnyčioje klebo
no Povilo Jasinskio asmeny
je. Matydamas, kad ištuš
tėjo jo piniginė, sumanė pa
jamų kasyklą arba stebuk
lingą vietą padaryti vad. 
Kryžių kalną.

Pirmieji žygiai
.. Ra d v i 1 i š k i o rajone 

Breiviškių kaime gyveno 
Veronika Rakickaitė. Mer
gina. susirgo. Ją gydė Kau
no klinikinių, Panevėžio res
publikinės, Radviliškio rajo
ninės ligoninių gydytojai, 
nustatydami vieną ir tą pa
čią ligos diagnozę. Atkak
laus gydymo, vaistų, medi
cinos mokslo ir gydytojų 
p as e t angų dėka mergina 
ėmė sveikti, taisytis. Ir 
štai šiuo momentu panoro 
pasinaudoti Jasinskis ir kiti 
dvasininkai stebuklui su
kurti. Jis nedelsdamas pa
siuntė
rajono Vadaktėlių klebo
nui A. Liesini, pažymėda
mas:

“Svarbiausia ir pirmiau
sia išaiškinti, ar minima V. 
Rakickaitė pasitikėjimo ver
ta. Jei ji pasitikėjimo ver
ta, tai būtų įdomu sužinoti 
iš jos apie ta išgijimą” (iš 
kunigo P. Jasinskio 1959 m. 
užvestos specialios bylos 
stebuklo organizavimui, ku
ris buvo pavadintas “Kry
kiu Lninas).

Vadaktėlių kunigas atsa
kė:

“1930 m. Rakickai nusi
pirko 20 hektaru ūkį Brei- 
viškiu kaime. 1948 m. grup- ” 
džoi 6 d. Stasvs Rakickas\ 
nateko i kalėiima..V Pati 
Veronika Rakickaitė, gyve-1 
nimo aplinkybių verčia-1 
ma (?). 1949 m. gegužės! 
men. iš savo ūkio persikėlė
i Pavinkšmu kaimą pas sa-| 
vn dėde...”

Žodžiu. Veronika buvo 
“pasitikėjimo verta.”

Eina toliau
Po to abu kunigai veikė 

toliau ir netrukus buvo su
kurta pasakėlė apie V. Ra- 
kickaitės “stebuklingą” iš
gijimą. Kai aRkickaitė ėmė 
sveikti, pas ją kunigų pa
siųsta atvyko davatka su 
pasisiūlvmu Kryžių kalne 
prie Meškuičių (Šiaulių ra
jonas) pastatyti kryžių; ir
ii tikrai baigs pasveikti. 
Tuo metu iš apylinkės gy
ventojų pradėjo rinkti au
kas, kuriu susidarė apvali 
sumelė. Ji, kaip nurodė 
Rakickų kaimynai, atiteko 
stebuklo organizatoriui ku
nigui Jasinskiu! ir kryžiaus 
meistrui Lukoševičiui.

Kai Veronika, padedant 
gydytojams, buvo visai pa- 
sveikstanti, Jasinskio ir

Meškuičius. Ko gi atvažia
vo? Gydytis į Meškuičių 
kolūkinę ligoninę! Kolų-1 sįa farnauja madingieji at- 
kieciai nustebo. Nejaugi .■ |aįcįaį įr vadinamos stebuk-
bHvęs klebonas n e t ik! , }įng0S vietos, jei ne biz- 
stebuklmga Šiluva, TV“; niui?” 
t u venų šventu t laiptų 
galia, Žemaičių Kalvarija 
ar Vilniaus Aušros Var
tais? Kodėl gi kunigas Ja
sinskis nevyko pasimelsti į 
Gruzdžių bažnyčią prie ste
buklingo Roko kaulų, apie 
kurių stebuklingumą taip 
daug šneka vietos dvasinin
kai? Pagaliau netoli vad. 
Kryžių kalnas. Juk jis, 
kaip siekė įrodyti pats ku- 

. i nigas Jasinskis, stebuklingai
i gydo visus susirgimus, “iš
gydė” Rakickaitę. Gal kal
nas būtų išklausęs dievo 
jarna ir išgydęs jį.

Tačiau kunigas Jasinskis 
ir jo kolegos nepasitikėjo 
^ventiliu rokų, mari jų,

■ Kryžiaus kalno galia ir ser- 
I gantį paguldė j kolūkinę li- 
i goninę, pavedė jį gydyti ta
rybiniams gydytojams.

Priimant Jasinskį į ligo
ninę, ligonio lapelyje buvo 
įrašyta: “Prieš pusę metų 
buvo paralyžiuota visa de
šinė pusė: ranka, koja. Li
gonis nevaikšto ir pats ne- 
pavalgo. Praeityje buvo 
didelis mylėtojas alkoholinių 
gėrimų ir stiprių valgių.”

Vaistai ir priežiūra 
be stebuklų

Prasidėjo gydymo proce
sas . Po deimties dienų, gy
dytojai į ligos istorijos la
pą įrašė: “Ligonio savijau
ta truputį pagerėjo.”

Po 20 dienų vėl įrašas: 
“Dešinė ranka stiprėja, ge
riau kelia dešinę koją.” O 
po mėnesio: “Jaučiasi gerai. 
Pats pavalgo, jau kelia de
šinę koją.”

Rugsėjo 17 d. gydytojai 
užrašo klebono Jasinskio

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Taip vadinamos “vasario 

d. deklaracijos“ trys signata
rai “draugai“ socialdemokra
tai su St. Kairiu priešakyje 
buvę apgauti, išprievartauti. 
Jie nė negalvoję apie kvieti
mą vokiečio Uracho Lietuvos 
karaliumi. Tik paskui Sme
tona su klerikalais sudarę suo
kalbį ir “Lietuvių Tarybos“ 
vardu pakvietę Urachą. Kai
rys su savo kolegomis buvę 
taip supykę, j. o g net pabėgę 
iš Tarybos. Tik paskui, kąi

16

Kam pirmiau- jau Prūsijoje ir Vokie t i j o j e
pradėjo siautėti “revoliucinės 
nuotaikos,“ jie baisiai išsigan
dę, sugrįžę į Tarybą ir vėl 
pasibučiavę su Smetona ir kle
rikalais.

Tai, ką patvirtino ku
nigas P. Jakas, platesnių 
komentarų nereikia.

Stebuklai—apgavyste!
Panašiu keliu dabar mė

gina eiti kai kurie Lietuvo
je gyveną dvasininkai. Ta
čiau žmonės jais nebetiki, 
nebetiki ir stebuklais.

Šiame straipsnyje aš ne
noriu įžeisti kunigo P. Ja
sinskio, kuris tikintiesiems 
kaip dvasininkas gal būt 
brangus, bet noriu atskleis
ti tikrąją tiesą apie “ste
buklus” ir jų organizavimą 
bei iniciatorius, nes panašiai 
falšifikuojami visi stebuk
lai ir apsireiškimai. Ste
buklingas vietas Amerikoje 
dabar bando kurti ir vys
kupas V. Brizgys bei kiti. | 
Taigi Amerikos lietuviams! Kaip ten ^buvo^ kad Kairys 
verta žinoti, kaip tai daro
ma.

Čia išryškėjo ir kitas mo
mentas. Visą kunigavimo 
laiką klebonas Jasinskis ti
kintiesiems 'kalbėjo apie 
dangaus karalystę, kuri vi
sų laukia po mirties, tačiau 
pats visomis išgalėmis sie
kė šią karalystę atitolinti ir 
kiek galima ilgiau pagyven
ti šioje “ašarų pakąlnėje.” 
Kodėl toks nepasitikėjimas 
Kristaus malonių karalys
te?

Pats kunigas Povilas Ja
sinskis konkrečiai įrodė, 
kad jokių stebuklų nėra ir 
jais tikėti nereikia. Tai 
turi žinoti kiekvienas pro
taujantis tikintysis, kiekvie
nas žmogus.

Ant. Martinionis
Šiaulių rajonas

Taip gieda “Naujienų“ re
daktorius savo laikraštyje 
(kovo 2 d.).

Skaitau ir juokiuosi. Žmo
gus sušilęs ieško už save kvai
lesnių. Surasti, žinoma, nesi
seka.

Sutikime, kad mūsų “drau
gai“ socialdemokratai 
apgauti, išprievartauti, 
tai svarbu ? Argi tame viso 
reikalo prasmė ? Ne !

Klausimas: kaip ir kodėl jie 
ten pakliuvo? Konferencija 
buvo sušaukta ir globojama 
kaizerinių vokiečių. Lietuvos 
Taryba buvo vokiečių bei 
jiems parsidavusių lietuviškų 
išgamų padaras!

Kaip ten pakliuvo Kairys ir 
dar du socialdemokratai ? 
Kaip galėjo atsitikti, kad jie 
tuoj vėl su tais apgavikais ir 
išprievartautojais, tais Kaize
rio agentais pasibučiavo ?

buvo
Argi

ėjo ne su Kapsuku, o su Sme
tona? Kaip ten buvo, kad 
socialdemokratai per visą lai
ką rėmė ne revoliuciją, ne re
voliucinį judėjimą, ne kaimo 
ir miesto biednuomenės pa
stangas nusikratyti išnaudoto
jais ir galią paimti į savo ran
kas, o buržuaziją, išnaudoto
jus, poniją su Smetona ir ki
tais parazitais priešakyje?

Kaip ten galėjo būti, kad, 
jo paties žodžiais, revoliucinės 
nuotaikos Rusijoje ir Vokie
tijoje “draugus“ socialdemo
kratus sugrąžino Tarybon ir į 
vieną lovą suguldė su Smeto
na ir klerikalais?

Matote, kame viso reikalo 
širdis, o ne tame, kuris iš mu
dviejų “gudresnis.“ Daleiski- 
me, kad mudu abudu nesame 
visame pasaulyje didžiausi 
galvočiai, anie klausimai pra
šyte prašosi išaiškinimo, nu
švietimo. Bardamas ir kolio- 
damas mane nebepakeisite 
Lietuvos socialdemokratų išda
vikiško vaidmens, suvaidinto 
istoriniu laikotarpiu.

Daugiau žinių apie 
Michailą Tkačą

Jau buvo “Laisvėje rašy
ta, kad mirė buvęs ukrai
niečių dienraščio redakto
rius Michailas Tkač (Naš
tas). Kadangi jis buvo dau
geliui lietuvių žinomas, tai- ] 
čia paduodame daugiau ži
nių, kurias imame iš Ukra
iniečių sąjungos laikraščio 
“Ukrainski Visti” pareiški
mo.

M. Tkačas gimė 1891 me
tais dabartinėje Ternopolio 
srityje, Nastasivo miestely
je. Į JAV atvyko 1909 me
tais. Čia dirbo cemento ir 
plieno gaminimo fabrikuo
se. 1915 metais įstojo į pa
žangiųjų ukrainiečių judėji
mą ir bendradarbiavo “Ro- 
bitnik” (“Darbininke”).Vė
liau pradėjo dirbti ukrainie
čių dienraščio “Ukrainski 
Ščodieni visti” redakcijoje, 
kurioje dirbo iki 1956 metų.

Sveikatai susilpnėjus pa
sitraukė iš redakcijos, bet 
parašydavo į pažangiečių 
spaudą. Tkačas buvo veik
lus amerikiečių pažangiame 
judėjime. Jis, dėl tam tik
rų priežasčių, pagal gimi
mo miestelio vardą Nasta
sivo ir vadindavosi Nastas. 
Tkač yra parašęs brošiūrų, 
jų tarpe “Ukraniečių imi
gracija į Ameriką”. ]

$45,000! Aišku, kad dr. 
Gross smarkiai pyksta ir 
žada nepasiduoti.

Kodėl dr. Gross pašalin
tas? Taryba sako, kad jis 
nepajėgė išspręsti kaip rei
kia mokyklų integracijos 
problemos.

Kas bus mokyklų super
intendentu ateityje? Tary
ba dar nepaskyrė.

Reikia atsiminti, kad dr. 
Gross buvo importuotas iš 
Pittsburgh o. Prieš porą 
metų visame 
Niujorke nebuvo rasta tai! 
vietai kompetentiško žmo
gaus !

Gal visoje Amerikoje di
džiausias katalikų bažny
čios universitetas yra St. 
John’s University. Jis jota 
mūsų didmiestyje. Jąme

didžiajame mokosi apie
1 tų-

Šiomis dienomis universi- 
gaus! Bet pasirodo, kad ir tetas išgarsėjo tuo, kad 
importuotas “švietėjas” prieš universiteto vadovybę 
kalnų nenuvertė ir tapo iš-, sukilo profesoriai. Jie rei- 
mestas. Ar dabar jau tary- kalauja algų pakėlimo ir 
ba turi tai vietai žmogų, ne- unijos pripažinimo. Keli 
pasakoma.

Prieš keletą dienų guber
natorius Rockefelleris buvo 
susišaukęs valstijos res
publikonų partijos vadus 
pasitarti dėl suradimo tai 
partijai kandidato į miesto 
majorus. Gubernatorius, 
žinoma, labai norėtų majo
rą Wagnerį “išversti” ir jo 
vietoje mieste turėti savo 
partijos žmogų. Bet prob
lema surasti populiarų kan
didatą. Šiame susirinkime 
toks kandidatas neatsirado. 
Ieškojimas eisiąs toliau.

Reikia žinoti, kad majoro 
rinkimai įvyks jau ši rude
nį. Wagneris ir vėl 
kandidatuoti.

Majoras renkamas 
veriems metams.

žada

ket-

Robert Moses, sugrįžęs iš 
Madrido su generolo Fran
co medaliu, bara visus, ku
rie kritikuoja Pasaulinės 
Parędos reikaltis. Jis nė 
nesapnuojąs apie rezignavi- 
mą iš Pasaulinės Parodos 
korporacijos prezidento vie
tos. Tuo tarpu esąs sudary
tas didelis planas parodos

LJis mirė sulaukęs 74 me- išgarsinimui, ir tikimasi 
tų vasario 21 d., gyvenda- kad šie metai bus pelnin- 
mas New Yorko valstijos gesni, negu buvo praėjusie- 
mažame miestelyje.

BROOKLYN, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas
Mano Mylimo Sūnaus

Vytauto Leonardo Belskio
Mirė Kovo-March 11, 1951 m.

Žuvo jis tolimoj Indijoj. Paliko liūdesyje 
žmoną Lee, du mažiukus vaikučius ir mane.

Ilsėkis mielasis svetimoje šalyje, tavęs nie
kad nepamiršime .

FRANĖ BELSKIENĖ, motina 
LEE, žmona 
VIKTORIA, duktė
LEONARD CHRISTOPHER, sūnus 
LEON ADAS BELSKIS, dėdė iš 

Manasquan, N. J.

6 pu s L-Laisvė (Liberty)-An trad., kovo (March) 9,1965

n-

šimtai profesorių streikuo
ja.

Kunigai ir davatkos, ku
rie universitetą kontroliuo
ja, ypač priešingi pripažini
mui profesoriams teisės or
ganizuotis į savo organiza
ciją.

Įdomu, kad sukilę pro
fesoriai suranda daug pri
tarimo ir studentuose, feet 
jų kova žada būti suiįjki. 
Prieš juos bus atkreipta 
visa bažnyčios įtaka.

Mokyklų Taryba paskel
bė mokyklų integracijos pla
ną. Jis bus plačiai disku- 
suojamas. Integracijos ša
lininkai dar nespėjo pasi
sakyti, ką jie mano apie 
plano praktiškumą. Siūlo
ma įvesti daug pakeitimų 
visoje mokyklų santvarkoje.

Tarp plieno • darbininkų 
unijos ir Continental Can 
Company sutarties dėl nau
jo kontrakto jau padaryta 
ir kelių dienų darbininkų 
streikas bus baigtas. Šia
me mieste streikavo 5,0|0 
tos kompanijos darbingų.

Spaustuv i n i n k a i didele 
dauguma nubalsavo strei
kuoti, jeigu didžiųjų 7 dien
raščių savininkai neišpildys 
jų reikalavimų. Streikas 
prasidės kovo 28 dieną, jei
gu iki to laiko naujas kon
traktas nebus pasirašytas.

Ištikus ligai ar kitokiai 
nelaimei, ir skausmai atro
do lengvesni, kai draugai 
užjaučia. Tai pajutau ir aš, 
kai, susirgusi, susilaukiau iš 
vietinių ir iš toliau draugų 
linkėjimų pasveikti.

Nuoširdžiai dėkoju už pa
reikštą man u ž u o j a u t ąyY 
Taipgi ačiū “Laisvei” už 
teiktą žinelei apie mane 
laikraštyje vietą.

Mary Tamelis
Flushing, N. Y.

SERGA
Sunkokai serga Maspeth- 

ietė Ona Kalvaitienė. Li
ga—sunkus šaltis ar gal in
fluenza.

Kalvaičių rezidencija — 
64-24 Perry Avė., Maspeth, 
N. Y. Tel. TW 4-0445.

Greito pasveikimo, miela 
drauge! O. C.

Cologne, Vakarų Vokieti
ja. — Fordo kompanija sta- $ 
tys antrą automobilių gA-' 
minimo fabriką. Jo pasta
tymui ir įrengimui bus iš
leista $275,000,000.




