
r No. 29 ★★★★★★ . Antr., baland. (April) 12, 1966 Ozone Park, N. Y., 11417 ★★★★★★

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) 110.00
Kanadoje ..............    $10.00
Kitur užsienyje .......... ...................  $12.00
Jungtinėse Valstijose ........................ $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centu

PRICE 10c

METAI 55-ieji

KRISLAI
Pabučiavo ir sugadino 
Ir dar kartą 
Jų “pasiutpolkė” 
Bet kaip jie ten pakliuvo? 
“Baltisca” 
Paryžiuje

Rašo A. Bimba

“The N. Y. Times” kores
pondentas Seymour Topping 
sako, kad Pietų Vietnamo pre
mjero Ky nelaimė prasidėjo 
su tuo, kai jį Honolulu mieste 
mūsų prezidentas Johnsonas 
apkabino ir pabučiavo. Girdi, 
tuo Ky labai didžiavosi ir su
grįžęs elgėsi, kaip prezidento 
“įsūnytas sūnus”. Baisiai pa
sipūtė.

Betgi Vietnamo žmonėms 
atrodė, kad Ky parsidavė A- 
merikai. O kaip parsidavęs 
svetimai valstybei, jis nebe
tinkamas valdyti savo kraštą. 
Štai ir sukilimai prieš jį. . .

Panašiai kalbama ir Wash- 
’"tohe. Prezidento karštas ap

kabinimas pražudė Ky. Dar 
daugiau: Tuo mūsų preziden
tas parodė savo nesvietišką 
trumparegystę. Kaip jis dar 
ir šiandien negali suprasti, 
kad brutališka karine jėga 
Pietų Vietnamo klausimo ne
galima išspręsti.

Tarybų Sąjungos Komunis
tų Partija savo suvažiavime 
sekretoriaus Brežnevo lūpo
mis dar kartą kvietė Kinijos 
komunistus tartis ir baigti ne
susipratimus. Deja, nesigirdi, 
kad kiniečiai tą jiems ištiestą 
brolišką ranką paimtų. ..

Kunigų “Draugo” priedas, 
kuriame tilpo pabėgėlio šaliū- 
no straipsnis, tapo sudegintas. 
Bet tame straipsnyje nukaltas 
žodis “pasiutpolkė” žada il
gai pasilikti su mumis.

“Pasiutpolke” šaliūnas pa
vadino “vaduotojų” triukšmą- 
vimą. Jų pastangos tuščios ir 
vėjavaikiškos.

Dabar karštasis smetoninin- 
kas Vincas Rastenis “vaduoto
jų” “jaunimo metus” ir “jau
nimo kongresą” vadina dar 
viena “pasiutpolke”. Bet, gir
di, tai gera “pasiutpolkė’’, ir 
ją reikia paremti. Gerai, svei
ka, reikalinga, jis sako, jau
nimui laikas nuo laiko pašu- 
myti, paūžti, pasiutpolkę pa
šokti !

Skaitau menševikų laikrašty
je:

“Vakarinės Vokietijos val
džia šluoja buvusius nacius 
lauk iš visų įstaigų ir traukia 
atsakomybėn tuos, apie kurių 
nusikalstamus darbus jai pa
siseka gauti tikrų įrodymų...”

Betgi klausimas, kaip tie 
naciai tose įstaigose atsirado? 
Kodėl ėmė daugiau kaip dvi
dešimt metų pradėti juos 
“šluoti?”

Kai mes sakėme, kad Vaka
rinės Vokietijos valdžios įs
taigose knibždėte knibžda na
ciai, žmogžudžiai, karo krimi
nalistai, tai tas pats laikraš
tis mus visaip plūdo, tą tie
są neigė ir teigė, kad toje V. 
Vokietijos “demokratijoje” nė 
dūko nacių niekur negali būti 
ir nėra.

Dar apie tą “šlavimą”. Pasi
rodo, kad vyriausiu nacių“me- 
džiotoju” yra koks ten Dr. Er
win Schule. Prieš daugiau 
kaip metus laiko buvo komu
nistų iškeltas prieš jį kaltini* 
mas, kad jis buvo nacių parti
jos narys ir aktyvus žmonių 
žudytojas, kad pats savo ran
komis Šaudė tarybinius žmo
nes. Valstybės prokuroras 
Robert Schabel, kitas “me
džiotojas”, numojo į kaltini-

(Tąsa 6 pusi.)

Karas P. Vietname tarnauja 
išbandymui JAV ginklų

Piety Vietname nauji
išstojimai prieš JAV' 4-

Lietuvoje minėjo “Laisves” 
55-erių metų sukaktį

Saigonas. — Associated 
Press korespondentas John 
T. Wheeler rašo, kad gre
ta JAV tikslo išlaikyti ka
pitalizmą Pietij Vietname 
dar yra pasiekiamas ir iš
bandymas naujų ginklų.

Jis rašo, kad šis karas 
Jungtinėms Valstijoms ge j 
riau patarnauja ginklų iš
bandymui, negu Ispanijos 
karas Hitleriui ir Mussoli- 
niui.

Sako, kad tokie bombone
šiai, kaip “B-52” kurie ve
ža po 40,000 svarų bombų, 
nebuvo išbandyti Antraja
me pasauliniame kare, nes 
jų nebuvo. Dabar yra pa
tirta, kad jie ir be atomi
nių bombų gali atlikti didelį 
sunaikinimą.

Tas pats yra su auto
matiniais šautuvais, kurie 
per minutę gali iššauti po 
750 kulkų, naujomis grana
tomis, kulkosvaidžiais’’ ir 
chemikaliniais ginklais.

Saigonas. — Tik per vie
ną savaitę Jungtinės Vals
tijos neteko virš 100 karei
vių užmuštais, 690 sužeis
tais ir 9 dingusiais.

Nuo 1961 metų Pietų 
Vietname JAV neteko 2,410 
karininkų ir kareivių už
muštais, 14,800 sužeistais 
ir apie 200 dingusiais.

Prie užmuštų nepriskaito- 
mi tie, kurie žuvo transpor
to nelaimėse arba mirė nuo 
ligų-

Saigonas. — Pietų Vietna
me apsivienijo visos budistų 
grupės ir reikalauja, kad 
premjeras (diktatorius) Ky 
tuojau pasitrauktų. Kitaip 
jie vartos jėgą jo pašalini
mui. Budistai reikalauja su
daryti laikinąją valdžią iš 
civilinių, baigti karą ir iš

kartojo Danange, Hue ir 
eilėje kitų miestų.

Washingtonas.— Po nau
jų Įvykių Vietname, “The 
New York Timeso” kolum- 
nistas James Reston teira
vosi JAV Valstybės depar
tamente, ką vyr i a u s y b ė 
mano daryti.

Dvasininkas žagino 
mažas mergaites

New Yorkas — Tapo su
imtas episkopalų bažnyčios 
dvasininkas (ministras) H. 
Elliott iš Brooklyno, kuris 
prisipažino, kad prievarta
vo mažas mergaites.

; Jis pateko, kada pagro
bęs į automobili vežėsi 7- 
rių metų mergaitę iš West
bury miestelio. Mergaitė 
šaukėsi paaglbos.. Dvasi
ninką pasivijo keturi jau
nuoliai.

Į Nassau teismabutį bu
vo iškviestos dar septynios 
mergaitės, kurios pirmiau 
buvo išprievartautos. Trys 
iš jų atpažino, kad jas bu
vo užpuolęs šis dvasininkas. 
Jis vedęs ir turi 5 metų 
dukra, v

KINAI ĮSPĖJO JAPONŲ 
PREMJERĄ

Tokio. — Kinijos vyriau
sybė Įspėjo Japonijos prem
jerą Eisaka Saito, kad jei
gu ir toliau leis Jungti
nėms Valstijoms vartoti 
karo bazes Japonijoje prieš 
Vietnaamą, tai jis susilauks 
Hidelio Tojo likimo.

Hidel Tojo buvo Japoni
jos premjeras Antrojo pa
saulinio karo metu ir po 
karo pakartas kaip karo 
kriminalistas.

KEISTAS SIŪLYMAS
Jungtinės Tautos, N. Y.-— 

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius' U Than tas 
sako, kad Jungtinės Vals
tijos ir Kinija turėtų ga
rantuoti Vietnamo nepri
klausomybę, kad baigus 
karą.

Betgi visiems yra žinoma, 
kad Kinijos armijos Viet
name nėra, kad ji nepanei
gė Vietnamo nepriklauso
mybės.

Washingtonas. — JAV 
Food & Drug Administra
cija kritikuoja patentuotų 
“vaistų” gamintojus. Sa
ko, kad jų gamintojai nei 
nepamąsto, kad “vaistai” 
taikomi žmonėms.

Daugiau JAV jėgą Į 
Ramųjį vandenyną
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų karo laivyno 
komandierius a d m ir olas 
Sharp sako, kad dar dau
giau padidintos JAV jėgos 
Ramiajame vandenyne, 
TSRS, Kinijos ir Vietnamo 
srityse.

Dabar ten yra du JAV 
karo laivynai, k u r i e turi 
apie 500 karo laivu. Ten 
yra apie 6.000 militarinių 
lėktuvu. Pietų Vietname 
virš 235,000 vyrų, o ant sa
lų ir Japonijoje kita tiek 
dar armijos žmonių.

PAVOGĖ $2.100.000, 
BET JAU LAISVA

Sheldęn, Iowa. — Paleido 
iš kalėjimo Bernicę I. Gei
ger. 63 metų amžiaus. Ji 
būdama tėvo banke už ka
sininko pagalbininkę per 
30 metų pavogė $2,100,000.

1961 metais buvo nuteis
ta 15 metų kalėjimo, bet 
dabar jau paleista. Ji yra 
pag a r s ė j u s i kaip “gera 
krikščionė moteris.”

ŽIAURIAI BOMBARDA
VO ŠIAUR. VIETNAMĄ

Saigonas. — Balandžio 3 
dieną desėtkai Jungtinių 
Valstijų didelių bombone
šių bombaardavo geležinke
lį tarp Hanojaus ir Kini
jos. Sako, kad tik 25 my
lios nuo Hanojaus jis buvo 
sugriautas.

KANADOJE! BAUS 
MIRTIMI

Ottawa. — Kanados par
lamentas 143 balsais prieš 
112 atmetė įnešimą panai
kinti mirties baausmę.

Reiškia, Kanadoje žmog
žudžiai bus baudžiami pa
korimo mirtimi, kaip ir pir
miau.

Saigonas. — Jungtinėms 
Valistijoms spaudžiant, P. 
Vietnamo pre m j e r a s Ky 
daro nusileidimų budistams 
ir kareiviams. Jis jau keti
na įvykinti referendumą.

rinkti Steigiamąjį seimą.
Saigonas. — Balandžio 7 

dieną įvyko griežtos de
monstracijos prieš Jungti
nes Valstijas. Tūkstančiai 
studentų ir suaugusių de
monstravo gatvėmis, reika
laudami Steigiamojo seimo, 
ir kad Jungtinės Valstijos 
nesikištu i Vietnamo vi
daus reikalus. Demonst
rantai šaukė: “Yankees, 
Go Home!”

Jie puolė JAV militari- 
nius ir civilinius žmones. 
Apvertė kelis amerikiečių 
automobilius, jų tarpe JAV 
ambasados. Sumušė grupę 
kar e i v i ų it L. DeWitta, 
techniką, kuris dirba nau
jai įsteigtame Ame r i k o s 
Fairchild C ą m e r a & In
strument Co. fabrike.

Jungtinių'-Valstijų mili- 
taristai per radiją i s a k ė
kareiviams ir civiliniams
neiti į gatves. Demonstra

' Jam atsakė: “Mes jaučia
me, kad politinę padėtį, kaip 
reikia palikti patiems viet
namiečiams. Mes iki dabar 
rėmėme Pietų Vietnamo 
valdžią ir tęsime tą toliau.”

Restonas sako, kad tai 
vra prieštaravimų politika. 
Kaip gali palikti politinę 
situaciją patiems vietna
miečiams. kuomet Jungti
nės Valstijos r-emia K y 
valdžią, prieš kuria vietna
miečiai kovoja?—klasia ko- 
lųmnistas.

Tas pat ir dėl Ky paža
dėjimo leisti vietnamie
čiams išsibalsuoti vyriausy
bę. Restonas sako: Kaip 
ta galima atlikti, kuomet 
eina karas? Kas tuose bal
savimuose dalyvaus? Kas 
gi išrinks atstovus į Stei
giamąjį seimą?

Restonas numato, kad 
JAV vyriausybės politika 
nesuderinama su vietna
miečiu reikalavimais. Kas

Vilnius. —Balandžio 7 d. 
Universitete įvyko konfe
rencija— minėjimas, skirtas 
Niujorko lietuvių laikraščio 
“Laisvės” 55 metinių su
kakčiai pažymėti. Konfe
renciją atidarė Istorijos ir 
filologijos fakulteto deka
nas docentas Bendžius. Jis 
pažymėjo “Laisvės” ir kitų 
Jungtinėse Valst i j o s e lei
džiamų pažangių laikraščių 
reikšmę išeivijos gyvenime.

Universiteto vyresnysis 
dėstytojas Kazlauskas savo 
pranešime pateikė nemaža 
duomenų apie lietuvių skai
čių JAV ir jų socialinę pa
dėtį XX amžiaus pirmojoje 
pusėje. Jis nurodė, kad 
masinė Lietuvos gyventojų 
emigracija į Ameriką pra-

TSRS areštavo du 
Židikus rašytojus

siejo 1968 metais. JAV lie
tuvių skaičius pastoviai di
dėjo iki 1930 metų ir tada 
pasiekė 450,000.

Spaudos įtakas ir tradici
jas nušvietė Universiteto 
vyresnysis dėstytojas Ra 
guotis.

Vilniaus Pedagoginio in- 
I stituto vyresnioji dėstytoja 
į P e t k e vičienė aklbėjo apie 
’pažangiųjų JAV lietuvių 
ryšius su lietuviais emi
grantais, gyvenančiais kito
je pasaulio šalyse.

Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas Ka
počius papasakojo apie pa
žangiųjų JAV lietuvių ry- 

Į sius su Tarybų Lietuva ir 
i apie “Laisvės” redakcijos 
; darbuotojų veiklą.

Konfer e n c i j o s dalyviai 
pasiuntė sekamą sveikinimo 
telegramą “Laisvės” redak- 
Pijai:

cija buvo išsklaidvta, kada dėl Ky kalbų anie “rinki- 
ją užpuolė Pietų Vietnamo mus.” “referendumą,” tai 
policija su ilgomis lazdomis;tik jo politinis monas, kad
ir ašarų bombomis. nuramintų prieš jį kovojan-

Demonstra c i i j o s prieš čius žmones ir jau sukylan- 
Jungtines Valstijas pasi- čius jo armijos kareivius.

JAV hitlerininkai padeda 
Vakarų Vokietijos naciam

Bona. — Vakarų Vokie
tijos Vidaus reikalų minist
ras Paul Luecke paskelbė, 
kad Jungtinių Valstijų hit
lerininkų Rockwell’s parti
ja užkimšo Vak. Vokietiją 
hitleriška propaganda prieš 
komunistus, žydus ir gar
binimu fuehrerio Adolfo 
Hitlerio.

Jis sako, kad JAV hitle
rininkus kas nors gausiai 
finansuoja, nes jie siunčia 
į Vak. Vokietiją brošiūras, 
gausybę lapelių, “stikerių,” 
hitleriškų vėliavų, unifor
mų nuo “Rockwell and

ŽIAURIAI PUOLĖ 
NEGRUS

Lorman, Miss. — Apie du 
šimtai negrų jaunuolių de
monstravo, protestuodami 
prieš diskrimin a c i j ą mo
kykloje.

Daugiau, kaip 100 polici
ninkų ir Mississippi valsti
jos gvardiečių puolė de
monstrantus su ašarų bom
bomis ir vandeniu iš ugnia
gesių vamzdžių.

Maskva. — Balandžio 7 
d. “Luna-10” jau 30 kartų 
buvo apskridęs Mėnuli. Ra
dijo bangomis vis siunčia 
Žemėn patyrimo praneši
mus.

World Union of National 
Socialists.” Jų veiklos tiks
las sutvirtinti Vakarų Vo
kietijoje nacius.

Vakarų Vokietijos Vi
daus ministras patvarkė 
konfiskuot pašte jš JAV 
nacių siuntinius. Bet jų 
daug ateina dideliuose 
siuntiniuose pažymėtų kaip 
kitokį siuntiniai. Yra įsa-1 
kyta areštuoti propagan-! 
dos skleidėjus. Frankfurte 
buvo areštuotas inžinierius 
Bruno Armin Luedtke ir 
uždarytas į kalėjimą.

JAV IŠDAVĖ NAUJĄ 
PASPORTĄ S. LYNDUI

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departame n t a s 
išdavė 90 dienų naują pas- 
portą Yale universiteto 
profesoriui S. Lyndui.

Kiek anksčiau Valstybės 
departamentas panaikino jo 
pirmesnį pasportą už nuvy
kimą į Šiaurės Vietnamą. 
Profesorius buvo užvedęs 
teismą prieš Valstybės de
partamentą.

Washingtonas.— Senato
rius Ernest Grueningas, iš 
Alaskos, kritikavo JAV už 
neveikimą gimdymų kont
rolei.

Londonas. — Čionai pa
siekė žinios, kad Kijeve, 
Tarybų Ukrainos sostinėje, 
buvo suareštuoti rašytojai 
Ivanas Svetličny ir Ivanas 
Dziuba.

Jie rašė eiles ir slaptai 
siuntinėjo Tarybų Ukrainos 
priešams į Vakarų Vokieti
ją, Angliją ir kitas kapi
talistines valstybes.

Abu areštuotieji niekino 
tarybinę santvarką. Jų ei
lės užsienyje buvo spausdi
namos po slapyvardžiais.

JAV debatai apie 
Kiniją ir TSRS

Washingtonas. — Dabar 
Jungtinių Valstijų Kongre
so ir valdžios nariai disku- 
suoja Kinijos klausimą. 
Valstybės sekretorius Rus
kas sakė, kad tas gali pa
sitarnauti dar daugiau pa
bloginimui Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos santykių.

Taipgi jis sakė, kad jie 
gali paruošti JAV žmones 
įsileidimui Kinijos į Jung
tines Tautas, ir veikiant 
valstybėms, pastūmėti Kini
ją prie susitarimo atomi
nių ginklų reikalais.

EGIPTE SUSEKĖ 
SUOKALBĮ

Kairas.—Jungtinės Ara
bų Respublikos valdžia 
areštavo 30 asmenų, jų tar
pe ir kelis karininkus. Sa
ko, kad jie su Vakarų im
perialistų pagalba suokal
bi avo prieš Nasserio vy
riausybę.

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
Istorijos ir filologijos fa
kulteto studentai ir dėsty
tojai, susirinkę į “Laisvės” 
55-ųjų metinių minėjimą, 
sveikina “Laisvės” kolekty
vą ir jos skaitytojus ir rė
mėjus garbingos sukakties 
proga.

Linkime visiems “Lais
vės,” “Vilnies,” “Tiesos” ir 
“Šviesos” darb uoto jams, 
bendradarbiams ir skaity
tojams visokeriopos sėkmės, 
geros sveikatos ir ištver
mės.

PARLAMENTARAI 
IŠVYKO Į AUSTRALIJĄ

Vilniaus dienraščiai pra
neša, kad vakar iš Maskvos 

;į Kanberą dalyvauti Tarp- 
parlamentarinės sąj u n g o s 
organ pavasario posėdžių 
darbe išvyko Tarybų Sąjun-Z 
gos parlamentarinė delega
cija. ’

Delegacijos sudėtyje — 
TSRS Aukšžčiausiosios Ta
rybos deputatai Žukovas, 
Ovcarenka ir Saujusevas. 
Delegacijai vadovauja Ta
rybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos Pirmininko 
pavaduotojas, Lietuvos pre
zidentas Justas Paleckis.

Vaivutskas

HONGKONGE BUVO 
RIAUŠĖS

Hongkongas. — Tūkstan
čiai žmonių demonstravo ir 
mušėsi su policiija. Vienas 
žmogus užmuštas, daug su
žeista ir virš 400 areštuota.

Demonstracijos prasidė
jo prieš pakeltas laivų-kel- 
tų važiuotės kainas, o vė
liau buvo iškelti ir kiti rei
kalavimai.

SAKO. KAD IŠKĖLĖ 
ATOMINĘ BOMBA 
Madridas. — Jungtinių 

Valstijų karo laivyno vir
šininkai sako, kad balan
džio 7 dieną povandeniniai 
įrengimai iškėlė atominę 
bombą, kuri nuskendo sau
sio mėnesi JAV bombone
šiams susikūlus.

Sako, kad bomba turi 
20,000,000 tonų dinamito 
jėgą.

Jakarta. — Indonezijos 
militaristų valdžia nori 
gauti iš J A V $400,000,000 
paskolos.

Washingtonas. — Negrai 
pasistatė daugiau būdų 
Baltojo Namo priešakyje.
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APIE LIETUVĄ XXIII 
SUVAŽIAVIME

Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos XXIII suva
žiavime Maskvoje darė pra
nešimą LKP CK pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus. 
Jis, žinoma, vyriausiai lietė

Paduo- 
mūsų 
iš jo

ne, mūsų šlovingąja leninine 
partija. Jie įsitikinę, kad įgy
vendinant TSKP XXIII suva
žiavimo nutarimus, bus toliau 
sparčiai keliamas mūsų šalies 
ūkis ir kultūra, dar labiau pa
kils tarybinės liaudies gerovė. 
Dabar viskas priklauso nuo 
mūsų darbo, nuo partinio va
dovavimo lygio. x

Lietuvos reikalus, 
dame kai kuriuos, 
nuomone, įdomesnius’ 
kalbos pasisakymus:

Tarybų Lietuva, kaip 
sos broliškosios mūsų 
respublikos, per 
metus pažengė žymų žingsnį 

ramybės ten nebus tol, kol | pirmyn ūkinėje ir kultūrinėje 
statyboje. Pramonės bendro
sios produkcijos gamybos sep
tynmečio planas buvo įvykdy
tas dar prieš pasibaigiant pir
majam praėjusių metų ketvir
čiui. Pramonės gamyba per 
septynmetį padidėjo daugiau 
negu 2 kartus, kai tuo tarpu 
pagal kontrolinius skaičius bu
vo numatyta ją padidinti 1,8 
karto.

Lietuvoje įvyko esminių pa
kitimų pramonės gamybos 
struktūroje. Sukurta eilė nau
jų pažangių pramonės šakų; 
chemijos, tiksliųjų staklių ga
mybos, radioelektroninė pra
monė ir kitos šakos. Sparčiais 
tempais buvo vystoma ener
getika. Per septynmetį elek
tros energijos gamyba padidė
jo 4,5 karto palyginti su nu
matytu 2,9 karto. Į Lietuvos 
liaudies ūkį per septynerius 
metus įdėta apie 2,5 milijardo 
rublių. Tai 2,3 karto dau
giau, negu per visus ankstes
nius pokario metus. Paleistos 

'veikti 146 pramonės įmonės 
! ir dideli cechai.

Vienintelis kelias: pasitraukti!
PIETŲ VIETNAME ramybės nebėra, nors mūsų 

šalies vadovai ir diplomatai skelbia, būk jie tuojau ją 
atsteigsią. Pasakysime:
JAV neištrauks iš Vietnamo ginkluotųjų jėgų, kol nebus 
leista patiems žmonėms apsispręsti savo ateitimi.

Per praėjusias dvi savaites Pietų Vietnamo mies
tuose vyko milžiniškos žmonių demonstracijos reikalau
jant, kad militarinė valdžia p a s i t r a u k t ų , kad 
būtų leista pastatyti civilinę valdžią; demonstracijose 
aiškiai vyravo šūkiai prieš JAV imperialistų kišimąsi 
Į šalies reikalus.

Militaristai, Washingtono diplomatų akstinami, pa
reiškė, kad jie ruošią naujos valdžios rinkimus. Abejo
jame, ar tokie rinkimai galės ką nors reikšti, kuomet 
apie pusę gyventojų yra Vietkongo (Tautinio Išsilaisvi
nimo Fronto) žinioje. Jei rinkimai ir įvyks, tai jie ne
bus teisingi, nes juos tvarkys militaristai su įsiveržėlių 
•imperialistų patarimais.

Dėl to, jei ten bus bet kokie rinkimai, jei ten ir bus 
sudaryta ne karininkų valdžia, ji liaudies nepatenkins; 
negalės patenkinti, jei ir norės, kadangi gyvenimas vis 
sunkės,—viskas bus kišama i pilietinio karo nasrus, kad 
būtų nugalėti patriotai-liaudiečiai, kad laimėtų liaudies 
priešai, imperializmo lekajai.

Be to, amerikiečių napalas vis daugiau ir daugiau 
laukų apnuodija, mažindamas ryžių ir kitų javų derlių. 
Deginami namai, kaimai, miestai ir miesteliai, žudomi ; 
ir žudomi žmonės. Visa tai stebint, ar gali ten ramus Į ir dideli cechai. Pastatyta 
pilietis būti ilgai ramus? Ar gali jis būti ramus, gerai i naujų gyvenamųjų namų, ku- 
y.inodamas, kad šį karą jankiai prieš jį veda, net jo ne- rių bendras 
paskelbę ?..

ir vi- 
šalies 

praėjusius

BURŽUAZINĖS SPAUDOS kolumnistas Drew 
Pearson (š. m. balandžio 6 d. dienrašty “Long Island 
Press”) duoda savitus aiškinimus, kodėl Pietų Viet
namo žmonės taip ryžtingai protestuoja prieš ameri
kiečių karių viešpatavimą jų, šalyje. Mes čia kai kuriuos 
jo samprotavimus pažymėsime. Jis sako:

JAV kariai monopolizavo saviems reikalams taksius, 
geriausius naktinius klubus ir gražiausias merginas.

Šalis labai nualinta karo: aštuonerius metus karia-

; plotas daugiau 
kaip 5 milijonai kvadratinių 
metrų.

Toliau:
Buvo toliau vystomas ir res

publikos žemės ūkis. Bendra
sis grūdų derlius kolūkiuose 
ir valstybiniuose ūkiuose, per 
praėjusius dvejus metus padi
dėjo 70 procentų. Grūdinių 
kultų derlingumas 1965 me
tais viršijo 16 centnerių iš 
hektaro. Mėsos gamyba padi
dėjo 21 procentu, pieno—'47,

vo su- prancūzais, o per dvyliką metų—su “jankiais.”
Visam kraštui labai įgriso visokie atėjūnai iš kitų 

Šalių.
JAV kišosi ir tebesi kiša į vietnamiečių religinius 

reikalus—bando “derinti” katalikus su budistais, o tai 
labai pykdo žmones.

JAV diplomatija padėjo pergabenti iš Šiaurės į 
Pietų Vietnamą apie vieną milijoną katalikų; visa tai 
supykdė Pietų Vietnamo budistus.

Drew Pearson nurodo ir tai, kad preziddentas John- 
sonas, tęsdamas ir plėsdamas karą Vietname, politiškai 
kalbant, neria sau kilpą ant kaklo. Politiniu atžvilgiu jis 
praranda įtaką tarptautinėje arenoje, praranda įtaką 
ir Amerikos žmonėse.

Respublikonai, sako Drew Pearson, mano tuo pa
sinaudoti ir jie vartoja gudrią taktiką: Jie slapta yra 
nutarę visais būdais remti Johnsono karą Vietname, o 
kai ateis geras-tinkamas laikas, tada jį kritikuoti už 
tai, kad jis karo nemokėjo vesti, kad jis jį pralaimėjo!.. 
O visiems aišku, jog JAV karo Pietryčių Azijoje ne
laimės.
• • Didžiausią Johnsonas klaidą padarė, kad jis, tuo
jau po to, kai buvo išrinktas, užuot baigęs karą Pie
tų Vietname, jį plėtė ir plėtė. Kitais žodžiais: jis vyk
dė ir tebevykdo Goldwaterio politinį kursą.

Taip samprotauja buržuazinis “strategas,” ir mums 
atrodo, kad jo samprotavimuose yra nemaža tiesos!

Scena iš Gruodžio baleto “Jūratė ir Kastytis”

kiaušinių — 50 procentų. Res
publikoje pernai šimtui hekta
rų naudmenų pagaminta 539 
centneriai pieno ir 99 centne
riai mėsos (gyvo svorio), žy
miai viršytas valstybinio, mė
sos, pieno ir kiaušinių supir
kimo septynmečio planas.

Priminęs, jog Amerikoje 
veikia imperialistams parsi
davę lietuviškieji “vaduoto
jai”, A. Sniečkus sakė:

Tikrąjį užjūrio “vaduoto
jų” veidą Lietuvos darbo liau
dis seniai atpažino. Buržuazi
niai nacionalistai ne pirmą 
kartą parduoda Tėvynę. Ypač 
uoliai jie tai darė antrojo pa
saulinio karo metais, ištikimai 
tarnaudami hitleriniams gro
bikams, padėdami jiems plėšti 
Lietuvą, žudyti jos gyvento
jus. Nacionalistų tarpe ir šian
dien yra nemaža karinių nu
sikaltėlių, kuriems tik Ameri
kos imperialistų globos dėka 
iki šiol pavyksta išvengti pel
nyto atpildo. Jie ir dabar at- 
virai remia Amerikos kariau
nos nusikaltimus Viename, 
ragina lietuvių emigrantų jau
nimą stoti į baudžiamuosius 
būrius ir netgi drįsta įžūliai 
teigti, kad, girdi, kelias į Lie
tuvą einąs. . . per Vietnamą.

Mus džiugina, kad Ameri
kos visuomenė protesto judė
jime prieš nusikalstamąjį ka
rą Vietname garsiai skamba 
ir pažangių Amerikos lietuvių 
balsas. O atsakydamas į užjū
rio “vaduotojų” intrigas, lie
tuvių tauta gali tik su pasi
piktinimu atmesti jų klastin
gus planus.

Praėjo jau 25 metai, kai 
Lietuvos darbo žmonės pasi
rinko šviesų socializmo kelią, 
brolybės su visomis .didžiosios 
Tarybų Sąjungos tautomis ke
lią. Ir niekam nepavyks iš
kreipti jų iš šio kelio (Ploji
mas).

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės, kaip tikri patriotai, di
džiuojasi mūsų plačiąja Tėvy

DĖL VĖLESNIŲJŲ 
ĮVYKIŲ EKVADORE

Kaip žinia, neseniai įvyko 
valdžios perversmas Pietų 
Amerikos respublikoje Ek
vadore (Equador). Išsa
mesnių tuo klausimu duo
menų pateikia' Vilniaus 
“Tiesos” apžvalgininkas V. 
Mantas. Prašome paskai
tyti:

Karinė chunta (junta) Ek
vadore, trejus metus smaugu
si šalį, kovo 29 dieną buvo 

i priversta atsistatydinti ir nak- 
; tį pabėgo į Braziliją. Visiškas 
! politinis ir ekonominis chun- 
I tos bankrotas sukėlė visų vi
suomenės sluoksnių rūstybę. 
Ir nors visuotinio politinio 
streiko dalyviams buvo taiko
mos žiauriausios, Lotynų A- 
merikos karinių diktatorių iš
mėgintos priemonės, režimą 
galėjo išgelbėti nebent tik 
JAV jūros pėstininkai. Tačiau 
Amerikos imperialistai dar 
jaučia skaudžią Dominikos 
respublikos pamoką.

Karinė chunta užgrobė val
džią šalyje 1963 metais, nu
vertus! jos konstitucinį prezi- 

' denta K. Arosemena. Pasta- 
I rasis rodę norą šiek tiek libe
ralizuoti politinį. ; gyvenimą, 
vykdyti savarankiškesnę,; (ne- 
utralistinę politiką. Tačiau 
monopolijoms ir reakcingiems 
kariškiams — o svarbiausia 
Vašingtonu! ir 'United Fruit 

į Company —to jau buvo* per 
daug. . • •

Į valdžią atėjo, “gorilos”. 
Ekvadoro diktatūra, šalį įstū-. 
mė į. žiaurią ekonominę, poli
tinę ir socialinę krizę. Biu
džeto deficitas — milžiniškas.

• Vien nuo 1964 metų rudens 
'iki 1965 metų rudens šalies 
valiutinės atsargos sumažėjo 
pusketvirto milijbno dolerių. 
Ekvadoras — žemės ūkio ša
lis, kur 241 šeima valdo pus
antro milijono hektarų žemės 
ir kur dauguma kaimo gyven
tojų priversti pusvelčiui dirb
ti stambiems, žemvaldžiams. 
Šalyje — 44 ’procentai beraš
čių.

Karinė chunta panaikino 
konstitucines garantijas, išvai
kė kongresą, uždraudė Komu
nistų partiją ir visuomenines 
organizacijas, įmetė į kalėji
mus tūkstančius patriotų. Ša
lyje visą laiką stiprėjo opozi
cinis judėjimas antinacionali- 
nei, antiliaudinei chuntos po
litikai. Diktatūra krito masi
nių darbininkų ir studentų de
monstracijų išdavoje. Paskelb
tas visuotinis politinis streikas 
suparalyžiavo visą šalies gy
venimą. Kito, Gvajakilio mie
stuose įvyko demonstrantų 
ginkluoti susirėmimai su 
chuntos atsiųstais malšinti da
liniais. Buvo daug sužeistų, 
užmuštų. Tačiau represijos 
tik paskatino darbininkus, stu
dentus, valstiečius veikti ryž
tingiau.

Ekvadoro liaudis reikalauja 
demokratizuoti šalies valdy
mą, legalizuoti Komunistų 
partiją, įvykdyti agrarinę re
formą. Ir šioje kovoje kari
nės chuntos nuvertimas — tik 
pirmas, žingsnis. Kova dar ža
da būti ilga. 't

JAV KARO LĖKTUVAI 
ŠIAURĖS NORVEGIJOJE

Bodo. — Pačioje šiaurinė
je Norvegijos dalyje Jung
tinės Valstijos yra įrengę 
galingą karo lėktuvų bazę, 
kuri nukreipus jėgas prieš 
Tarybų -Sąjungą. Bazėje 
yra apie 4,000 lakūnų ir 
mechanikų.

Saigonas. — JAV bombo
nešiai bombardavo šiaurės 
Vietname vieškelius.

/

Savo š. m. kovo 13 dienos 
kalboje Kubos premjeras 
Fidelis Kastro apkaltino ki
niečius menkinant ir šmei- 
žiant revoliuciją mažoje 
šalyje, kuri brangiai už tai 
sumokėjo krauju ir auko
mis.

Yra “liūdna ir gėda,” pa
sakė jis, kad kubiečiai turi 
“eikvoti savo energiją at
sakymams tiems, kurie ne
seniai skaitėsi jų rimtais ir 
garbingais sąjungininkais,” 
o taip pat “matyti, kaip 
Kinijos žinių agentūra 
(Hsinhua) dabar beveik 
nesiskiria nuo UPI arba 
AP.” Pastaroji ir kiti, ku
riems buvo duotos instruk
cijos (Kastro nurodė ir 
grupes Belgijoje ir Ceylo- 
ne) pavaizduoja kubiečius 
kaip “pavojingiausius revi- 
zionistus.” Šitie “gėdingi i 
kaltinimai,” pasakė jis, “bus I 
Kuboje paskelbti ir į juos 
bus atsakyta, bet Kuba nė 
vieno iš savo draugų ne
prašys parašyti nors vieną 
sakinį prieš Kiniją.”

Užmeti n ė j i m a i Kubai 
“parodą, ką žmonės gali 
padaryti, kai jie degene- 
ruoja... Tai iš dalies yra 
rezultatas marksizmo - leni- 
niizmo sumaišymo su fašiz
mu ir absoliutizmu ir abso
liutinių monarchijų stiliaus 
įvedimo į šiuolaikines socia
listines revoliucijas.”

Kubos revoliucija buvo 
jaunimo revoliucija, pasakė 
Kastro, ir išreiškė viltį, 
kad ji tokia pasiliks ir at
eityje. “Kai mūsų revo
liucionieriai ’ biologiškai pa* 
sens, mes galėsime supras
ti, kad nesame amžini, nes 
tai yra marksistinė 
tiesa, kad ne asmenybės, 
bet tautos kuria istori
ją. Marksas, Engelsas, Le
ninas niekad nelaikė savęs 
dievais... jie iki grabo len
tos smerkė kultą ir mitolo
gijų-”

Tai buvo Kubos revo
liucijos garbė, pasakė 
premjeras, kad vienas iš jos 
pirmųjų įstatymų draudė 
vadinti gatves, miestus, ga
myklas arba farmas gyvų
jų lyderių vardais bei sta
tyti jiems monum e n t u s . 
“Aš kviečiu Kinijos Liau
dies Respubliką išleisti pa
našų įstatymą savo kraš
te.” Kastro pabrėžė gerą 
Kubos liaudies kontaktą su 
savo vadais priešingai ki
tiems kraštams, “kur liau
dis turi kontaktą ne su sa
vo vadais, bet su jų statu
lomis.”

Jis pasakė, kad kiniečiai 
mažai pranešė apie trijų 
kont i n e n t ų konferenciją, 
bet pavaizdavo jos rezulta
tus kaip “savo pergalę.” 
Tačiau “ visi, kas toje kon
ferencijoje dalyvavo, įskai
tant ir Kinijos astdvus,” 
pasakė Kastro, “žino, kad 
tai buvo revoliucinio judė
jimo pergalė —* ne “dide
lių,” o “mažų,” ne sateli- 
tizmo, o nepriklausomybės 
dvasios. Garsiai suskam
bėjo tautų interesų bal
sas, ... tautos daugiau ne
bepateks į naują globą, nes 
rytdienos pasaulyje, socia
lizmo pasaulyje... turės 
būti visiška lygybė tarp 
“didžiųjų” ir “mažųjų’’ 
tautų...

“Atmeskime absurdišką 
idėją, kad mes viską žino
me. Mūsų pagrindinė par
eiga yra suprasti tai, kad 
mes galime klysti, kad mes 
daug ko nežinome. Apie 
tai mes nuolat turime gab

voti, stiprinti savo sugebė
jimą suprasti.” Kastro pri
dėjo, kad “mes nesame ir 
niekad negalime būti ne
draugiški kiniečių atžvil
giu... Istoriškai joks me
las negali ilgai tęstis... 
Mes žinome, kad kurią 
nors dięną, kiek dabar sa
ve nedievintų ponas M a o 
Tse tungas, atsiras žmonės, 
kurie galvos objektyviai ir 
atskirs klaidas nuo tie
sos. ..”

i
Toliau savo kalboj Kast

ro pasakė, kad kiniečių 
ambasada Havanoje papra
šė leidimo išsivežti baga- j 
žą ir automobilius, ir 
“mes žinome, kad jų planas 
yra Dnrovokuoti santykių 
nutrau ’na su mūsų šali
mi. Jeigu jie tęs šias pa
stangas, - mes pasielgsime 
taip, kaip pasielgėme su 
JAV atstovybe (1960 m. 
JAV ir Kubos santykių nu
traukimo išvakarėse) — ap
ribosime kiniečių valdinin
ku skaičių kubiečiu skaičiui 
Pekine.”

Kastro užbaigė: “Mes 
manome, k ad p o Vietna
mo užpuolimo reikėtų su
stabdyti skilimą socializmo 
lageryje. Mūsų pozicija 
turėtu būti tokia: mes tu
rime nesutarimų, turime 
daug dėl ko diskutuoti, 
bet šios žiaurios agresijos 
akivaizdoje, mūsų broliškai 
Vietnamo tautai esant pa
vojuje, mes turime susilai
kyti nuo savo nesutarimų, 
turime suteikti Vietnamui 
visą i m a n o m ą pagalbą 
priešlėktuvinė m i s priemo
nėmis ir laivynais.”

“Vienintelis argumentas, 
kurį pasaulio tautos galė
tų pripažinti šios proble
mos akivaizdoje - būtų kaip 
tik toks: nereikia jokių 
ofensyvinių veiksmų, rei
kia suteikti Vietnamui vi
sus reikalingus jų kovai 
lėktuvus, techniką ir per
sonalą. Socialistinė sto
vykla turi visas galimybes 
išvalyti Šiaurės Vietnamo 
dangų nuo piratiškų jankių 
lėktuvų... Mes supranta
me, kad ar tai būtų Viet
namas, ar Kinija, kokia ša
lis bebūtų užpulta, kokie 
bebūtų mūsų nesutarimai 
su tos šalies vyriausybe ... 
visas socializmo lageris tu
rėtų suteikti pagalbą Ki
nijai, jeigu ji būtų užpul
ta.”

Vertė I. V.
(Iš “National Guardian”)

Istorija ‘šveicarų” 
prekybos laivyno

Ženeva. — Kaip kam gali 
atrodyti keistai, kad Švei
carija, Alpių kalnų valsty
bė, kuri neprieina prie jo
kių jūrų, o turi prekybos 
laivyną. Dabar ji turi 31 
laivą, bendrai 300,000 tonų 
įtalpos.

Savo laivams randuoja 
Antverpene ir Rotterdame 
apsistojimui vietas, o iš ten 
prekes parsigabena baržo
mis Rhino upe.

Istorija jos laivyno tokia: 
Antrojo pasaulinio karo 
metu hitlerininkai, kad par
sigabentų sau strateginių 
medžiagų iš kitų šalių, tai 
įsteigė neutrališkos Šveica
rijos vardu prekybos laivy
ną. Tadą jis turėjo apie 100 
laivų.

Prieš 100 metų
Laikraštis “Vilenski vest- 

nik” 268 nr. pranešė, kad 
Jonavos mies t o kapinėse 
kažkieno atkasti du kapai, 
o juose buvę vyro ir moters 
lavonai smarkiai sužaloti. 
Po ilgų ieškojimų pavyko 
surasti kaltininkus — ketu
ris piemenis, kurie tai pa
darė, tikėdami burtais. Tar
dymo metu kaltininkai pa
aiškino, norėję gelbėti savo 
avis nuo ligų. Jie patikėję 
prietarais, kad, išvirus bul
joną iš numirėlių kaulų ir 
juo pašėrus avis, avys ne
kris nuo siaučiančių epide
mijų. Kaltininkai nuteisti 
po 11 mėnesių pataisos na
mu, 

c-

Specialistai gin č i j a s i, 
kaip geriau gaminti gele
žinkelio bėgius. Amerikie
čiai, mėgindami problemą 
išspręsti, nutarė gaminti 
bėgius iš trijų dalių: du rė
žius iš paprastos geležies ir 
vieną, aukštesnį už kitus,— 
iš plieno. Visos dalys stip
riai sujungiamos varžtais. 
Ratai trinasi tik į plieno rė
žį, o jam pagedus ar susi
dėvėjus, bėgį galima leng
vai pataisyti.

Kaselio bažnyčioje Vo
kietijoje buvo- rastas pa
veikslas, kurį specialistai 
pripažino f 1 amandų\ mo
kyklos kūriniu. Nuvalius 
nuo jo purvo ir dulkių 
sluoksnį, paaiškėjo, kad tai 
yra originalus Rubenso pa
veikslas, vaizduojąs mado
nos pasirodymą Pranciškui 
Asyžiečiui. Paveikslas tapy
tas ant medžio lentų ir yra 
1 metro 50 centimetrų ilgio, 
1 m pločio. Paveikslas re
stauruotas.

Plungėje ir Ramygaloje, 
o taip pat Telšių aps. mies- 
teliuo s e -— Darbėnuose ir 
Renavoje —atidarytos nau
jos liaudies mokyklos

Prūsijoje mėginama or
ganizuoti e k s p e d i ei ją į 
Šiaurės ašigalį. Šios inicia
tyvos ėmėsi dr. Patersonas.

“Vilenskij vestnik” 272 
nr. persispausdino iš laik- 
r a š č i o “Ruskij invalid” 
straipsnį apie tai, kad Rusi
jos mokslų akademija išlei
do lietuvių poeto K. Done
laičio raštų leidinį.

Ber lyno Politechnikos 
d-jos posėdyje svarstytas 
klausimas kaip padaryti au
deklą neperšlampamą. Po
sėdžio dalyvių nuomone, 
reikia kartu išvirti 1 svarą 
klijų, 1 svarą muilo ir pusę 
svaro alūno, o paskui šiame 
tirpale pamirkyti drobinį 
audeklą ir, tirpalui nutekė
jus, išdžiovinti. Šis būdas 
tinka ir vilnoniams audi
niams impregnuoti.

Grafo Nostico biblioteko
je Prahoje rastas M1. Ko
perniko rankraštis “De cor- 
porum coelestium revaliu- 
tionibus”. Tai yra moksli
ninko svarbiausiojo veikalo 
“Apie dangaus kūnų judė
jimą” variantas.

Į Tulono miestą Prancū
zijoje atgabenta didžiulė 
vaza iš Kipro salos. Pran
cūzų archeologai, vykdę ka
sinėjimus Kipre, iškasė šią 
vazą, išgulėjusią 2500 metų 
po žeme. Ant jos yra keturi 
įrašai finikiečių, hebrajų, 
asirų ir graikų kalbomis.

Trijų metrų 30 centimetrų 
aukščio ir 2 m 10 cm pločio 
vaza sveria 14 tonų.

Atėnai. — Sulaukęs 90 
metų amžiaus mirė Graiki
jos generolas S, Gonatas.

VVashingtonas. — Sena
torius Fulbrightas reika
lauja diskusuoti NATO rei
kalus.
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K. Donelaičio Jubiliejui įamžinti
J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
Sauja Žiežirbų

1964-jų metų pradžioje sukako 250 metų 
nuo gimimo didžiojo lietuvių tautos poeto- 
klasiko, lietuvių grožinės literatūros pradi
ninko—Kristijono Donelaičio.*) Visi minė
tieji metai T. Lietuvoje buvo laikomi Kr. 
Donelaičio jubiliejiniais metais. Kalbama- 

v 
sis jubiliejus buvo minimas ne tik T. Lietu
voje. bet ir visoje Tarybų Rusijoje, Latvijo
je, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukra
inoje, Vokietijoje ir kt. Jo raštai, ypatin
gai vyriausioji poema “Metai”, išleista dau
geliu kalbų: lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų 
(kai kūne leidiniai išėjo didžiuliais 35,000- 
niais tiražais), prancūzų, anglų, baltarusių, 
ukrainų, italų, anglų, čekų, armėnų, gruzi
nų, bulgarų, serbų, žydų, esperanto ir kt. 
Buvo suruošta šimtai mitingų, kuriuose pa
sakyta daug kalbų, parašyta donelaitine te
matika daug straipsnių ir knygų.

šio nepaprasto jubbiliejaus įamžinimui 
1965 m. Vilniuje išleista speciali knyga, 
“Kristijono Donelaičio jubiliejiniai metai”, 
kurią sudarė rašytojai E. Pronckus ir J. Pe
tronis. Jiems talkino redakcinė komisija, 
į kurios sąstatą įėjo K. Doveika, A. Pocius, 
V. Reimeris ir T. Tilvytis, šio leidinio ruo
šėjams daug padėjo ir Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas bei Respublikinio jubiliejinio ko
miteto pirmininkas prof. K. Korsakas. Kny
gos pratarmėje pasakyta:

“Respublikinis jubiliejinis komitetas, at
sižvelgdamas į visuomenės pageidavimą, nu
tarė sukaupti į vieną vietą su K. Donelai
čio jubiliejaus minėjimu susijusią medžiagą 
ir išleisti ją atskiru leidiniu. Tuo būdu įam
žinamas šis nepaprastas, lietuvių literatūro
je pirmas tokio masto ir reikšmės jubilie
jus.

J šį leidinį sudėta, suprantama, tik svar
besnioji medžiaga: oficialūs jubiliejaus do
kumentai, pagrindiniai jubiliejinių iškilmių 
aprašymai, jose pasakytos kalbos ar jų iš
traukos, pasisakymai apie K. Donelaitį bei 
jo jubiliejų spaudoje ir kt. Leidinyje paly
ginti gausiai dedamos jubiliejaus minėjimą 
atspindančios fotonuotraukos ir kai kuri ki
ta ikonografinė medžiaga.”

Respublikinį jubiliejinį komitetą sudarė 
sekami veikėjai: K. Korsakas (pirm.), J. 
Banaitis, V. Baniulis, A. česnavičius, L. Dir- 
žinskaitė, M. Gedvilas, L. Gineitis, J. Janui- 
tis, V. Meščiariokovas, E. Mieželaitis, V. 
Mykolaitis-Putinas, V. Mozūriūnas, J. Nar
kevičiūtė, V. Niunka, B. Pranskus, V. Rei
meris, L. Romanovičius, I. Simonaitytė, J. 
Smilgevičius, T. Tilvytis, A. Venclova, G. 
Zimanas ir J. Žiugžda.

Be lietuvių, buvo ir visasąjunginė jubilie
jinė komisija, kuri rūpinosi lietuvių litera
tūros klasiko K. Donelaičio pagerbimu. 
TSRS Rašytojų sąjungos valdybos Sekreto
riatas sudarė komisiją, į kurią įėjo žymūs 
tarybinės literatūros veikėjai: A. Prokofje
vas (pirm.), G. Abašidzė, P. Antokolskis, A. 
Lupanas, E. Mieželaitis, L. Ozerovas, G. 
Ormanovas, J. Semperis, E. Sokolas, J. Su- 
rovcevas, N. Tichonovas, M. Bažanas, P. 
Brovka, D. Brodskis, E. Kni'povičius, K. 
Korsakas, V. Kosolapovas ir B. Zaleskaja 
(sekr.). Tai vis pasauliniai žinomi vardai.

Jubiliejinių minėjimų pradžia

Jubiliejinių minėjimų raida buvo pradėta 
tuoj po Naujųjų 1964-jų metų. Iškilmių 
pradžia labai vaizdžiai aprašyta aptaria
mosios knygos 15 pusi., todėl ta medžiaga 
ir pasinaudosime:

“Kristijono Donelaičio 250-ųjų gimimo 
metinių oficialus minėjimas T. Lietuvoje bu
vo pradėtas jubiliejinės parodos Lietuvos 
TSR Respublikinėj© bibliotekoje atidarymu. 
Respublikinio jubiliejinio komiteto nutari
mu šią parodą organizavo Lietuvos TSR 
Respublikinė biblioteka, Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo universiteto bibliote
ka, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Cent
rinė biblioteka ir Lietuvos TSR Valstybinis 
Dailės muziejus... Bibliotekos fojė (prieš
kambaryje—A.P.) sienos buvo papuoštos 
grafikų V. Jurkūno ir V. Kalinausko ‘Metų’ 
iliustracijomis. Per visą sieną padidinta 
‘Metų’ fragmento faksimilė sudarė foną K. 
Bogdano sukurtai Donelaičio skulptūrinei 
figūrai. .. Plati vaizdinė medžiaga ir lite
ratūra buvo skirta Donelaičio gyvenimui ir 
kūrybai nušviesti...

Paroda buvo atidaryta 1964 m. sausio 4 d. 
Į atidarymą atvyko Lietuvos Komunistų 
Partijos ir Tarybų Lietuvos Vyriausybės at
stovai — A. Barkauskas, A. česnavičius, L. 
Diržinskaitė, J. Maniušis, J. Paleckis, B. 
Popovas, A. Sniečkus, R. Songaila, M. šu- 
mauskas, Lietuvos TSR kultūros ministras

J. Banaitis, Lietuvos TSR Rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas, Lenininės premijos 
laureatas E. Mieželaitis, mokslo, kultūros, 
meno veikėjai, miesto visuomenės, spaudos 
atstovai, svečiai iš broliškųjų tarybinių res
publikų. . . Parodą atidarė Respublikinio ju
biliejinio komiteto pirmininkas akademikas
K. Korsakas įžangine kalba.”

Tą pačią dieną, kai buvo atidaryta Do
nelaičio darbų paroda, vakare įvyko masi
nis jo 250-jų gimimo metinių minėjimas Lie
tuvos TSR Vyriausybės filharmonijos salė
je Vilniuje. Ten suėjo T. Lietuvos mokslo, 
kultūros, meno bei visuomenės veikėjai, ra
šytojai, studentai; darbininkai, svečiai iš 
broliškųjų tarybinių respublikų ir šiaip ju
biliato gerbėjai. Prezidiumą sudarė Parti
jos ir Vyriausybės vadovaujantieji veikėjai 
bei jų svečiai. Iškilmingą minėjimą atida
rė akademikas Kostas Korsakas. Po kalbų 
sekė koncertas.

Minėtini skaitlingi jubiliejiniai parengi
mai Maskvoje, Leningrade^ Varšuvoje, Ber
lyne, Kijeve, Minske ir kitur.

Rugpiūčio 6 d. buvusiame Tolminkiemy
je, kur velionis K. Donelaitis daugiau kaip 
36 metus gyveno ir kūrė, atidengtas jubilia
to pagerbimui paminklinis akmuo. Iškilmė
je dalyvavo Lietuvos TSR Partijos ir Vyriau
sybės vadai bei jų įgaliotiniai ir Kaliningra
do (buvusio Karaliaučiaus) srities vadovau
jamųjų kadrų atstovai. Mitingą pravedė 
Nesterovo rajono vykdomojo komiteto pir
mininkas S. Pisarevas, kuris kartu su aka
demiku K. Korsaku, atidengė architekto S. 
Lasavicko sukurtą paminklinį akmenį, di
džiulį nušlifuotu šonu granito gabalą, ku
riame lietuvių ir rusų kalbomis iškalti žo
džiai :

ŠIOJE VIETOJE 1743-1780 GYVENO 
LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKAS 

KRISTIJONAS DONELAITIS 
1714-1780

1964 m.

Paminklo atidengime dalyvavo gana daug 
‘ iš Lietuvos atvykusio jaunimo, studentų, 

menininkų, visuomenininkų bei šiaip veikė
jų. Baigiant mitingą LTSR nusipelniusi ar
tistė A. Leimontaitė padeklamavo ištrauką 
iš Donelaičio poemos “Metų”.

K. Donelaičio jubiliejiniai metai oficia
liai buvo užbaigti T. Lietuvos sostinėje Vil
niuje 1964 m. gruodžio 26 d. įspūdingomis 
iškilmėmis. Valst. V. Kapsuko v. universi
teto senųjų rūmų patalpose buvo atidengta 
skulptoriaus K. Bogdano sukurta monumen
tali Donelaičio pilno ūgio granito skulptūra. 
Iškilmingą vakarą įžanginiu žodžiu atidarė 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo uni
versiteto rektorius akademikas Jonas Kubi
lius. Oficialioji vakaro dalis buvo baigta 
kalba Respublikos jubiliejinio komiteto pir
mininko akademiko K. Korsako. Po iškil
mingosios vakaro dalies sekė koncertas, ku
riame skambėjo Donelaičio egzametrai ir 
Universiteto studentų dainų ansamblio at
liktos dainos.

Kūrinyje “Kristijono Donelaičio jubilieji
niai metai” telpa ir 35 parinktos fotogra- 
viūros. Tarp jų įdėta ir sumažinta viso 
puslapio faksimilė LLD žurnalo “šviesos” 
1964 m. Nr. 1, 16 pusi., kuriame.telpa šių 
eilučių autoriaus straipsnis apie Donelaitį— 
“Lietuvių tautos klasiko kūryba” —, su T. 
Kulakausko piešiniu, pavaizduojančiu jubi
liatą.

Aptariamajame kūrinyje sužymėta ir K. 
Donelaičio jubiliejaus minėjimai, įvykę 
JAV: Brukline, Čikagoje ir kitur. Suminėta 
ir mūsų spauda, kurioje buvo išspausdinta 
donelaitiniai straipsniai: “Laisvė”, “Vilnis”, 
“Šviesa”. Knygos gale įdėta rusų, vokiečių 
ir.anglų kalbomis straipsniai, kuriuose nu
šviesta pagrindiniai Donelaičio gyvenimo 
bei kūrybos bruožai. Pusi. 201 įdėta svar
bus pranešimas, kuriame pasakyta:

“Prie Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūroj instituto suda
ryta Nuolatinė K. Donelaičio komisija, į 
kurią įeina: Lietuvos TSR Kultūros ministe
rijos, Lietuvių kalbos ir literatūros institu
to, Istorijos instituto, Rašytojų sąjungos, 
Architektų sąjungos ir Vilniaus Valst. V. 
Kapsuko v. universiteto Istorijos-filosofijos 
fakulteto atstovai. Komisijos uždavinys — 
pastoviai rūpintis K. Donelaičio gyvenimo 
ir literatūrinio jo palikimo nagrinėjimu, po
eto atminimo įamžinimo bei jo kūrybos po
puliarinimo klausimais, koordinuoti ir kon
sultuoti visus svarbesnius šios srities rengi
nius.”

Komisijos pirmininkas — Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto direktorius akademi
kas K. Korsakas.

Gerbiamieji, rašytojai E. Pronckus ir J. 
Petronis, sudarydami šį konspektyvįnį kūri
nį, atliko tikrai naudingą lietuvių kultūros 
istorijai darbą.

Džiaugiasi bedarbių
mažėjimu

Neseniai valdžia paskel
bė, kad šių metų sausio 
mėnesį bedarbių skaičius 
nupuolė iki 3.7 procentų 
visos darbo jėgos. Tame 
pačiame raporte atžymima, 
kad šiuo metu bedarbių ei
lėse belikę tik 3,158,000.

Raportas optimi s t i n i s . 
Bedarbių skaičius pasiekęs 
1953 metų padėtį, kuomet 
taipgi buvo priskaityta iki 
3 milijonų bedarbių. Tai 
jau esąs labai artimas “ne- 
besumaži namam minimu
mui,n kitaip sakant, nebe
galimas toliau sumažinti 
bedarbiu skaičius.

Daleidžiama ir to, kad 
kai kuriose pramonės šako
se galima tikėtis darbo jė
gos trūkumo, ypač jeigu 
karas Vietname ilgai pasi- 
tęstų ir jeigu karo eskelia- 
cija (praplėtimas) būtų pa
didinta, ko labiausia nori 
karo pelnagrobiai.

Bet ar viskas taip yra, 
kaip valdiškas raportas 
skelbia? Tame raporte be
darbiais skaitomi tik tie, 
kurie kolektuoja bedarbių 
apdraudą ir nuolat ieško 
darbo. Apskaičiuojama, kad 
apie pusę milijono bedar
bių, kuriems išsibaigusi be
darbių andrauda ir išban
dyta galimybė gauti dar
bą, jau nebeieško darbo, nes 
nebegali niekur gauti. Jie 
iau nebesk a i t o m i bedar
biais.

Neskaitomi bedarbiais ir 
tie. kurie tedirba po keletą 
valandų į savaitę. Darbo 
statistikų biuras skelbia, 
kad 196ĮV. metais daugiau 
kaip 4 milijonai turėjo pa
sitenkinti dirbant po vie
ną iki 14 valandų į savaitę. 
Tokie darbininkai irgi be
darbiais neskaitomi ir be
darbių apdrąudos negauna.

Taipgi nemažai jaunuolių 
paimti į militarines jėgas, 
daugelis išvešti Vietnaman 
ir į kitas JAV militarines 
bazes.

Labdarybės departamen
tas skelbia, kad 1965 me
tais 7,221,000 gavo iš lab
darybės įstaigų nuolatinę 
pagalbą, kuomet 1953 me
tais tokių tebuvo tik 5,711,- 
000. Gera jų dalis norėtu 
kur nors gauti darbą, bet 
niekur negauna. Jie taipgi 
neskaitomi bedarbiais.

Viską bendrai suskaičia
vus, bedarbių skaičius gali 

♦) K. Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdy
nėliu kaime, Gumbinės apskr., o mirė 1780 m. vasa
rio 18 d. Tolminkiemyje (dabar Čistyje Prudy — 
švarūs Prūdai), Stalupėnų (dabar Nesterovo) apskr., 
Prūsijos Lietuvoje (dabar Kaliningrado rajone).

Lietuvos gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto šėrimo skyriaus vyresnysis mokslinis 
bendradarbis Antanas Kairys daugelio metų bandymais nustatė, kad amino rūgščių panau
dojimas racionuose pagerina kiaulių ir paukš-čių augimą ir sumažina pašarų sunaudojimą 
1 kg. priesvorio gauti 10-20 procentų. Sudaryti pilnaverčių pašarų mišiniai rekomenduo
jami naudoti žemės ūkyje.

Nuotraukoje: vyr. mokslinis bendradarbis Antanas Kairys tiria sintetinių amino rūgščių 
panaudojimo efektyvumą kiaulių ir paukščių racionuose*

siekti iki penketo milijonų. 
P r o p o rcionaliai skaičiuo
jant, tai gerokai daugiau, 
kaip kitose kapitalistinėse 
šalyse.; Tai kuo čia galima 
pasidžiaugti?

Bando teisinti 
nepateisinamą

Kiek pirmiau tarptautinė 
juristų (advokatų) sąjun
ga savo memorandume pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
karą Vietname kaip nelega
lų ir nepateisinamą, nie
kaip nesutaikomą su Jung
tiniu Tautų čarteriu ir net 
su JAV konstitucija.

Panašų memo ran durną 
išleido ir Amerikos advoka
tų komitetas, kurio memo
randumas buvo išsiuntinė
tas 173,000 advokatų. 3,- 
750 teisių profesorių ir se
natoriaus Grueningo buvo 
įtrauktas i kongresinius re
kordus. Tai buvo skaudus 
antausis Johnsono admis- 
tracijos karinei politika.

Dabar administr a c i j a i 
talkon atėjo Amerikos ad
vokatų sąjunga — Ameri
can Bar Association. Mini
mo advokatų trusto vado
vybė savo memorandumu 
visaip bando, bet labai ne- 
vykusiai, teisinti karą 
Vietname.

Kaip gi galima pateisinti 
nenateisinamą dalyką? 
Juk Amerika, nepaskelbusi 
karo Vietnamui, žudo ten 
vietnamiečius, taipgi kaip 
Jungtiniu Tautu narys, ne
gavęs jokio igalioiimo ka
riauti Vietname. Tai prie
šinga Jungtinių Valstijų 
konstitucijai ir Jungtiniu 
Tautų čarteriui. Tai prie
šinga visokiam žmonišku
mui.

Advokatu trustas tolygus 
Amerikos daktaru trustui, 
kuris visuomet padeda re
akcionieriams kongresma- 
nams sužlugdvti daugeli 
visuomenei naudingų bilių.

_ • _

Išskerdė 20,000 žmonių
Viename komerc i n i a m e 

laikraštyje tilpo vieno skai
tytojo pastaba, kad Ameri
kos remiamas Čiang Kai- 
špkas, užimdamas Taiwana 
(Formosą), išskerdė 20,000 
vietinių gyventojų, kurie 
priešinosi jo okupacijai.

Redakcija į tai pastebė
jo. kad 1947 m. tarp vasario 
1 ir kovo 31 dienos, Čiang
Kai-šekas išskerdė tarp 5,- šėkas išžudė Taiwano gy- 
000 ir 15,000 vietinių gyven-' ventojų, sunku pasakyti.

Ką V. Bajoras “Vilnyje” 
po antrašte “Šalis išgąsdin
tų moterų” parašė, tai tik 
maža dalis to, kas dedasi 
mūsų šaly. Bet ar galima 
norėti ko geresnio, kada 
doleris — viskas? Doleris 
viską nusako ir valdo.

Ka mes skaitome laik
raščiuose, ką matome tele
vizijoje ir girdime iš radi
jo? Visokius apgavingus 
garsinimus ir pakartojamus 
pranešimus apie visokias 
piktadarystes. Rodos, kad 
tai būtų kokie kultūringi 
veiksmai, aukšto mokslo 
pasiekimai. ‘ O čia tik šau- 
dymasis, vagystės* apiplėši
mai. Kiek užpuolimų ant 
moterų, kiek išprievartavi
mų. Moterys bijosi vakare 
kur toliau nuo namų nu
eiti. O ką veikia policija 
ir kiti apsaugos organai?

Mūsų miestas ne per 
didelis. Prieš kiek lai
ko buvo sulaikytas (su
spenduotas) iš tarnybos 
slaptosios policijos kapito
nas už prane š i n ė j i m u s 
gemblerių lizdų savinin
kams, kad pas juos bus da
rytos kratos. Na, ir ką? 
Tyr i n ė i i m a s tęsėsi apie 
pusmetį, ir kada priėjo prie 
nacių miestų galvų, tyrinė
jimas buvo sulaikytas—ka
pitonas išteisintas ir grą
žintas i darbą.

•

Kitas panašus skandalas 
dabar randasi valstijos sos- 
fi"ėi. Harrisbnrge, valstijos 
Policijoj. Vienas policijos 
kapitonas, už kokius ten 
iam padarvtus blogumus, 
iškėlė i viešuma, kad vals
tijos noliciia turi isi tai siu
si slaptus aparatus klausy
tis telefonais kalbu, čia 
irgi tokia pat melodija: 
nonas gubernatorius Scran- 
tonas. absoliutiškai nieko 
anie tai nežinąs. Vaistuos 
noliciios galva, nonas Pur- 
dv irgi nieko anie tai ne
žinąs. Tęsėsi ilgas tvrinė- 
iimas per valstijos apsau
gos komitetą ir tur būt pri
ėjo prie “nežinėliu,” tai 
gubernatorius tvrin ė i i m a 
sulaikė ir ^perdavė slapto
sios policiios viršūnėms ga
lutinai “ištirti.” bet prie 
uždarų durų. Tai ve, kad 
nori! Visi pavirsta nieko 
“nežinančiais,” ir reikalas 
baigtas.

toiu. daugiausia studentų.
Kiek iki šiol Čiang Kai-

Su narkotikų skleidėjais 
irgi tokia pat giesmė. Nors 
kai kada vieną “žuvelę” ir 
sučiumpa, bet didžiąją “ly
deką” retai kada. Pamenu, 
prieš kiek metų viename 
miestelyje narkotikų nau
dojimas taip pasklido tarp 
jaunuolių, kad visgi turėjo 
sučiupti tų nuodų biznie
rių, ir/ tai nebuvo koks už- 
kampio biznieriukas: Įvyko 
teismas teisėjo raštinėje už- 

i daromis durimis. Na, ir 
! ką? Gavo trejus metus pa
sitaisyti (probation) ir ke
lis šimtelius dolerių užsimo
kėti, tai ir viskas!

Bet vėliau iš patikimų 
šaltinių patyriau, kad nar
kotikų biznieriui atsiėjo 
$10.000, kad išsisukti nuo 
kalėjimo bausmės.

O štai prieš kelias die
nas Clark Summit mieste
ly tarp viduriniosios mo
kyklos mokinių susekė tris 
mergiotes ir vieną bernioką, 
jau per kelis mėnesius rū
kančius mari i ana cigaretes. 
Jaunuoliai dabar randasi 
Jaunuolių Teismo globoje, 
iki plačiau bus ištirta, kaip 
ir kur to nuodo gavo. •

Jeigu yra gaunamos nar
kotinės cigaretės, tai yra 
ir kas jas gamina. Bet ar 
daug suseka gamintojų?

Narkotiku skleidėjai yra 
aršesni už žmonių žudikus.

R. Mizara. rašvdamas 
apie dipuko Kipro Bielinio 
palikta turtą, gal visai ne
sitikę i o gauti tiek pylos nuo 
Grigaičio, Jankaus ir kitų 
Lietuvos “vaduotoju,” kiek 
gavo. Bet tenka kietai pa
spausti dešinę už tvirtą jo 
nusistatymą.

I. Vienužis

Taisys “Chevrolet” 
automobilius

Detroitas. — General Mo
tors Corp, paskelbė, kad 
veltui pataisys “Shevrolet” 
automobilių mechanizmus.

Pasirodė, kad 1964 ir 
1965 metų “Chevrolet” au
tomobiliai “Caprice,” “Im- 

'pala,” “Biscay n e,” “Bei 
lAir,” “Malibu” turi netiks
lumų “Power Glide trans
mission” mechanizme.

Tų automobilių savinin
kai gaus laiškus iš ten, kur 
jie juos pirko.

Kalnų ožys Turožys
\ i

Išskyrus arus ir grifus, 
kalnuose aukščiau turo ne
gyvena nė viena gyva būty
bė. Kaip statula, ištisomis 
valandomis jis išstovi ties 
bedugne ant uolos krašto. 
Bet užtenka jo ausiai su
gauti mažiausią garsą ir tu
ras bematant nušuoliuoja;

šie puikūs gyvūnai buvo 
baigiami naikinti. Dabar jų 
medžioklė uždrausta įstaty
mu, turų banda auga.

Turas — tolimas papras
tos namų ožkos giminaitis. 
O jeigu pabandžius jį su
kryžminti su ja? Pirmieji 
tokie bandymai TSR§ šąjy- 
ie jau buvo atliekami tre
čiajame dešimtmetyje, lį’o 
didelės pertraukos moksli
ninkai juos atnaujino. * Ir 
štai pasirodė naujas mūsų 
planetos gyventojas — tpr- 
ožvs.

Turas nėra pieninga^ o 
turožio patelės duoda piėho, 
kuriame yra 6—7 procentai 
riebalų.
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Žemaitkiemio klebono kun. Rapolo Liuko 
atsakymas į Rojaus Mizaros klausimus
Kunigas Rapolas Liukas 

jau peržengęs 50 metų am
žiaus slenkstį vyras. Baigęs 
Kauno kunigų seminariją, 
studijavo Kauno universite
to teologijos-filosofijos fa
kultete.

Žemaitkiemis yra Ukmer
gės rajone, prie nedidelio 
ežero. Kadaise čia buvo 
dvaras, senovėje priklausęs 
Radvilams. Sakoma, kardi
nolas Radvila kartą Žemait
kiemį buvo pralošęs, bet pa
skui atsilošė.

— R. M.

Klausimas: Tamsta esate 
enesnės kartos kunigas, 
vairiose kunigo pareigose 
rums teko dirbti prieš Pa- 
aulinį karą ir dabar, po 
;aro. Ką galėtumėte pasa
kyti apie Bažnyčios padėtį 
iais gana skirtingais laiko- 
arpiais?
Atsakymas: Tai gana gi

ns ir plačios apimties klau- 
imas. Išsamiai į jį atsaky- 
i, manau, reikėtų ištisos 
tudijos. Bet aš bandysiu 
rumpai atsakyti, vadovau- 
lamasis ne tiek oficialia 
bažnyčios mintimi, kiek sa- 
o asmeniniu požiūriu.

Parapijų klebonai buvo 
tiesioginiai šių ūkių valdy
tojai, bet patys žemės ne
dirbo. Jie samdydavo dar
bininkus, su kuriais nesuda
rydavo samdos sutarčių. 
Dažniausiai pasitenkindavo 
tik žodiniu susitarimu. Iš 
to kildavoi daug nesusipra
timų, kivirčių ir samdinių 
išnaudojimas. Valstybėj 
šiuos reikalus nesikišdavo, 
palikdama viską spręsti baž
nytinei vyriausybei, kuri vi
sada palankiau žiūrėdavo 
ne į tiesą, bet į klebonų tei
gimus. Todėl klebonams bu
vo atviros durys savivaliau
ti su samdomais darbinin
kais.

Nors prie parapijų bažny
čių tarnautojams išlaikyti 
buvo palikti žemės sklypai, 
kunigai su visais bažnyčios 
tarnautojais vieną kartą į 
metus aplankydavo visus 
savo parapijiečius ir ta pro
ga vėl rinkdavo aukas. Jie 
lankydavo, neatsižvelgdami, 
ar parapijiečiai to nori, ar 
ne. Kunigų asmeninis da
lyvavimas, renkant aukas, 
visai panaikindavo šių aukų

Bažnyčios ir tikinčiųjų! laisvanorišką pobūdį irdau- 
>adėtis visada priklauso'geliui parapijiečių sukelda- 
iuo Bažnyčios ir valstybės , vo pagrįstą pasipiktinimą, 
antykių ir nuo valstybės' 
tožiūrio į religiją ir Baž
nyčią.

Nors parapijų ūkiai turė
jo stambų medžiaginį pa
grindą, jų ūkinius pastatus 

Kapitalistinėje Lietuvoje' remontuodavo patys para- 
šažnyčios ir valstybės san- pijiečiai. Be to, kunigai re- 
ykiai buvo pagal Bažny- Ilginius patarnavimus teik- 
ios ir valstybės sudarytą davo apmokamai, išskyrus 
utartį-konkordatą. Valsty- i ligonių lankymą, išpažintį . T J nr/mr/'iirifi __ Y’ * — d _ 1_____ 1 •ė sutiko su Bažnyčios tei- 
;imu, kad tikėjimas yra 
mogui įgimtas ir kad ka- 
alikų Bažnyčia yra dieviš
ka kilmės. Katalikų tikėji
mą valstybė pripažino vals- 
ybine- religija. Į ją buvo 
iūrima kaip į įgimtą žmo
gus teisę, kurios negalima 
•aniekinti, ignoruoti ar var
yti. Pagal ją žmogus turi 
eisę ne tik viešai išpažinti 
avo religiją, bet ir ją 
kleisti bei kitiems aiškinti 
eligines teises.
Todėl kapitalistinėje Lie- 

uvoje tikyba būva dėstoma 
isose pradinėse ^ir viduri- 
tėse mokyklose. Kunigai 
statymų ribose galėjo daly- 
auti auklėjant jaunimą, ir 
nokyti religinių tiesų ne 
ik bažnyčioje, bet už jos ri
jų. Katalikams buvo lei
džiama turėti savo spaudą, 
avo draugijas ir organiza- 
ijas. Valstybės įstatymais 
•uvo draudžiama pažeisti 
ikinčiųjų jausmus, antireli- 
;inė propaganda ir v i e š a i 
šjučkti kunigus.
Klausimas: čia jūs palie- 

ėte tik daugiau teisinę 
bažnyčios padėtį. Gal galė- 
umėte keletą žodžių pasa
lti apie socialinę bei eko- 
lominę Bažnyčios padėtį 
.apitalistinėje Lietuvoje?

Atsakymas: KapitalistL 
leje Lietuvoje, kaip visiems 
;įnoma, vyravo privati ne- 
•ibota nuosavybė tiek pra- 
nonėje, tiek prekyboje, tiek 
;emės ūkyje. Todėl prie 
aekvienos parapijos buvo 
jalikti didesni ar mažesni 
;emės sklypai bažnyčios 
arnautojams- ir kunigams 
šlaikyti. Jie buvo gana di
leli, su didžiuliais visais 
ikiniais pastatais ir klebo- 
lijomis. Šie sklypai visada 
viršydavo paivenių parapi- 
ieČių ūkio dydį. Tie ūkiai 
įtrodava tarsi maži dvariu
kai. Jie visada buvo suda- 
omi iš apylinkėje geriau

sios žemės, pievų, o kartais 
r miškų.

ir Švenčiausia Sakramenta.
V €■

Bažnytinė vyriausybė bu
vo palikusi pačių kunigų 
apmokėjimų už patarnavi
mus jų nuožiūrai. Ir šiuo 
atveju galėjo pilnai ir ne
varžomai reikštis kunigų 
noras kuo daugiau gauti. 
Esant tokiai Bažnyčios pa
dėčiai kapitalistinėje Lietu
voje, darosi visai aiškus re
ligijos, o ypač kunigų, įta- 
kingumas visuomeniniam ir 
politiniam gyvenimui. Už 
valstybės suteiktas teises ir 
privilegijas kunigai ir tikin
tieji turėjo atlyginti vyriau
sybei didžiausi parama ir 
palankumu.

Iš kitos pusės, kunigai ir 
aukštesnieji valdininkai ar 
organizacijų vadovai, rem
damiesi tikinčiosios liaudies 
parama, patys siekdavo pa
tekti į valdžią ar bent da
ryti jai didžiausią įtaką. 
Suprantama, kodėl net j 
ministrų postus atsisėsdavo' 

Romantiškas Vilniaus kampelis
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kunigai. Dažnai ir skiriant 
pačius ministrus, neapsiei
davo be kai kurių įtakinges
nių politiniams sluoksniams 
kunigų patarimų ir nurody
mų. Nors oficialioji Bažny
čios mintis neleido kuni
gams kištis į politinę sritį, 
bet faktiškoji padėtis buvo 
visai kitokia. Bažnyičos įta
ka tikintiesiems visada išei
davo iš grynai religinės 
plotmės ir nukrypdavo į po

Klausimas: Kaip žinoma, 
dabar Tarybų Lietuvoje 
Bažnyčia nuo valstybės yra 
atskirta. Kokia dabar, prie 
Tarybų valdžios, tikinčiųjų 
ir kunigų padėtis Lietuvo- 
je?

Atsakymas: Kas nori ži
noti tikrą, objektyvią padė
tį ne tik katalikų Bažny
čios, bet visų religinių bend- 

|ruomenių Tarybų Lietuvo
je, tas neturi pamiršti, kad 
Tarybų Sąjunga remiasi di
alektiniu materializmu ir 
valstybine nuosavybe. Kas 
šį faktą turės prieš akis, 
kalbėdamas apie religijų 
padėtį Tarybų Sąjungoje, 
tas niekad nenukryps nuo 
objektyvių teigimų ir iš
vengs neteisingo galvojimo.

Tarybų Sąjungoje žemė 
yra valstybės nuosavybė. Ji 
priklauso tiems, kurie ją 
dirba. Vien pagal šį dėsnį 
žemė turėjo būti paimta iš 
parapijų ir visų religinių 
bendruomenių; kurios tikrai 
pačios žemės nedirbo. Pa
gal bendrą žemės nacionali
zavimo įstatymą visos baž
nytinės žemės buvo paimtos 
su visais jai priklausančiais 
ūkiniais pastatais. Kartu 
buvo nusavinti ir bažnyčių 
pastatai.

Bet valstybė, pripažinda
ma piliečiams teisę laisvai 
reikšti savo religinius įsiti
kinimus, bažnyčias nemoka
mai perdavė religinės bend
ruomenės kulto reikalams. 
Šiam perėmimui ir priimto 
saugojimui bei palaikymui 
prie visų parapijų patys ti
kintieji išrinko Vykdomuo
sius Komitetus. Bažnyčios 
vadinamieji mokesčiai, ku
riuos dabar moka tikintieji, 
yra ne kas kitas, kaip tik 
draudimo ir triobesių mo
kestis, kuris privalomas, 
įstatymu numatyta tvarka, 
visiems pastatams. Šiuos 
mokesčius komitetai leng
vai apmoka laisvomis tikin
čiųjų aukomis.

Antr., baland. (April) 12, 1966

Vardan taikos

Ar tu-

pridurti, kad

ir išsivežeme

skaisčiai švie-
Ar, jū-

A. Ve.čkys

4 A* &

Jono 
mintys

sudarė 47 au- 
daugiau kaip

Saigonas.—Studentų, bu
distų ir Pietų Vietnamo 
kareivių demopst racijos 
prieš Jungtines Valstijas 
labai nupuldė jų įtakų.

rn 
t'

Haiplet, N. C.—Pietų jr 
Šiaurių Karolinų valstijose 
įvyko daug miškų gaisrų.

skyrus Jus, buvo iš Tarybų tas Ignas Čiulada. Mirė po 
Lietuvos nuvykęs į Berly- trijų savaičių sunkios Ii-

rencijos prezidiumą, vado
vavau vienam plenariniam 
posėdžiui.

Korespondentas: Kas, iš-

Lawrence-Methuen 
Massachusetts

Apie Igną čiuladą
Balandžio 5 d. palaido-

Vjlnjaus Ųnįversiteto rūmai
>

Komunizmas žiūri į reli
giją visai kitaip, negu kapi
talizmas. Komunizmas re
ligiją laiko visai žmogiška 
apraiška, nepriski r d a m a s 
jai jokios dieviškumo žy
mės. Todėl ir visas religinis 
gyvenimas yra suvedamas į 
kultą. Logiškai žiūrint į re
ligiją, kaip į kultą, valstybė 
negali leisti religijos dėsty
ti mokyklose valstybiniu 
mastu. Juo labiau, kad Ta
rybų Sąjungoje jokia religi
ja nėra valstybės privilegi
juota ar turinti pirmūno 
teises. Religijos tiesų mo
kymas paliekamas grynai 
pačių tikinčiųjų žiniai, ne
išeinant iš įstatymų ribų. 
Kunigams paruošti veikia 
kunigų seminarija. Patiems 
kunigams ir tikintiesiems 
leidžiama atlikti religines 
kulto apeigas, mokyti tikin
čiuosius religinių tiesų baž
nyčiose.

Klausimas: Paminėjote, 
kad dabar bažnyčių žemė 
nusavinta. Prie parapijų 
yra sudaryti Vykdo mieji 
Komitetai. Kaip tai atsilie
pė į materialinę bažnyčios 
padėtį ir kunigų darbą ti
kinčiųjų tarpe?

Atsakymas: Blaivesni pro
tai ir kapitalistinėje Lietu
voje kėlė parapijinių žemių 
nusavinimo ar bent sumaži
nimo klausimą. Gaila, ši 
mintis greitai sutirpdavo į 
stiprų kunigų reagavimą. 
Tas rodo, kad jau tada bu
vo manyta, jog žemė apsun
kina kunigų tiesioginį dar
bą ir daro neigiamą įtaką 
tikinčiųjų tarpe. Dabar šis 
klausimas išspręstas valsty
biniu mastu.

Kaip dabartinis gyveni
mas parodė, žemių nusavi
nimas visai nepalietė kuni
gų ir parapijiečiai tikrai 
jaučia pareigą remti savo 
parapijas materialiai. Tai 
jie daro noriai, laisvanoriš
kai ir rūpestingai. O kas lie
čia kunigus, tai jie šiandien 
be tų žemių geriau materia
liai gyvena, negu kapitalis
tinėje Lietuvoje.

Bažnytiniai Vykdom i e j i 
Komitetai dabartiniu metu 
yra būtini, nes tik jie rūpi
nasi bažnyčios pastato iš
laikymu ir remontu, jie iš
moka kulto tarnautojams 
algas, jie sudaro reikiamas 
bažnyčos pajamų ir išlaidų 
sąmatas, žodžiu, jie tvar
ko visus parapijos materia
linius reikalus, o kunigui 
palieka tik tiesioginis jo 
darbas religijos ir apeigų 
srityje.

(Bus daugiau)

Iš Vokietijos Demokrati
nės respublikos sugrįžo 
Tarybų Lietuvos katalikų 
delegacija, kuri š. m. kovo 
22-24 d.d. dalyvavo Europos 
katalikų II Berlyno konfe
rencijoje. .

“Tiesos” bendradarbis M. 
Jockevičius kreipėsi į de
legacijos vadovą, Kauno 
kunigų seminarijos rekto
rių prof. dr. Viktorą But
kų ir paprašė jį atsakyti į 
kelis klausimus.

Korespondentas: Koks bu
vo pagrindinis šios konfe
rencijos tikslas, kas joje 
dalyvavo ir kaip ji vyko?

V. Butkus: Berlyne, Kon
greso rūmuose, vyku s i o s 
Eūropos katalikų II konfe
rencijos pagrindinis tikslas 
— stiprinti taiką Europoje 
ir, aišku, visame pasaulyje. 
Konferencijoje, kuri truko 
tris dienas, dalyvavo dau
giau kaip 200 dvasiškių ir 
pasauliečių iš aštuoniolikos 
Europos valstybių — Ang
lijos, Austrijos, Belgijos, 
Ispanijos, Italijos, Olandi
jos, Portugalijos, Prancū
zijos, Šveicarijos, Tarybų 
Sąjungos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos, Vo
kietijos Federatyvinės Res
publikos ir kitų šalių.

Po iškilmingo konferenci
jos atidarymo buvo padary
ti trys pranešimai. Pirma
sis buvo skirtas popiežių ir 
Vatikano visuotinio bažny
čios susirinkimo raginimas 
išlaikyti taiką. Antrojo 
pranešimo tema — “Mūsų 
indėlis į įtempimo sumaži
nimą ir saugumo sustipri
nimą Europoje.” Trečiojo 
pranešimo pavadinimas — 
“Visų taikingųjų jėgų soli
darumo reikšmė Europos 
tautų bendradarbiavimui ir 
savitarpio supratimui.”

Antrąją konferen c i j o s 
dieną vyko diskusijų,s.. Da
lyviai, pasiskirstę į tris at
skiras grupes, kiekvienoje 
svarstė vieną iš minėtų pra
nešimų. Paskutinę darbo 
dieną vėl įvyko bendras po
sėdis. Jo metu grupių va
dovai supažindino visus su
sirinkusius su diskusijų re
zultatais, po to buvo pa
skelbta rezoliucija “Kreipi
masis iš Berlyno” (“Bot- 
schaft aus Berlin”). Joje 
raginami katalikai, ypač 
valstybių vadovai, žinomi 
politiniai veikėjai, o taip 
pat, r aišku, visi geros va
lios žmonės saugoti taiką ir 
stiprinti ją. Rezoliucijoje 
pabrėžiama, kad turi būti 
įkūnytos popiežių 
XXIII ir Povilo VI 
apie taiką.

Korespondentas:
su nuomone, konferencija 
buvo sėkminga?

V. Butkus: Be abejo. 
Tai, beje, pabrėžė visi šios 
konferencijoš dalyviai, su
važiavę į Berlyną tiek iš 
Rytų, tiek ir iš Vakarų Eu
ropos valstybių. Pagaliau 
konferencijos dalyvių karš
tą norą stiprinti taiką ro
do ir tai, kad iš daugiau 
kaip 200 žmonių tik vie
nas balsavo prieš rezoliuci
ją .

Korespondentas: Ar mū
sų respublikos atstovai ak
tyviai dalyvavo konferenci
jos darbuose?

V. Butkus: Taip. Man 
asmeniškai, pavyzdžiui, te
ko pep diskusijas pareikšti 
savo samprot avimus dėl 
pirmojo pranešimo. Ęę to, 

' būdamas išrinktas į konfe-

ną?
V. Butkus: Dar keturi 

dvasiškiai: Vilniaus deka
nas Algirdas Gutauskas, 
Molėtų dekanas Bronius 

klebonas 
ir Aly- 
Bronius

Bulika, Klaipėdos 
Jonas Baikauskas 
taus I klebonas 
Novelskis.

Korespondentas:
rėjote progos susipažinti 
su Berlynu, Vokietijos De
mokratine Respublika?

V. Butkus: Taip. Kiek 
leido laikas, susipažinome 
su Berlynu, buvome baž
nyčiose, operos teatre, mu
ziejuose, nacionalinėje pa
veikslų galerijoje. Be to, 
lankėmės ir Leipcige. No
rėčiau dar 
tiek Berlyne, 
cige. buvome labai nuošir
džiai priimti 
iš ten kuo geriausius įspū
džius.

(Iš Vilniaus “Tiesos”)

So. Boston, Mass.
Moterų dienos parengi

mas, kuris įvyko balandžio 
3 d., gerai pavyko. Prisi
rinko žmonių pilnas . kam
barys. Ačiū mūsų apylin
kės draugams, kurie atva
žiavo į parengimą. Buvo iš 
Haverhillio, Lawren c a u s, 
Montellos, Norwoodo, o iš 
Worrcesterio Mary Sukats- 
kienė.

Ačiū mūs gabįai gaspa- 
dinei P. Žukauskienei įr jos 
pagalbini n k ė m s Elenprai 
Belekeviči e n e i, Elz Frai- 
mantienei, B. Čiųberkienei, 
M. Kvetkienei ir visoms, 
kurios kiek prisidėjo prie 
parengimo. Ačiū draugams 
Barčiams už bulves, kurių 
jie aukojo.

Draugė Elzb. Repšienė 
pasakė kalbą iš moterų vei
kimo. Buvo pakeltas klau
simas, kad sukelti aukų ko
mitetui, kuris darbuojasi 
prieš karą Vietname ir Mc- 
Carrano aktą. Aukų su
rinkta $54.65. kurie bus 
priduoti sykiu su pelnu 
nuo parengimo.

S. Rainard

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

Sunkiai susirgo P. Sidab
rienę. Ji išvežta į Gradu
ate ligoninę, 19th ir Lom- 
board Sts. Jos kambario 
numeris 912. Kasdien lan
kymo valandos nuo 2 iki 8 
vai. popiet.

Kas tik .galite, aplanky
kite. Sidabrienė yra “Lais
vės” skaitytoja, sveika bū
dama dirbdavo parengi
muose. Ji pergyvena sunkų 
rūpestį, nes vasario 28 d. 
mirė jos vyras.

Jau šeši mėnesiai, kaip 
serga Charles Zalner. Yra 
Jefferson ligoninėje. • Pir
miau jam nupiovė vieną ko
ją. Ta gražiai sugijo, bet 
vėliau susirgo ir antrąja. 
Balandžio 1 dieną nupiovė 
įr antrąją koją. Gaila drau
go, kad tiek daug kankina
si, o kartu ir jo žmona.

Sergantięms linkiu pa
sveikti.

P. Walantiene 

gos. Palaidotas iš Jozefi- 
nos ir Albino Juozokų šer
meninės.

Išlydint atsisveikinime 
kalbą pasakė Antanina įu- 
petrienė, o kapinėse keletą 
atsisveikinimo žodžių tarė! 
pats laidotuvių direktorius 
Alb Juozokas, kaip gerai 
velionį pažįstąs. Jis var
dan velionio šeimos pakvie
tė palydovus į Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpas.

Šermeninė buvo pilna gė
lių nuo giminių, organiza
cijų ir pažįstamų, nes jis 
turėjo įtaką ne tik progre
syviose organizacijose, o ir 
šiltą užuojautą ir tarp pla
čios visuomenės sluoksniu, v

Velionį Igną Čiuladą pri
simenu nuo 1913 metų, kuo
met įsijungė į pirmutinę 
šio miesto organizaciją — i 
darbininkų organizaciją — 
LSS 64 kuopą.

Tos kuopos planai buvo: 
steigti parką ir chorą, kad 
tų organizacijų nariai būtų 
kandidatai į sociaiictų eiles.

Per tų narių (gyvais li
ko tik 4) pasidar b a v i m ą 
planas įvykdytas. Maple 
parkas įsteigtas 1914, o 
Liaudies choras — 1915 m. 
pradžioje.

Tame chore velionis Ig. 
Čiulada buvo bene stam
biausias piliorius. Jis vei
kė su meno mėgėjais A. 
Aleksoniu, F. ŪseviČium, 
Želioniais, Večkiene, K. Ja- 
sinskaite, Kralikausku ir 
kitais.

Pakrikus Liaudies chorui, 
velionis Čiulada pagal savo 
išgalę veikė kitose pro
gresyviose organizaci jose 
iki tapo mirtinos ligos par- 
blokštas.š

Jis daugiausia pasižymė
jo parengimų bilietų išpla
tinimu, kad tik būtų dau
giau naudos padaryta orga- 
nizac i j o m s ir “Laisvei.” 
Taipgi per keletą metų su 
Kodžiais organizavo busus 
į piknikus kituose miestuo
se. Daug pas i d a r b a v o 
“Laisvei,” rinkdamas apmo
kamus skelbimus.

Kaip aukščiau minėjau, 
velionis Ig. Čiulada dirbo 
organizacijų labui, bet ne
siekė vadovybės, kad kitų 
miestų draugai jį garbintų.

Bet už tat vietiniai drau
gai jr prieteliai pagerbė jį 
dideliu skaičiumi palydėda
mi į amžinastį.

Palydovai 
tomobilius, 
100 asmenų.

Lai saulė 
čia Tavo, Ignai, kapui! O 
Tavo žmonai, sūnui, mar
čiai, anūkams, švogerkai, 
švogeriams ir visiems gimi
nėms reiškiu širdingą žuuo- 
jautą. ‘

MIAMI, FLA.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 24 neži
nau kaip įvyko klaida, Mas
sachusetts valstijos svečių 
sąraše praleista S. ir B. 
Zavis. Jie taipgi prisidėjo 
prie apmokėjimo maisto ir 
muzikantų. Jeigu mano 
klaidą, atsįprašąu.

Marie Koch
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Atsiminimai irgi poezija
■

Nemuno šalyje labai di- 
•» A>lį pasisekimą turi atsimi- 

mų žanro knygos. Visiš- 
ai logiška, kad jas kuria 
seratai. Jie turi didelį li

teratūrinį patyrimą, dar 
1 neišsemtą minčių aruodą. 
! Bet pastaraisiais metais ne- 
! įvažai Lietuvoje išleido sa 

vo memuarus ir ne litera- 
taiy Kas jie? Jie ilgus me- 

I Uis kovojo prieš fašizmą, 
I kalėjo. Va, vienas jų pa

sakoja, kaip jis dar 1924 
, m. veikė pogrindyje, kitas, 

kaip slaptoj spaustuvėj 
) rinko atsišaukimą, trečias, 

kaip kalėjime “ėjo univer- 
Į sitetus.” Tai žmonės, ku- 
) rie Lietuvai, liaudžiai, sau-

• lei atidavė ne valandėles, o 
visą gyvenimą. Jų raštus

1 skaitytojai skaito ne su ma
žesniu žavesiu, negu roma
is. Kodėl tos knygos įdo
mios? Tie autoriai per pur
viną gyvenimą perėjo šva- 

j rįų sąžine. Jie ilgus metus 
į Lietuvą, į Nemuną, į dan- 

) gaus mėlynę žvelgė pro gro- 
1 tų voratinklį. Jie pažinojo 
į daug puikių draugų ir drau- 
l gių. Kiek įvykių! Kiek siu- 
Į žetų? Nors romaną ausk. 
i Va, apie visa tai kovų, var- i 
, gų ir pergalių liudininkai— I 
į D. Kučinskas, K. Macevi

čius, J. Stimburys, I. Gaš
ka ir daugelis kitų ir pasa- 

t koja savo raštuose.
- * Aš pirmą kartą atsimini- 
. jnais prabilau 1940 m. vasa- 
.(rą. Tai “Užrašai iš kalėji- 
{ mo,” tai epizodai apie Ge

gužės Pirmąją. Dar daž- 
I niau Lietuvos spaudoje šiuo 
I žanru reiškiaus 1956-1964 
Im. Tačiau mano, literato, 
f pareiga pasakyti ne tik tie-
• są/ bet tą tiesą įrašyti į 
' gražesnį drabužį. Va, mėgs
tu klausti apie tuos savo

> dalykus kitų nuomonės.
Štai 1957 m. D. Kučinskas 

f (dabar jau išleidęs knygą) 
k ifcė: “Ką galiu pasakyti 

: 3£)ie Tavo straipsnį (apie 
h K. Požėlą ir kt. A. L.). Ma- 

I nd supratimu, jis parašytas 
k jausmingai, su širdžia...” 
^Kai kas iš memuarų til
po ir knygoje “Po raudo
nąja vėliava.” Vienas drau
gas, gynęs ekonomikos 
mokslų desertaciją, man 
audė: “Skaitau ‘Gegužės 
dienos kalėjime? Pasakysiu 
atvirai: jaučiu pašigėrėji- 
mą — trumpi, griežti, tu
riningi 
įvykiai vaizdai. Ir stai
ga...” Laiško autorius 
kritikuoja mano nepapras
tus išsireiškimus, pakilų to
na. O toliau verpia: “...Pa- 
tiKO ‘Gegužės Pirmoji 1939 
metais? Parašyta su Tau 
įprasta ugnele, be dirbtinių 
vfttų, be pagražinimų”...
Mėgėjus ir rašytojus ska

tinau sukurti atsiminimų 
1 knygas. Bičiuliavau su B. 
I Pranskumi. Jis buvo labai 
I užimtas kritika, universite- 
jF tu, studentais. Va, nuo 1956 

jį graužiau ir graužiau:
i —Duok atsiminimus.

• (01r labai džiaugiaus, kai 
gimė jo “Artimieji toliau.” 
Bet aš nenurimau:

—Pastatei tašką ties 1924 
, metais. O po to pas Tave 

susitikimų su Maskvos 
etuvių proletariniais rašy- 

Jpais. Pažinojai Bruno Ja- 
jskį. Draugavai su kriti- 

L ji Dinamovu. Redagavai 
Priekalą.” Va ir ausk kny-

t

sakiniai. Puikūs
*

Laiško auto r i u s

—Vėliau... — gynėsi pro
fesorius.

Deja, šią, gal pačią ge- 
I liausią knygą B. Pranskus

nusinešė į kapą. Ilgai gun
džiau šiuo žanru Venclovą. 
Nesisekė:

—Mano paprastas gyve
nimas.

Visgi pagimdė pirmą to
mą. Vėl neduodu ramybės:

—Duok antrą.
—Nežinau, ką skaitytojai 

pasakys?
O skaitytojai vienu balsu 

tarė:
—-Venclovos atsiminimai 

—viena meistriškiausių kny- 
gU-

Tai autorių įkvėpė. Per
eitą vasarą išvažiavo į Pa
langą. Poilsininkai vaikš
čiojo po pajūrį, pokštavo 
su saule, žvilgčiojo į gied
rą dangų, o Venclova rašė, 
rašė. Ir per vasarą, kol 
laukuose noko grūdas, pri
noko ir jo širdies vaisius— 
antroji memuarų knyga. 

I Tai puslapiai iš to laiko, 
kai Nemuno šalį temdė fa
šizmas. Bet epilogas jų sau
lėtas—1940 m. “nepaprasta 
vasara.”

Seniai skatinau ir A. Gu
zevičių rašyti atsiminimus. 
Pernai jis man nuo Juodo
sios Jūros kranto audė: 
“Dovanok man, kad aš ne- į 
galiu Tau atsakyti į visus 
milijonus klausimų, kuriuos 
Tu sugebi iškelti savo laiš
kuose. Prisipažinsiu Tau, 
kad ir Jaltoje —Vadinamo
jo poilsio metu — neatitrū- 
kau nuo “Sąmokslo,” o da
bar mano mintys ir vėl 
grįžta prie jo...”

Buvo gruodžio mėnuo. 
Vilniuje delegatu dalyva
vau rašytojų suvažiavime. 
Pamačiau Guzevičių:

—Gal jau rašai atsimini
mus?
—Truputį apie jaunystę,— 
šykščiai atsakė-jis.

—Sukurk iš savo gyveni
mo bent kelias knygas.

—Perdaug...
Bet žmonės trokšta vis 

daugiau ir daugiau žinoti 
apie kovą. Todėl Lietuvoje 
įsivyravo ir kita graži tra
dicija: jaunuoliai į institu
tus, į mokyklas, į fabrikus 
kviečia kovų veteranus. Jie 
gyvu žodžiu audžia savo 
atsiminimus. Jaunuoliai su 
virpesiu klausosi. Labai 
dažnai ir aš kauniečiams 
pasakoju atsiminimus. To
kių susitikimų su mokslei
viais, su studentais, su dar
bininkais per metus turiu 
30-40. Mano mėgiamoji te
ma: kaip žmogus nugalėjo 
mirtį? Čia įaudžiu K. Gied
rio, D. Kučinsko, J. Kaspe- 
raičio, A. Laukaitytės, H. 
Baratinsko didvyrišką lai
kyseną mirties akivaizdoje. 
Štai mane pakvietė 8-oji va
karinė vidurinė mokykla. 
Vakaras. Salėje vyrai, mer
ginos. “Kaip pavyks?” mąs
tau.

Primenu: ties Vl-tu for
tu supoškėjo šūviai 1926 
metais. Veidai aptemsta. 
Įpinu vaizdą, liudijantį per
galę. Klausytojai sušvinta. 
Baigiau. Ir apstulbau: plo
ja, lyg artistui. Bet aš bu
vau linkės daugiau jiems 
paploti. Juk, kaip pasakoja, 
tai jie tau talkininkavo: 
talkininkavo šviesiu šypte
lėjimu, tavo žodžiui pritar
dami galvos linktelėjimu, 
rankos mostu. Dar jaus- 
mingiau verpi minties siūlą, 
riši save su sale. Tu, ora
torius,, pradėjai nuo ugne

lės. O tavo klausytojai su
gebėjo, tave įkvėpdami, iš 
liepsnelės įžiebti didelio 
jausmo žiburį.

Žiema. Atėjau į ligoninę. 
Studentai baigė praktikos 
darbus. Jie, baltuodami cha
latais, susėdo:

—Buvęs pogrindininkas 
papasakos... — prabyla ma
loniu balsu dėstytoja.

—Apie ką?—mąstau.
Pradedu apie mirtininką.
—Kodėl jis nepalūžo? — 

klasių. — Iljičių studijavo.
Įpinti, kaip už grotų drau

gus mokiau lietuvių kalbos. 
Primenu apie Guzevičių, 
kaip jis kalėjime pradėjo 
kurti romaną. Iš žvilgsnių 

.skaitau — klausytojai pa
tenkinti. Vystau temą:

—Sargai sudraskė jo 
rankraštį. O jam atrodė, 
kad širdį išplėšė.

Primenu: politiniai kali
niai—patosiški grožinės li
teratūros mėgėjai. Jie ža
vėjosi S. Nėries, P. Cvirkos, 
A. Venclovos kūryba... 
Studentai nuvargę, — jis 
kelias paskaitas užrašinėjo. 
Ir aš jau valandą šneku. 
Bet klausytojų veidai ne
temsta. Jų rimtis sako:

Ir dabar emocingiau au
džiu. Pasakoju tai, kas kny
goje neparašyta. Man ne
reikia išgalvoti herojų. Vie
nus jų sutikau Kauno kalė
jime, kitus IX-to forto rū
muose. Kiek jų ten mačiau? 
Gal apie tris šimtus. Kas 
jie? Iš aukso išlydyti drau
gai ir draugės. Niekad ne
užsimenu apie save. Todėl 
neretai išgirstu:

—O už ką jus suėmė?
Labai Kauno jaunuoliai 

mėgsta susitikti su A. Ši- 
manu. Jis buvo stalius. 
Streikuodavo. 1931 metais 
draugiškai vertindavo “Tre-

Brockton, Mass.
Pranešu visiems “Lais

vės skaitytojams ir spau
dos rėmėjams, kad šiemet 
“Laisvės” piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 3 d., Ra- 
mova parke, Montello, 
Mass. Parkas jau paimtas.

ALDLD 7 apskrities pa
vasarinis posėdis įvyks ba
landžio 17 d., So. Bostone, 
318 Broadway, 11 valandą 
priešpiet. LLD kuopos pra
šomos atsiųsti delegatus. 
Taipgi prašomi ir pavieniai 
spaudos veikėjai dalyvauti. 
Nesi vėluokite, pribūkite 
kiek galima anksčiau.

Mūsų ’Montellos Vyrų 
Dailės Grupė rengia gražų 
parengimą su dainomis ir 
muzika minėjimui 8 metų 
sukakties savo gyvavimo. 
Įvyks sekmadienį, balan
džio 24 dieną, Lietuvių 
Tautiško Namo viršutinė
je salėje. įėjimas tik 50 
centų. Prašome visus vie
tinius ir iš apylinkės daly
vauti..

Netekome gero draugo 
veikėjo S. Penkausko. Mon- 
telliečiai sužinojome tik ta
da, kai kovo 8-osios “Lais
vėje” pamatėme jo paveiks
lą su žinia, kad jis mirė. 
Visiems mums tai buvo 
staigmena ir didelis gailes
tis.

Mūsų LLD 6 kuopa reiš
kiame širdinga užuojautą 
io žmonai Sofiiai Penkaus- 
kienei jos liūdesio valan-

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 2 dieną įvyko 

LLD 22-osios kuopos susi
rinkimas, į kurį atsilankė 
geras skaičius narių. Ta
čiau žinant, kad yra suvie
nytos dvi kuopos į vieną, 
galėjo būti daugiau.

Finansų sekretorius ra
portavo, kad nariai moka- 
si duokles neblogiausiai ir 
kad 66 narių duoklės jau 
pasiųstos į centrą, o jau ir 
vėl apie 15 narių užsimokė
jo ir pasiėmė jiems pri
klausančias knygas. Kuo
pos iždas irgi gana gerame 
stovyje. Sekantis kuopos 
susirinkimas nutarta laiky
ti birželio 4 dieną, toje pa
čioje svetainėje.

Plačiai apkalbėti kuopų 
vestuvinio banketo reika
lai, kuris įvyks balandžio 
16 dieną Malenkos salėje, 
911 Moud St. (kampas E. 
79th St. ir St. Clair Ave.). 
Pradžia 5 vai. vakare. Po 
vakarienės vyks šokiai iki 
vėlumos. Kviečiami visi 
kuopos nariai ir svečiai at
silankyti. Kadangi tai bus 
pirmoji pramoga šiais me
tais, todėl rengėjai tikisi 
turėti gausios publikos. 
Rengėjai yra pasiruošę ją 
patenkinti. 
A

LDP Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ba
landžio 20 dieną, E O U V 
svet a i n ė j e , 12618 Show 
Ave., 1 vai. popiet. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti.

J. žebrys

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER

General, Monday, Wednesday and 
Thursday. 10 AM to 6 PM.

$25 plus carfare. Recent references.
Phone AD. 3-4018 after 6 PM.

(25-29)

WAITRESS wanted for Luncheon
ette in Upper Darby. Experienced 
preferred, evenings—4 to 12. For in
terview please call MAdison 6-2962.

(28-29)

WOMAN. Experienced to help with 
care of 2 babies. Light housework. 
Permanent Sleep in, private room, 
bath & TV. Salary $55. Pleasant 
surroundings. Recent references re
quired. ME. 5-0757. )28-32)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

L. M. Klubas rengia pietus sek
madienį, balandžio (April) 17 d., 
1-mą valandą, 157 Hungerford St. 
Kviečiame visus dalyvaut — papie- 
taut visiem kartu. Bus ir pamargi- 
himų. Kaina (aukos) maža.

Komisija
(28-29)

WORCESTER, MASS.

Atvelykių Pietūs su Margučiais

Kviečiame ir prašome visus atsi
lankyti į antvelykių pietus Sekma
dienį, balandžio 17 d., Lietuvių sve- 
tainąje, 29 Endicott St. Prasidės 
1-mą valandą.

Bus duodami šauniai paruošti pie
tūs. O prie to, bus duodamos dova
nos už gražiausius margučius. Pra
šome, kas turėsit velykinių margu
čių — atsineškit.

LSD Moterų Komitetas 
(29-30) j

HELP WANTED MALE
SHIPPING Clerk, $75 with in

ternationally known jnfr. of dup
licating machinery & supplies, lo
cated in N. E. Phila., requires expd 
man to take charge of warehouse 
& shipping daily orders. Able to 
handle heavy work. Excel, working 
cond. Benefits. 5 days wk. D. M. 
MCDONNELL, RA. 5-6300.

(26-29)

COUPLE to maintain 45 unit 
new apartment building, for 
grounds and minor repair. Perm, 
position, start $200 cash and free 
$110 apt. per month. Phone VI-84235 
anytime or apply Box P-10, 724 
Jefferson Bldg., Phila., Pa. (27-29)

•MAINTENANCE MAN 
familiar with cleaning machines. 

LABORERS.
KEYSTONE GREY 

IRON FOUNDRY CO. 
Keim and Cross Sts. 

Pottstown, Pa.
(27-29)

BRICKLAYERS 
wanted in Del. Co. 
Call TR. 2-8482 

— or — 
CL. 9-7582 

After 6 P. M.
(25-29)

MANAGEMENT TRAINEES 
Man—over 21, to train for future in 
Consumer finance industry. High 
School grad., automobile necessary. 
Must be aggressive & wilting to work 
his way up from the bottom. Liberal 
starting salary & car allowance paid. 
All company benefits including profit 
sharing & pension plan. Starting in 
Chester, Media area. For interview 

call Mr. McFetridge at 
HU. 5-6812. (25-31)

SLICING MACHINE
OPERATORS (4) ę

For Chipsteak. Experienced.
Top rates. Apply at once.

117 Callowhill St.
WA. 5-3737

(26-31)

Kovo 8-ošios nakti, 11:30, 
mane iš miego išbudino 
padažnėięs širdies plaki
mas. Nakti sunku gydyto- 

v. _- , „ v . t, prišaukti; tik rytojaus
cio. Fronto y t o^jus P. ^iena gydytojas davė ada

ta. Kitą nakti tas uat pa
sikartojo. Pasišaukiau gy
dytoją į namus, ir vėl davė 
adata. Pakeičiau gydyto
ją; šis pripažino, kad tai 
nervai. Dabar sveikata 
kiek pagerėjo.

Geo. Shimaitis

Cvirką, S. Nėrį, A. Venclo
vą, K. Korsaką. Dabar, bai
gęs aukštus mokslus, jis 
institute dėsto politinę eko
nomiją! Tiesiog žmogus 
gyvenime padarė šuolį. Va, 
jis jaunuoliams ir rikiuoja 
faktus apie buvusius var
gus, apie žmones, audžiu- 
sius žygį į barikadas, į at
eitį, į naują gyvenimą. 
Kiekvienas tų kovotojų il
gus metus tą savo poeziją 
rašė į širdį. Dabar ją at
veria — išlieja poeziją kny
goje arba gyvu žodžiu.

A. Liepsnonis
Kaunas, 1966. II 6

Honolulu. — Audros me
tu Ame r i k o s naf tolaivis 
perlūžo pusiau ir žuvo 11 
jūrininkų.

APIE JAV DAKTARUS
Washingtonas. — Dabar 

Jungtinėse Valstijose yra 
280,000 daktarų, 97,000 
dentistų ir 600,000 slaugių.

Bet daktarų tarpe yra 
nedaug moterų.

Lusaka, Zambia. — Su 
streikavo 35,000 mainierių, 
reikalą udami, kad neg
rams mokėtų lygias algas, 
kaip ir baltiems.

BROCKTON, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

ANTANO ORINTO
Mirusio prieš vienus metus, balandžio 12, 1965

Tu niekados jau neateini
I mano kambarį mažytį 
Kur tavo akys, veidas ir lūpos 
Lig šiol svajonei mano žydi.

Man yra tamsu kaip juodoj klonėj 
Kančių ir sielvarto pasaulyj,

—) Įra, slenka man gyvenimas be laimes,
Be tavo šypsenos, be saulės.

Ir vakarai man šalti, ilgūs, 
Lyg medžiui svyruojančiam nuo vėjo, — 
Kai atsimenu šypseną Tavo
Ir tuos žodžius, kuriuos kalbėjom.

Jau praėjo vieneri metai, 
Ir tūkstančiai bedugnėj jų dingo, 
Užmiršti niekados aš negalėsiu . 
Tavo Šypsenos ir veido.

— Petronėle Orintiene, žmona, ir 
Duktė Ątylija, žentas Charles 
Andrulis, anūkai Wayne ir Kari

JAUNAMARTĘ RADO 
NUŽUDYTĄ

Paramus, N. J. — Balan
džio 2 dieną ištekėjo Janet, 
17 metų amžiaus, už Bri- 
ando Adams, o po 48 valan
dų jos apartmente rado ją 
nužudytą.

Moteris buvo visiškai 
nuoga, žiauriai sumušta ir 
pasmaugta jos vyro 
raiščiu. Policija 
kad žmogž u d y s t ę 
koks nors jos gerai 
tarnas.

SO. BOSTON, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Sąry
šio konferencija įvyks sekmadienį, 
balandžio 17 d., 11 vai. ryto, L. A. 
P. Klubo svetainėje, 318 W. Broad
way, So. Bostone.

Pageidaujama, kad kuo daugiau
sia delegačių dalyvautų šioje kon
ferencijoje, nes yra daug svarbių 
dalykų, kuriuos turėsime aptarti.

Organizatorė Y. N. (29-30)

MECHANIC TRAINEES 
& PORTERS

New car service. Apply in person to 
Reischer Ford Corp.

Frankford Ave., Phila., Pa.
MA. 4- 6700.

(24-29)

7700

DRIVER SALESMAN
Quality dry cleaning Plant. Jen

kintown area. No experience neces
sary. Must be steady. TU. 4-0155 or 
apply 609 Summit Ave. (28-29)

kakla- 
mano, 
atliko 
pažįs- Į

WORCESTER, MASS.

Aido choras rengia meno ir kul
tūros popietę Gegužės Pirmąją — 
bus suvaidintas pirmas Šimkaus pa
rašytos operetės “Išeivio” pirmasis 
aktas su daugeliu gražių dainų. O 

I užbaigimui bus puikus banketas.
Kviečiame visus atvykti.

Aido Choras (29-30)

BAKER

Experienced with Bench work, 10 

AM—6 PM. Good pay, 1337 East 

Passyunk Ave., or call FU. 9-7897.
(28-30)

Massachusetts Moterų Sąryšio 
Suvažiavimas

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 17-tą Dieną
Pradžia 11 Valandą Ryto

Lietuvių Piliečių Klube
318 Broadway So. Boston, Mass.
Organizacijos malonėkite prisiųsti delegatus 

į šią konferenciją.

K. Čereškienė, užrašų raštininkė

V

HAVIUIHILL, MASS.
Mire

Ignas Čiulada
Liūdnai atsisveikinom su mielu drąugų Ignu. 

Gili užuojauta jo mylimai žmonai Rose, sūnui 
Leo, sūnienei ir anūkams, taipgi visai giminei 
ir draugams.

A. ir M. Kazlauskai
J. ir T. Kazlauskai
W. ir A. Račkauskai
J. ir E. Fiąenkai
A. Navickas
R. Šileikiene
C. Gaina 1
J. Sabaitis

B.

D. ir A. Benkai
P. ir M. Maksvičiai 

ir L. Gumatlskai
Antanas ir Anelka 

Akstiniai
James ir Antosė 

Akstiniai

DELIVERY BOY. Full time, foot 
delivery in CC for Printing Co. De
pendable, ambitious and willing to 
learn. Chance for advancement. 
LO. 3-6408. Sat.-Sun. till 5 PM. 
Mon. till 9 PM. (28-29)

ENGINEER—GRADE A 

Experienced Oil Burners, night work. 
Apply “K” & East Venango Sts. 

TRICO DYEING CO.

(28-30)

JANITORS (3)

Need at Main Line College

MI. 9-9600

(28-29)

MALE or FEMALE

JANITOR & WIFE
For new apartment building 

in Suburban Philadelphia.
(50 units)

Apartment plus salary.
HI. 9-2079.
\ T (24-33)

WANTED:
Couple of good character 

as houseparents in boys’ cottage. 
Write or phone immediately.

METHQDIST
HOME FOR CHILDREN 

Mechanicsburg, Pa.
(27-30)

Saigpnas. — Pietų Viet
namo policija ilgomis laz
domis daužė studentams 
galvas, kurie protestavo 
prieš Ky valdžią ir Jung
tines Valstijas.

■
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E. Feiferiene

New Yorkas—Buenos Aires
matyti gatvių užrašus, bet 
stovint — nė pasilenkus ne
gali pastebėti, pro .žemus 
langus, gatvių vardus.

Jau pradeda atsirasti Bu
enos Aires, ir tikiu kituose 
miestuose taip pat, super
markets. Tas argentinie- 
čiams didelė naujiena. 
Jiems patinka pasirinkti 
nuėjus į krautuvę ką nori 
ir už kiek jie gali vienokį 
arba kitokį produktą nusi
pirkti. Mačiau ant lentynų 
amerikoniškos produkcijos 
kosmetikos, Mazola aliejaus 
ir Royal pudingų. Coca-cola 
ir 7-Up ten labai populia
rūs lengvieji gėrimai.

Dauguma darbininkų šeš
tadieniais nedirba, o kai 
kurie dirba pusę dienos

Linksma programa
Balandžio 16 d., šeštadie

nį, Lietuvių Darb i n i n k ų 
Susivienijimo 1-oji kuopa 
rengia linksmą programą- 
vakarienę, “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke. Pradžia 6 
vai. vakare.

Rengėjai deda dideles 
pastangas padaryti šią 
sueigą-vakarienę la
bai vaišinga ir linksma. 
Valgio bus, kiek kas galės 
suvalgyti; gėrimo bus, kiek 
kas galės išgerti. Bus ir 
meninė programa dėl pasi
linksminimo ir muzika dėl 
šokiu.

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti, pasinaudoti pro

Laiškas iš Lietuvos
Laiškas rašytas nuo Mau^ 

ručių Magdalenos Spudie- • 
nės savo sergančiai sesutėj*- 
Staugaitienei, į W. Suffiekl 
Conn. Asmeninius dalykuf 
praleidžiame, talpiname tif 
tą dalį, kuri apeina vistldf 
menei. Ji rašo:

Sveikinu su ateinančiu 
šiltu pavasariu. Labai gaf- 
la, kad sesutė sergate... 
Mes nemanėme, kad .pas 
jus, Amerikoje, taip bra^v 
gus gydymasis. Bet žmo
gus ką darys, iš paskutinio 
turi mokėti, nes sveikata 
už viską brangesnė.

Pas mus, Lietuvoje, da
bar daktarai veltui. Nie
ko nereikia mokėti. Susir
gai, tai greitosios pagalbos 
karieta i namus atvažiuoja 
ir ligonį paima. Kurortuo
se gydosi paprasti žmonės 
kolūkiečiai. >

Veiveriuose yra labai graži 
ir didelė ligoninė, gimdymo 
namai, dantų “reugenas” fr’ 
viskas, kas sergančiam 
reikalinga. Nereikia nei 
arkliu, daktarai išsiveža ir 
pasveikus atgal į namus 
atveža. Pas mus Lietuvo
je labai gerai gvventi, kad 
tik ilgiau taika ir ši tvar
ka būtu. Visi kaimai yra 
elektrifikuoti. Žmonės tuįi 
radiio. televizijos aparatus, 
skalbimo mašinas, visk^ , 
kas reikalinga. Ą

Žmonės išmoko gyventi. | 
Neatskirsi, ar eina kai-*Y 
mietis ar miestietis. Vai- J 
kai turi mokytis ir išeiti 8 
klases. Po to gali studi
juoti, toliau mokslą eiti, j 
Kam nėra lėšų, tai valdžia 
naima į internatą, ten mo
kinys valgo, miega, mokosi. ’ 
Yra auklėtojai. Jaunesnį., 
žmonės atveža šviežią duo
ną. Buikų kiekviename kat- 
me yra pardavykla. Kolų- | 
kiuose dirbame, gauname 
daug grūdų, pinigu. Kg. | 
keli dirbame, tai nieko nT ! 
trūksta... • J

Magdalena Spudierte j

Įvyks svarbus 
mitingas

New Yorkas. — DuBois 
jaunimo organizacijos šau
kia masinį mitingą šeš
tadienį, balandžio 16 dieną, 
1:30 vai. popiet. Įvyks Jau
nimo centre, 2nd St. ir Avė. 
B.

Bus reikal a ū j a m a nu
griauti netinkamus gyveni
mui namus ir jų vieton sta
tyti naujus, suteikti jau
nuoliams darbų. Pinigai, 
kurie yra išeikvojami karui 
Vietname, turi būti skiria
mi JAV jaunuolių reika
lams.

gentiniečius sėdint ir gurk
šnojant jų mėgamąjį Ver
mont arba kavą, ar tai bū
tų rytas, ar vakaras. Ma
čiau ir jaunas merginas sė
dint vienas, kas prieš 23 
metus būtų atrodę “nepa
doru ir netinkama”.

ni geria kavą, kiti miega, o i tas patiko. Patiko ir 
mano mintys blaškosi, ir j kad vyrai jau neseka 

į laukia tos trečios valandos’kui moteris gatvėmis, 
jkydami visokius gražius ir 
negražius komplimentus, 
kaip kad anksčiau būdavo, 
ko negalėdavo pakęsti ypa
tingai moterys iš šiaurės 
Europos.

Važinėjant po miesto cen
trą ir pravažiuojant pro 
prezidento rūmus Casa Ro- 
sada (Ružavieji rūmai), 
matėsi buvusių revoliucijų 
ir sukilimų žaizdos. Mačiau 
ten esančiųjų pastatų sie
nose dideles kulkų skyles 
nuo dažnų susišaudymų, 
verčiant vieną valdžią po 
kitos. Pravažiavau ir pro 
plaza Retiro, kur randasi 
uostas ir imigracijos na
mai, pro kurių vartus perė
jau ir aš su tėvais ir vienų 
metų broliuku. Perėjome 
drauge su dideliu būriu lie
tuvių, atvykusių į Argenti
ną laimės ieškoti... Prava
žiavau pro garsiuosius ir 
plačiuosius Palermo parkus 
ir rožių sodus, kurie mano 
laikais atrodė geriau pri
žiūrimi.

Namai Buenos Aires 
centre statomi neaukšti, to
dėl, kad žemė minkšta ir 
neišlaiko didelių pastatų — 
jų pamatai pasiduoda gi
lyn. Aukščiausias namas, 
pastatytas 1936 metais, tu
ri, regis, 30 aukštų, yra EI 
Kavanagh. Ten ypatingai 
įėjo į madą statyti 10-ties 
arba 15-kos aukštų koope- 

hoover- ratyvinius namus, kur šei- 
Ivilliais.” Lūšnelių, kaip gūž- ma gali nusipirkti butą iš 
telių, pristatyta iš blekiųjkelių kambarių, taip, kaip 
iš plytų ir kitokių medžią- čionai praktikuojama.

ires 3-čią valandą ryto. Pa
kuteno man ir vėl širdį. Ka
žin, ar lauks manęs motina 

... . ... su broliu tokioje valandoje.
. JhPUs. J O,:,a!?-Nei vidurnaktis - nei ry- 

nuntys jau skrido' Beveik visa naktfg

Galvojau, kaip po 30 4 miegoti. vie.
metų atrodys mano moti- - - -- -
na ir brolis su šeima? Koks man() g Wašk0 
bus mano pirmas įspūdis?..1 - --

New Yorką nuo Buenos I ryto... Laukiu mamos... 
Aires skiria 5,600 mylių. Ši! - ---- - 
kelionė turėjo būti greita, mies“to“ž7buriai7r‘misileido-

(Kelionės įspūdžiai)
Atsisveikinus su draugais 

ir namiškiais Kennedy ae
rodrome, ' 
mano 
pirm manęs link Argenti-1 
nos.

Pasirodė Buenos Aires

Man 
tai, 

pas-

be jokių sustojimų, turėjo 
užtrukti tik 10 valandų. Ta
čiau sugedus vienam orlai
vio motorui, buvome pri
versti nusileisti Puerto Ri
ko — San Juan. Buvo man 
gera proga pamatyti mies
tą San Juan, bet nežinant, 
kiek valandų užtruks moto
ro pataisymas, nenorėjau 
išvažiuoti toliau nuo kote
lio, kad nepraradus orlaivio 
išskridimo.

Biskelį galėjau susidaryti 
.bendrą vaizda apie puerto- 
rikiečių liaudies gyvenimą, 
važiuojant iš aerodromo į 
miestą.
lūšneles, pasistiepusias ■ iš 
nendrių, kur tarp aukštų 
paimu matėsi kur-ne-kur 
besigananti karvė...

San Juan turi gražių 
kvartalų. Tas pats hotelis, 
kuriame buvome laikinai 
apsistoję, buvo geresniame 
rajone, kur viskas puikiai 
įrengta, už ką orlaivių 
kompanija padengė visas 
išlaidas. Tačiau čia tik ma
žuma puertorikiečių gyve
na.

Sekmadienio rytas. Gat
vės tuščios. Visos krautu
vės uždarytos. Ramumas ir 
šventadieniška tyla dvelkia 
oro geležiniais stipinais už
kaltus isnaniško stiliaus 
langus... Tai pirmas prisi
minimas anie Argentiną, tai, 
pirmas žvilgsnis i bile ku- 
rią Pietų Amerikos valsty
bę

Pakelėse mačiau

me Ezeiza aerodrome. Pra
ėjus minutei be jokių kliū
čių, matau senai nematytus 
veidus! Mano motina, bro
lis su žmona, ir geras šei
mos draugas iš Kalvarijos 
Edvardas Klibingaitis, pas 
kurį mūsų šeima gavo pir
mą prieglaudą atvažiavus 
1929 metais iš Lietuvos į 
Buenos Aires. Jie man pa
pasakojo, kad ir daugiau 
draugų laukę manęs, tarp 
kurių buvo ir draugo Ga- 
siūno sesuo, bet, deja, dėl 
orlaivio motoro sugedimo 
visa kelionė susitrukdė... 
Jie nesulaukė.

Važiuojam keliu avenida 
General Paz, kuris supa ap
link visą Buenos Aires, at
skirdamas miestą nuo pro
vincijos ribų. Iš miesto pu
sės kai kur matosi pastaty
tų, dar nuo Perono laikų, 
gyvenamų pastatų (project 
houses), kitoj pusėj kelio 
matosi laukai, lygūs laukai, 
apaugę usnėmis, pageltu
siomis nuo stokos lietaus...

Pavažiavus toliau, mano 
dėmesį atkreipia skurdus, 
šalia kelio iš miesto pusės, 
vaizdas. Man paaiškina, 
kad tai yra Villa Miseria 
(mizerijos kaimelis), kas 
galima sulyginti su Jungti
nėse Valstijose buvusiais 
depresijos laikais “

_ 1 ’ ga praleisti vaišingai va-
Geia pioga apsipirkti kas tarn geru draugu ir 
reikalinga, bet bloga, kad i pažįstamu. Ypatingai kiek- 
krautuvės sestadieniais uz-|vienag į DS nirni,.c<os į.„0. 
darytos, tik kai kurios bū-1 n turi dgti pastan. 

norint,™ ilri 1 •' -Ana atdaros iki pietų. Man 
rodos, kad toks patvarky
mas nepatogus darbo žmo
gui ir kenkia pačiai indus
trijai.

Aplankiau Buenos Aires 
po 23 metų ir pamačiau 
daug pasikeitimų. Pama
čiau seno ir naujo. Pama
čiau kylant į aukštį žymių
jų pasaulinių kompanijų 
moderniškus pastatus, pa
mačiau aplink miestą tris 
Villa Misefta. Pamačiau ir 
tuos skurdžius miesto rajo
nus, kuriuose ir aš pati gy
venau ...

Iš Buenos Aires buvau iš
važiavus porai savaičių į 
žymiuosius Argentinos ku
rortus Mar del Plata ir Mi
ramar. Apie tai ir apie ten 
gyvenančius lietuvius para
šysiu kitą kartą.

gas būti šiame pokily, nes 
tai dėl jo paties socialės 
naudos, kaip ir dėl naudos 
jo organizaciijos.

Šio banketo bilietus gau
site pašaukdami Lillia, ML 
1-6887.

LDS 1 k p. valdyba

ŠEŠI JAUNUOLIAI 
ATLIKO 60 VAGYSČIŲ

New Yorkas. — Policija 
areštavo šešis jaunuolius 
|už vagystes. Tik F. R. 
Richardas yra virš 16-os 
metų, o kitų vardų neskel
bia, nes jie dar nėra 15 me
tų amžiaus.

Jie atliko virš 60 vagys
čių, pačiupo $3,000 pinigais 
ir apie $20,000 įvairiais 
daiktais.

SUĖMĖ HITLERININKŲ 
GINKLŲ IR UNIFORMĄ

New Yorkas.—Pašte su
imta hitlerininkų unifor
ma, šautuvas, kardas, vė
liava ir daug amunicijos. 
Šie dalykai buvo adresuo
ti D. Swanui, 31 metų am
žiaus, gyvenančiam Queens 
Village miesto dalyje. -

Jo name policija• rado 
JAV nacių partijos propa-

Iš laiškų
Sekamą laišką gavo 

Vilniaus B. ir K. Briedžiai, 
brooklyniečiąi.

Brangūs dėde ir dėdiene ir 
šeima!

Seniai jau mes Jums rašė
me laiškelį, jau daug praėjo 
laiko, gal daugiau kaip treje
tas savaičių.

Pirmiausia sveikiname Jus 
visus, visą Jūsų šeimą, be to, 
ir visus pažangius darbo žmo- 

ines Amerikoje ir visus “Lais
vės” skaitytojus. Mes labai 
nuoširdžiai dėkojame Dėdei 
už laikraštį “Laisvę” ir taip 
pat “Laisvės” redakcijai, lin
kime tolesnio ir sėkmingo 
darbo už skleidimą naujų ir 
gerų žinių dėl mūsų ir kitų 

Tarybų Sąjunga, su-1 skaitytojų.
'......... - i:., j: I -------- «o«

iš

Indijoje gyvena , 
keistų žmonių *

Jungtinių Tautų sveika
tos ir maisto komisijos ra
portas sako, kad Indijoje 
ant kiekvieno gyventojo yra 
penkios žiurkės. 500 mili
jonų gyventojų sudarys 
bilijonus žiurkių. Prie to, 
tūkstantiniai pulkai nerei
kalingų monkių karstosi 
medžių šakose; milijonai 
laukinių k r a 1 i k u visur 
laksto, galybės neliečiamų 
“šventų karvių” voliojasi 
miestų gatvėse. Kiek tie 
visi nereikalingi gyvūnai 
suėda grūdų, daržovių, tai 
užtektų maisto visiems In
dijos žmonėms, sako rapor
tas.

Bet musulmonų tikyba 
fanatiškai, tvirtina, kad 
žmonės nemiršta, bet persi-' 
kelia gvventi i kitus gyvū
nus. Vadinasi, jei užmuši 
žiurkę, tai užmuši ir joje 
gyvenantį žmogų. Tas pats 
bus ir su kitais gyvūnais. 
Užtat ju niekas ir nenai
kina. Geriau pasiduoda 
alkiui, elgetavimui maisto, 
negu laužyti fanatiška ir 
daugiau negu kvailą tiky
bą.

Mums, pasaulio progresv- 
viams žmonėms, atrodo, la
bai prasta tikyba, bet ją pa
naikinti ims šimtmetinį lai
ką.

J. N.

mus ranka ir žmogžudį išteisi
no.

Bet šiomis dienomis Tarybų 
Sąjunga pranešė Vokietijai, 
kad ji, ' 
tinka pristatyti gyvus liudi
ninkus, kurie parodys, kad 
jie savo akimis matė Schule 
šaudant žmones! To negali
ma ignoruoti. Prokuroras 
Schabel pareiškė, kad jis dar 
kartą tyrinėsiąs Schulės pra-

čionai praktikuojama.
Prie kai kurių didžiųjų 

kryžkelių matosi trafiko 
šviesos, tačiau automobilių 
vairuotojai mažai kreipia į 
tai dėmesio, Lekia pro rau
donas šviesas — net baisu.

' ■ ..-v, [Tik policininkas stovėda-
gauti daugiau balsų, suve-j mas vįūuryie juos sutvar-

• tai ir 
t va-

Ketvirta valanda popiet. Čia gyvena žmonės be
Grįžtame atgal į aerodro
mą. Važiuojant gatvėmis, j

jokios elektros šviesos, be 
vandens kanalizacijos. O

jau matosi puertorikiečiai vaikučių^ pilna apie pa-
stovinę jant prie durų gat
vėje. štai pro šalį prava
žiuoja vieno arklio vežimas 
ant dvieiu ratu (kaip mes

matus prisėdusių. Teirau
juosi, kaip jie čia atsirado. 
Girdi, Peronas, norėdamas

suvalkiečiai vadiname —bė- z? kaimiečių is pro- k0, j0 v - - 
rodos, ymc?.J°s l^ukų;1,kurie nema- tvarR0S nėra. Mačiau va

i tę didesnio miesto savo gy- žiuojant dar ir prieš srovę
da). kuriame sėdi, 
ketvertas jaunuolių ir gro-! 
ja armonikomis kažin kokį 
marša. Įdomu! Pasiteira-

venime. Jiem davė šiokią, to
kią pastogę, davė po mažą su-

vus sužinojau, kad tai kvie- m5 reikalavo, kad

Bet viskas rodo, kad ir pa
ties prokuroro rankos nėra 
švarios. Kaip kitaip galima 
suprasti jo išteisinimą Schu
lės pirmiau?

Kaip ten nebūtų, tas “šla
vimas” nacių kriminalistų iš V. 
Vokietijos valdžios įstaigų 
yra viena biauri komedija.

j už jį balsuotų. Dabar tie 
• žmonės čia pasilikę, nesura

dę darbų, taip ir gyvena. 
Apart jų, kasdien atsiran
da vis naujų “imigrantų”, 
ateina jie į miestą laimėsi 
ieškoti...

Buenos Aires miesto pa
kraščiuose, regis, yra trys 
panašus Villa Miseria.

Kaimiečiai, atėję iš laukų, 
susiieško užmiestyje tuščią 
žemės plotą ir pasistato ten 
lūšnelę iš surankiotos arba 
pigiai supirktos medžiagos. 
Šalia jo atsiranda kitas 
kaimynas, ir taip susidaro 
visas mizerijos kaimelis. Jei 
pasitaiko miesto nuosavy
bė, tai yra vilties ten ilgiau 
pagyventi, o jeigu pataiko 
ant privatinės nuosavybės, 
tai kuomet savininkui rei
kalingas tas žemės plotas, 
tos visos lūšnelės iš po 
nakties pavirsta 
krūvas...

Buenos Aires 
didžiausiu Pietų Amerikos 
miestu, taip sakant, Pietų 
Amerikos “Paryžium”. 
Prie kavinių ir restoranų 
šaligatviuose pristatyta sta-

timas i Corrida de Toros 
(bullfight), tai kvietimas į 
kautynes žmogaus su bu
lium. Man tas buvo naujie
na. Žinau, kad Ispanijoje, 
Portugalijoje ir Meksikoje 
šis snortas labai populiarus. 
— jeigu galima pavadinti 
tai snartu. Žmonės ei
na kiekvieno sekmadienio 

. ponietę pamatyti jaunų vy
ruku — torero kautynes su 
bulium, taip, kaip kitose 
šalvse einama pamatyti 
futbolo rungtynes.

Stebint visa tai, aš prisi
miniau gerai žinomą Ame
rikos rašytoia Ernest He
mingway, kaip jis buvo pa
milęs ispaniška dvasia, ju 
papročius ir jų kasdienini 
gyvenimą, jų aistrą ir jų 
temneramenta. Tiek knygų 
jis parašė apie tai. Jei būtų 
gvvenes ilgiau, jis būtų dar 
daugiau parašęs. Jam visa 
tai buvo taip artima, taip 
šava... Jis suprato ir paži
nojo jų tradicijas, ar tai 
būtų Ispanija arba Kūba...

Ir vėl sėdime orlaivyje. 
Skrendame 3,900 pėdų auk
štumoje.4 Kapitonas prane
ša, kad būsime Buenos Ai- liukų, visuomet matysi ar-

į pelenų

skaitomas

— prieš trafiką. Kadangi 
į per viduri kelio retai kur 
j matosi balta linija, tai vai
ruotojai važiuoja kur tik 
mato tuščią kelią. Padarius 
šią pastabą mano pussese
rės vyrui, jis man juokais 
atsakė:— Tai reiškia, kad’džia Lietuvos TSR Valstybi- 

, argentiniečiai geri vairuo-1

“Tėvynės Balsas” rašo:
“Išėjo iš spaudos naujas pe

riodinis. leidinys, lotyniškai 
pavadintas “Baltistica”. Jį Įei

tojai, moka orientuotis.
Kiekvienam užsieniečiui 

patinka Buenos Aires pože
miniai traukiniai-subways. 
Stotvs švarios ir jų sienas 
puošia mozaikų vaizdai. 
Traukiniai taip pat švarūs 
su veidrodžiais sienose. Ke
leiviai užsilaiko labai ra
miai ir mandagiai, jaunuo
liai nesistumdo, nerėkauja. 
Tiesa, ten traukiniai eina 
daug povaliau negu New 
Yorke, ir jų linijos neilgos, 
išvedžiotos tik po patį cen
trą, tačiau yra penkios lini
jos, iš kurių pirmutinė bu
vo pravesta 1918 metais.

Gerus punktų junginius 
turi mikrobusų linijos. Iš 
Centro galima išvažiuoti j 
atskirus rajonus ir net. į 
artimuosius miestelius, tik 
visa bėda su tais mikrobu- 
sais, kad jie ląbai žemi. 
Sunku, ’ nežinant miešto, 
orientuotis. Sėdint galima

ni© aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo komitetas.

Redakcijos žodyje paaiški
na, kad šiame leidinyje bus 
skelbiami straipsniai baltų 
kalbų fonetikos bei fonologi
jos, akcentuacijos, morfologi
jos, sintaksės ir leksikos klau
simais, be to, bus skiriama 
dėmesio baltų kalbų tyrinėji
mo metodikai, kontaktams su 
kitomis indoeuropiečių 1 ir np- 
indoeuropiečių kalbomis”.

Tai, matyt, yra labai svar
bus mokslinis leidinys, bet jo 
dar negavome.

O štai žinutė iš Paryžiaus.
Pernai Paryžiuje buvo 150,- 

000 abortų, o tiktai 85,000 
gimdymų.

DAR 15.690 KARIŲ 
Į VIETNAMĄ

Washingtonas. — Jungti
nių Valstyjų Gynybos de
partamentas paskelbė, kad 
laikinai paims 15,000 išla
vintų karininkų ir karių iš 
Europos ir siųs į Pietų 
Vietnamą.

Dabar mes gyvename nau
ją etapą Tarybų Sąjungoje, 
taip pat ir mūsų brangioje, 
mažytėje gintaro Lietuvoje. 
Pas mus Lietuvoje praeina 
penkioliktas Kompartijos su
važiavimas. Numatoma tiesti 
naujas ir šviesias gaires į 
šviesų gyvenimą, kurio dar 
nebuvo galimybių nustatyti 
per visą gyvenimo laikotarpį 
Lietuvoje. Taip pat laukiamas 
TSRS Kompartijos suvažiavi
mas šio mėnesio pabaigoje. 
Tai vienas ir svarbiausias pa
siruošimas šviesiausios ateities 
per mūsų visą gyvenimą, ku
rio nebuvo galimybių atsklei
sti anksčiau. Dabar laukiame 
tokio gyvenimo, kurio dar ne
matėme niekados gyvendami 
šioje planetoje.

Dėde ir Dėdiene, važiuokite 
pas mus į tą mūsų džiaugsmo 
ir laimės šalį. Gyvensime 
drauge, rūpinsimės be galo 
laimės ir komunizmo statybos 
reikalais. Statysime ir kursi
me naują ir laimingą ateitį 
dėl savęs ir savo vaikų, bei 
anūkų. Dėde, negailėk ten sa
vo turimų daiktų, bei dolerio, 
grįžk pas mus į savo gimtąjį 
kraštą, į laimingą ir auštantį 
kraštą.

1966. ITT. 24.
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Už $2 GAVO 29 METŲ 
KALĖJIMO

New Yorkas.— Teisėjas 
Ed. Greenfield nuteisė K. 
Orra, 23 metų amžiaus, nuo 
20 iki 40 metų kalėjimo.

Orras peilį įrėmęs Willia- 
mui Boothui atėmė iš jo $2. 
Tai jau buvo antras Orro 
užpuolimas.

TSRS Už PLĖTIMĄ 
UŽSIENIO PREKYBOS

Maskva. — Komunistų 
partijos suvažiavime TSRS 
premjeras Kosyginas sakė, 
kad vyriausybė viską darys, 
kad gerinus žmonių gyveni
mą. i

Jis sakė, kad prie to daug 
gali prisidėti plėtimas už
sienio prekybos, pirkimas 
užsienyje daugelio kasdie
ninių žmonėms reikmenų.

Merginų imtynės r
Balantės gentis “Portuga- į 

lų” Gvinėjoje priklauso nę- g 
dideliam skaičiui Afrikos J 
padermių, kur moterys nuo ; 
seno turi lygias teises su į 
vyrais. Lygiateisišk urnas į 
pasireiškia net tradicinėse j 
liaudies sporto varžybose.

Iškilmingų švenčių metu 
kaimuose vyksta imtynin- 
kų kovos, kuriose dalyvau- į 
ja ir merginos. ImtyrMą ' 
taisyklės apriboja leidžiamų 
veiksmų skaičių, kova netu
ri būti šiurkšti, imtynia^- 
jama “ringe,” išklotame 
ryžių šiaudais, kad imtyni
ninke nesusitrenktų krisda- ; 
ma. Pralaimi ta mergina, 
kuri pirmoji rankomis pri- į 
siliečia žemės.

----------- 1
Padėka į

Balandžio 3-čia diena lilt’ • 
ilgai mintyse tų, kurie da- f 
lyvavome Juliaus Janonio | 
70-ųjų gimimo metinių pa
minėjime Ozone Park, Lais- *1 
vės salėje. Programa buw 
sudėtinga ir šauniai atlik* 
ta. Visų talka padarė pa<f 
rengimą tokiu. g?

Šiltas ačiū atlikėjam' 
programos, parengime d^Jp» 
lyviams ir šeimininkėms uz 
visų svečių po programos į 
pavaišinimą pyragu ir ka
va.

LLD 1-oji Kuopa




