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KRISLAI Balsuotojų žygis į

I

Tūkstantis metų Lenkų 
valstybei

Višinskis ir sukaktis 
Ks. Karosienei pagerbti 
Svarbu f

—Rašo R. Mizara —
Šiemet sukanka tūkstantis 

<nhstų, kai įsikūrė Lenkijos 
valstybė, šiam įvykiui atžy
mėti ten vyksta didelės mani
festacijos.

Gniezno mieste įvyko pats 
pirmasis istoriniam reikalui 
atžymėti žygis: milžiniškas 
mitingas, dalyvaujant 650,000 
žmonių.

G n i ez n as— p i rm o j i Lenk i j os 
sostinė; čia vainikavosi kara
liai Miežko ir jo sūnus Boles
lovas Drąsusis (Chrobry).

žiauriai puolami kryžiuočių, 
pirmieji lenkų valstybės val
dovai apsikrikštijo, manyda
mi, kad tuo būdu pasotins 
plėšikus ir bus ramybė.

Tačiau lenkų krikštas kry
žiuočių nenuramino: jie puolė, 
plėšė, degino Lenkiją, kai tik 

t pasitaikydavo proga. Pana
šiai, kaip žinia, kryžiuočiai 
13-ajame amžiuje darė ir su 
Lietuva po to, kai Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Mindaugas 
priėmė krikščionių tikėjimą.

Washington^
Washingtonas. — Com

mittee for a Sane Nuclear 
Policy organizuoja balsuo- 

I tojų žygį į Washingtona. 
Jis įvyks gegužės 
dienomis.

Gegužės 14 dieną, 
ingtono viešbutyje, 
suvažiavimas, kuriame da
lyvaus apie 2,200 delegatii 
iš visų valstijų.

Gegužės 15 dieną, kaip 
12:30 po pietų delegatai ir 
atvykę taikos balsuoto iai 
susirinks prie Baltojo Na
mo reikalauti prezidento
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Kinija susirūpinusi Jungt. 
Valstijų agresijų politika

Hongkongas. — čionai 
tik atvyko anglų rašytojas 
Frank Tuohy, kuris plačiai 
važinėjo Kinijoje. Jis sako, 
kad Kinija yra susirūpinusi 
Jungtinių Valstijų agresy-

Johnsono, kad jis sulaikytų 
karą Vietname.

Iš ten taikos balsuotojai 
vyks prie Washingtono pa
minklo, kur įvyks masinis 
susirinkimas. Į šį susirinki
mą yra užkviesti kalbėti tie | viais veiksmais Pietryčių 
JAV kongresmanai, kurie Į Azijoje, 
stoja už karo baigimą Viet
name.

Taikos balsuotojų judėji
mas plečiasi visoje šalyje. 
Jo veikėjai ateinantį rudeni 
agituos žmones balsuoti tik 
už tuos kandidatus, kurie 
stoja už taiką, už karo bai
gimą Vietname.

Sako: Karas Vietname Alkoholis didelis
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Taigi, kai Respublika atžy
mi lenkų valstybės tūkstant
metinę sukaktį, Lenkijos ka
talikų dvasininkija atšvenčia 
tūkstanties metų sukaktį, kai 
lenkai pagonys buvo apkrikš
tyti.

Kardinolas Višinskis, neat
siklausęs savo valdžios, pa
siuntė kvietimus į jo ruošia
mas iškilmes viso pasaulio 
aukštiesiems dvasininkams ir 
popiežiui Povilui VI. Pronaciš- 
kai Vakarų Vokietijos katali
kų dvasininkijai Višinskis ra
šė daug maž taip:

—Mes jums atleidžiame už 
viską, o jūs. atleiskite mums, 
tai ir bus viskas gerai. . .

Cierinkevičiaus valdžia pa
sakė: jeigu šitaip Višinskis 
bando “reikalus tvarkyti,” tai 
į jo ruošiamas ceremonijas ne- 
įleisime jokio iš kitos vals
tybės dvasininko. . .

yra žalingas JAV
New Yorkas. — Dr. Je

rome B. Wiesner, buvęs Ei- 
senhowerio ir John Kene- 
d ž i o patarėjas, o dabar 
Johnsono komiteto mokslų 
reikalais patarėjas, sako, 
kad karas Vietname yra 
žalingas Jungtinių Valstijų 
žmonėms.

Jis sako, kad dabar JAV 
vyriausybės visa energija ir 
daug pinigų nukreipta to 
karo laimėjimui. Dėl to 
kenčia tyrinėjimų įstaigos, 
ir komitetai kovai prieš 
vargą ir skurdą. Karo re
zultate net 70 kolegijų at
sisakė nuo tyrinėjimo dar
bų.

kaltininkas
Washingtonas. — Dr.

Haddon, National Academy 
of Engineering Traffic Sa
fety direktorius, sako, kad 
alkoholis, svaiginatys gėri
mai yra didžiausias kalti
ninkas automobilių nelai
miu, t.

Jis sako, kad už pusę 50,- 
000 per metus užmuštu 
žmonių ant auto vieškelių 
kalti girti vairuotojai.

—Jūs važinėjate vieške
liais ir ką jūs matote? — 
klausia daktaras. — Ar jūs 
nematote vairuotojų, ku
riems “velnias sėdi galvo
je”?

w

J. VALSTIJOS MOKA 
Už NUOSTOLIUS

Madridas. — Jungtinės 
Valst i j o s jau sumokėjo 
$486,000 Ispanijos 570 as
menų už jiems padarytus 

Pasaulį labai stebino: už ką nuostolius.
Višinskis prašo iš vakarinių 
vokiečių dvasininkijos atleidi
mo ?!..

Lygiai prieš 50 metų iš Bos
tono nuvykau į Philadelphįją 
dirbti “Kovos” spaustuvėje. 
Tuoj turėjo pasirodyti žurna
las “Naujoji Gadynė,” kurią 
man teko spausdinti.

Be kitų, “Kovos” kolektyve 
radau Ksaverą Baltrūnaitę, 
dirbusią buhaltere. Ji taip
pat neseniai buvo atvykusi—iš | bombardavimai Šiaurės
Vermonto valstijos.

Ji ne tik “Kovos” raštinė
je dirbo, o ir įsitraukė į visuo
meninę veiklą, į darbininkų 
judėjimą. Taigi visas pusšim
tis darbininkų judėjime metų 
garbingai vainikuoja Ks. Ka- 
rosienę.

Pridėti galima dar ir tai: 
§. m. gegužės 30 d. mūsų vei
kėjai sukaks 65 metai. Pažan
gieji Kalifornijos lietuviai, 
kaip jau buvo “Laisvėje” ra
šyta, š. m. gegužės 22 d. ruo
šia iškilmingą banketą Ks. 
Karosienei pagerbti. Vieta: 
Suomių salė, 1819 10th Street, 
Berkeley, Cal.

Ksavera nėra tik kalifor- 
niečių lietuvių — ji visų JAV 
pažangiųjų lietuvių veikėja, 
nuėjusi sunkų, bet garbingą 
kelią.

Kas šia proga nori pasiųs
ti jai sveikinimą, gali siųsti 
viršminėtu adresu, arba jos 
rezidenciniu: 577 Kenilworth 
Ave., San Leandro, Cal. 94577.

Pavasarinės’ mūsų pramo
gos salėse tuoj baigsis. Brook-

ŽYDU KONGRES. PRIEŠ 
BOMBARDAVIMĄ

Grossinger, N. Y. — čio
nai įvyko Amerikos Žydų 
Kong r e s o suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo daugiau 
800 delegatų iš visos šalies.

Kongresas priėmė rezo
liuciją ir pasiuntė preziden
tui Johnsonui, ragindamas

Kaip žinia, per 15-ką me
tų JAV vyriausybė nenorė
jo žinoti Kinijos, kurioje 
gyvena ketvirtadalis viso 
pasaulio gyventojų. Vėles
niu metu JAV Valstybės 
sekretorius Ruskas pasiūlė 
Kinijai apsikeisti žurnalis
tais, ir prisiųsti kinų stu
dentų į JAV aukšto mokslo 
įstaigas. Kodėl! Kam daro
mi šie pasiūlymai? Kinai 
sako, kad ne tam, kad page
rintų santykius, nes JAV 

i nepakeičia savo agresijų 
Į politikos Pietryčių Azijoje.

Kinai sako, kad JAV di
plomatai tą siūlo, idant vė
liau puldami Kiniją galėtų 
teisintis, jog su Kinija “ne
galima susitarti”.

Tuohy mažai matė Kini
joje slėptuvių nuo bombo
nešių užpuolimų. Supranta
ma, negalima *. ‘užtenkamai 
par u o š ti dėl 750,000,000 
žmonių. Jis matė jų tik 
Kantone prie užsieniečiams 
viešbučio ir dar vienur ki
tur.

Kinija užimta dideliais 
darbais, kaip tai tiesimu 
naujų geležinkelių, plentų, 
įrengimu drėkinimo kana
lų, elektros gaminimo jėgaį-

nių, statymu fabrikų ir gy
venimo namų. Jos Valdžios 
žmonės sako, kad ir Jungti
nių Valstijų valdžia dar ga
lėtų namie surasti daug 
darbų gerinimui savo žmo
nių gyvenimo. Juk prezi
dentas Johnsonas kalba 
apie “kovą prieš vargą ir 
skurdą”, prieš kurį reikėtų 
ir kovoti, vietoje agresijų 
Pietryčių Azijoje

Rašytojas s 
ruošiasi karui. Jis visur 
matė jaunus vaikinus ir 
merginas besilavinanči u s 
gynybai. Kinijos vadai sa
ko, kad pergalę nulemia ne 
ginklai, o žmonės, jų ūpas 
ir pasiryžimas.

Kas liečia Vietnamą, tai 
kinai mano, jog Pietų Viet
name liaudiečių jėgas suda
ro tos šalies žmonės. Jie da
bar kovoja už savo laisvę ir 
šąli, kaip kiniečiai kovojo 
1945—1949 metais, ir kaip 
amerikiečiai kovojo 1776 
metais, sako kinų vadai. Ki
nai įsitikinę, kad vietnamie
čiai laimės pergalę.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos siunčia karo 
oriai vyno specialistus į Pie
tų Vietnamą patikrinimui, 
ar * ten raketų įrengimai 
šaudyti į priešo lėktuvus 
jau paruošti.

Tik prezidentas Johnso
nas nuspręs, ar JAV karo 
lėktuvai turi vytis “priešo” 
lėktuvus į Kinija, ar jie tu
ri bombarduoti Kinijos ae
rodromus.

Apie darbo valandų 
sutrumpinimų TSRS
Maskva. — Tarybų Są

jungos darbininkai jau se
niai būtų dirbę tik po 40 
valandų, penkias dienas per 
savaitę, jeigu ne imperialis
tų agresijos.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Tarybų Sąjungos dar
bininkai turėjo sunkiai ir 
ilgas valandas dirbti, kad 
kara laimėtų. Po karo jie i \ ... ,. , ..

agresijų politika, darbinin
kai galėtų dirbti tik po pen
kias dienas savaitėje ir ne 
daugiau 40 valandų.

Dabar gi TSRS turi daug 
pinigų, o darbininkai daug 
energijos išleisti gynybos 
reikalams. Bet yra planas 
pirm 1970 metų pereiti prie 
40 valandų darbo per savai-

sal o; kad kinai I*™ , S?nkiai dil*ti:
kad atstatytų sugriautus 
fabrikus ir naujus pastaty
tu, v

TSRS jau yra daug pasie
kus. Jeigu ne imperialistų

Maskva. — Gegužės Pir
mąją Maskvoje buvo Israe- 
lio taikos lakūnas Abie S. 
Nathanas, kuris prieš kiek 
laiko su taikos misija lan
kėsi Egipte.

Nuostolius padarė, kada
JAV du bombonešiai su 
atominėmis bombomis susi- i sulaikyti Šiaurės Vietnamo 
kūlė Palomares srityje. i bombardavimą.

IŠ VISO PASAULIO
Hanojus. — Šiaurės Viet- I Santo Domingo. —Pabai- 

namo prezidentas Ho Chi 
Minhas sako, kad JAV

goję balandžio sukako me
tai nuo Jungtinių Valstijų

Metė bombą į Worker 
ir komunistą centrą

New Yorkas. —Gegužės 1 
dienos naktį niekšai metė 
bombą į Komunistų parti
jos centro ir “Worker” na
mą, kuris yrą 23 W. 26th 
St., Manhattane.

Bomba nieko nesužeidė, 
bet jos būta labai galingos. 
Apie tai policijai raportavo 
Komunistų partijos veikė
jas A. Johnsonas.

Daug amerikiečių
Vyks į Maskvą

Maskva. — Gegužės mė
nesį čionai įvyks Trečios 
tarptautinės varžytinės iš
pildyme Čaikovskio muzi
kos.

1958 metais varžytinėse 
pirmą prizą laimėjo ameri
kietis Van Cliburn. Į da
bartines varžytines atvyks
ta net 44 amerikiečiai.

Varžytinėse užsiregistra-

Vietnamo ir Pietų Vietna
mo liaudiečių nesumažins 
pastarųjų kovos prieš JAV 
intervenciją.

Manila. — Filipinų teis
mas nuteisė 5 metams ka
lėjimo JAV marininką Do
naldą Yarwoodą už šmuge- 
liavimą ginklais.

lyne dar turėsime Aido choro 
metinį koncertą—gegužės 22 
dieną.

Waterburio lietuviai galvo
ja apie suruošimą mitingo 
poetui Juliui Janoniui pagerb
ti. Tenka priminti, kad Ju
liaus Janonio 70 gimimo me
tinių minėjimas kol kas tebu
vo tik Niujorke ir Miamyje 
iškilmingai atliktas (kalbu 
apie Ameriką).

Bet svarbiausias dalykas —* 
gegužes 15 d. žygis į Wa
shington* pasaulinei taikai 
ginti.

intervencijos į Dominikos Į GAVO LENINO VARDO 
respubliką.

Studentai ir darbininkai 
sur u o š ė demonstracijas, 
reikalaudami, kad JAV iš
trauktų savo militarines jė
gas.

JAV marininkai šaudė į 
demonstrantus ir šešis su
žeidė.

Washingtonas. —JAV fe
deralinės valdžios agentai 
prižiūrės gaso vamzdžius, 
nes per 15 metų jų sprogi
mai užmušė 64 žmones ir 
222 sužeidė.

PREMIJAS
Maskva. — Tarybų Są

junga suteikė Lenino vardo 
prizus penkiems rašyto
jams, kurie kovoja už taiką.

Jais yra: Miguel Angel 
Asturi as — gvatemalietis, 
Giacomo M a n z u — italas, 
Jamsarangun Sambi—mon
golas, Jaseph Peter Cour
tis—nikaragietis, ir Miriam 
Virė - Tuominen — suomis. 
Lenino prizas yra 25,000 
rublių (apie $28,000).

i vo dalyvauti muzikai iš 32 
šalių. Iš JAV 44, iš TSRS - 
17, Bulgarijos — 12, Rytų 
Vokietijos — 12, Čekoslova
kijos — 11, iš Prancūzijos 
ir kitų šalių po mažiau.

Varšuva; — Lenkijos vy
riausybė neleido JAV ir ki
tų vakarų valstybių amba
sadų narių vykti į Čensta- 
chovos “pamaldas”.

Roma. — Šv. Petro bazi
likos aikštėje popiežius kal
bėjo į 15,000 žmonių.

New Yorkas. — Ameri
kos komercinė spauda pasi
genda kinų vado Mao Tse- 
tungo. Sakoma, kad jis jau 
keli mėnesiai viešai nepasi
rodo. Pranešama, kad jis 
nedarė apžiūros ir Gegužės 
Pirmosios parado.

Mao Tse-tungas jau yra 
72 metų amžiaus.

WALLACE PATI BUS 
KANDIDATĖ

Birmingham, Ala. — Pa
gal Alabamos valstijos kon
stituciją dabartinis guber
natorius George C. Wallace 
negali kandidatuoti. Tai jis 
ir jo sėbrai stato kandidatu 
Wallace pačią.

Pirminius rinkimus ji lai- 
m ė j o, gaudama daugiau 
šimto tūkstančių balsų, o 
devyni jos priešininkai ga
vo tik 75,000. Reiškia, ji 
bus kandidatė į gubernato
rių.

Alžyras. — Dar atvyko 
apie 3,500 Tarybų Sąjungos 
technikos specialistų.

Ispanijoje žiauriai 
puolė studentus

Madridas. — M a drido 
universiteto studentai pa
reiškė solidarumą su Bar
celonos studentais. Virš 
1,500 studentų demonstravo 
su plakatais: .“Reikalauja
me demokratinės Ispani
jos”.

Policija raita, ant moto
ciklų ir pėsčia žiauriai puo
lė ir mušė studentus. Jų 
tarne sumušė septynis ame
rikiečius, areštavo apie 50 
ispanų studentų.

Barcelonos s t udentams 
simpatiją reiškia ir kitų 
miestų studentai. Pamplona 
mieste, iš Navarra univer
siteto, demonstravo apie 
800 studentų.

SPROGIME ŽUVO 
TRYS ŽMONĖS

Charleton, Ind. — Olin 
Matheson Co. fabrike, ku
riame gaminama karui 
Vietname amunicija, įvyko 
sprogimas.

Sprogimo metu 3 darbi
ninkai buvo užmušti ir 45 
sužeisti.

Lincoln© Brigada 
laimėjo kovą

New Yorkas. — 1966 m. 
balandžio 20 dieną Subver
sive Activ i t i e s Control 
Boardas panaikino reikala
vimą, kad Abrahomo Lin- 
colno Brigada registruotų- 
si, kaip “komunistų fronto . 
organizacija”.

JAV valdžia tą reikalavi
mą pradėjo pagal McCar- 
rano įstatymą 1955 metų 
gruodžio 21 dieną.

Civil Liberties Komitetas 
kovojo prieš šį antiameriki- 
nį reikalavimą. Šios organi
zacijos direktorius sako, 
kad Lincolno Brigados lai
mėjimas kartu yra visų 
JAV demokratinių žmonių 
laimėjimas.

UžDARĖ BARCELONOS 
UNIVERSITETĄ

Madridas. — Ispanijos 
diktatoriuns Franco uždarė 
Barcelonos U n i versitetą, 
kurio studentai protestavo 
prieš kunigų režimą.

Barcelonos universitete 
yra 17,000 studentų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Detroitas. — 1966 m. pir

mame ketvirtainyje Ford 
Co. pardavė h.,239,000 auto
mobilių ir sunkvežimių. Per 
tą laiką kompanija turėjo 
$210,200,000 pelno.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas sako, kad 
nuo pradžios JAV bombo
nešių užpuolimų vietnamie
čiai nušovė 1,000 bombone
šiu.

Washingtonas. — Pasiro
dė, kad JAV Centralinės 
žvalgybos Ag entūros 
(C.I.A.) niekas negali kont
roliuoti. Jos “darbas” yra 
slaptas, kurio kontroliuoti 
negalima. Agentu ra tik 
tampriai susirišusi su Vals
tybės departamentu.

Honolulu. — Sulaukęs 55 
metų amžiaus mirė JAV 
admirolas G. W. Pressey.

Dallas, Texas. —Po dide
lio lietaus upės išsiveržė iš- 
vagų, plačiai užliejo apy
linkes. Žuvo 20 žmonių, 
nuostoliai dideli.

Helsinkis. — Lapinlahty- 
je įvyko ligoninėje gais
ras ir žuvo 29 žmonės.

Washingtonas. — Sulau
kęs 71 metu amžiaus mirė 
senatorius Patrick McNa
mara.

Washingtonas.— JAV už- 
sien i o žvalgyba tvirtina, 
kad Kinija išbandys vande
nilio bombą.

Bukareštas. 
Jugoslav! j o s 
Tito.

— Lankėsi 
prezidentas

Pekinas. — Atvyko Al
banijos premjeras Mehme- 
tas Shehu.

Pekinas. — Kinija sako, 
kad JAV karo laivai buvo 
įsiveržę į jos vandenis.
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Šiįi mėty Gegužės Pirmosios 
demonstracija reikšmė

DAUG MILIJONŲ pasaulio žmonių, Gegužės Pir
mosios šventės proga, tarė vieną bendrą žodį, būtent: 
JAV turi trauktis iš Vietnamo, turi baigti ten karą tuo
jau! ,

Ir šis reikalavimas nebuvo iš anksto kaip nors 
sukirptas, suredaguotas. Tai buvo pasakyta kitokiais žo
džiais, bet ta pačia prasme.

Milijonai Azijos, Afrikos, Europos ir Amerikos 
žmonių, minėdami Tarptautinę Darbo Žmonių šventę, 
smerkė Jungtinių Valstijų valdžią už tai, kad ji pradė
jo karą Pietryčių Azijoje. Vienur smerkimas buvo “ašt
resnis-”, kitur — “švelnesnis”, tačiau prasmė tokia pati. 
Amerika pradėjo karąy jokiais būdais nepateisi
namą karą, ir ji turi tą karą tuojau baigti!

Net ir popiežius Povilas Vl-asis “ant tos intencijos” 
atnašavo mišias—-Gegužės Pirmosios proga!—už taiką. 
Vadinasi, popiežius Povilas, atnašaudamas lotyniška 
kalba mišias, neįterpė į jas žodžių “Jankiai, šalin iš Viet
namo !”, bet prasmė buvo ta pati: mišios buvo atnašau
tos už karo baigimą Vietname!

Taigi pasaulio balsas buvo galingas—labai galingas. 
Ir tas balsas, atsiminkime, karo ruošėjų klausai nebuvo 
malonus!

— 0 —
ŽINOMA, PATS didžiausias ir nemaloniausias “bal

sas” buvo Saigone, Pietų Vietnamo sostinėje.
Pietų Vietname darbo, žmonės—daugiausiai jauni— 

Gegužės Pirmąją suruošė keletą didelių demonstracijų, 
ir vis už taiką. Tūkstančiai jų vyko prie amerikinės am
basados reikalauti, kad “jankiai” vyktų namo, bet gink
luotos jėgos, kariuomenė ir policija, demonstrantų ne
prileido prie ambasados.

O gatvėse išrašyti tokie obalsiai: “Americans, go 
home”! arba “Stop the War of Race Extermination in 
Vietnam!..” .;

Demonstrantai buvo iškėlę ir tokį obalsį: “Amerikos 
darbininkai, atsisakykite gaminti bombas!”

Šis, paskutinis šūkis, aišku, simbolizavo būsimą soli
darumą tarp Vietnamo ir Amerikos darbo žmonių. Ta
sai solidarumas, kaip viskas rodo, dar yra silpnas, bet 
anksčiau ar vėliau jis sutvirtės.

Tiesa, kai kurie skelbia, būk S a i g o n o de
monstracijoms vadovavę komunistai. Bet iš kur jie ran
dasi? Juk kasdien ir kasdien amerikinės žinių agentūros 
skelbia būk mūsų kariai šimtus komunistų užmuša!

žinoma, užmuša komunistų daug. Bet žinoma ir tai, 
kad karas Vietname kasdien šimtus, o gal ir tūkstančius 
žmonių padaro komunistais!

— 0 —
TAIP, DIDELĖS ŠIEMET buvo Gegužės Pirmosios 

demonstracijos pasaulio šalyse. Mažiausios jos gal buvo 
pačiose JAV. Bet tai nieko! Nereikia dėl to nusiminti! 
Amerikos darbo žmonės gali ilgai snūduruoti letarge, 
bet kai jie pabunda, tai savo parodo.

Amerikos žmonėse pasipriešinimas karui Vietname 
yra labai didelis, platus, tik jis kol kas dar nėra sukonso- 
liduotas kaip reikia.

— 0 — / .
GEGUŽĖS 15 D, WASHINGTONE įvyks'dar vienas 

didžiulis JAV žmonių sambrūzdis prieš karą Vietname. 
Jau dabar tūkstančiai tam sambrūzdžiui ruošiasi.

Lietuviai darbo žmonės, jaučiame, neatsiliks nuo ki
tų tautinių grupių ir nuo visos amerikinės visuomenės.

Prisimenant unijų 
organizavimą

DIENRAŠTIS 
“MORNING STAR”

Per metų eilę Londone 
anglai komunistai leido 
dienraštį “Daily Worker”— 
įdomų, turiningą dienraštį. 
Pastaruoju metu, tačiau, 
leidėjai nutarė pakeisti laik
raščio pavadinimą: iš “Dai
ly Workerio” padarytas 
“Morning Star.”

ELTA praneša iš Londo
no:

“Morn i njg-Star” (“Ryto 
žvaigždė”) — taip pavadintas 
šiandien , balandžio 25 d., iš
ėjo buvęs “Daily Worker.”

Tai vienintelis nepriklauso
mas laikraštis Anglijoje, sako
ma redakciniame straipsnyje. 
Tai vienintelis kasdieninis kai
riųjų šalies jėgų balsas, ragi
nąs kovoti už taiką ir pažan
ga-

Redakcija taip pat pažymi, 
kad laikraštis toliau tęs savo 
pirmtako tradicijas, kovos už 
darbo žmonių interesus.

“Morning Star” šiandien iš
ėjo 6 puslapių, pustrečio pus
lapio skirta tarptautinei infor
macijai.

Gedimino aikštė Vilniuje

TASS APIE GROMYKO 
PASITARIMUS SU 
ITALIJOS VALDŽIA

Mūsų laikraštis jau rašė, 
kad TSRS užsienio reikalų 
ministras A. Gromyko bu
vo nuvykęs į Romą pasitar
ti su Italijos valdžia apie 
įvairius svarbius tarptauti
nius klausimus, taip pat pa
sitarti ir su popiežium Po
vilu VI - j u taikos klausi
mais. Apie tai, ką A. Gro
myko tarėsi su Italijos val
džia, T ASSas praneša iš Ro
mos: •

Italijos vyriausybės kvieti
mu TSRS užsienio reikalų mi
nistras A. Gromyko nuo 1966 
metų balandžio 21 d. iki 23 d. 
buvo Romoje su oficialiu vi
zitu.

Vizitas, kuris vyko draugiš
ka dvasia, atitinkančia esamus 
dviejų šalių savitarpio santy
kius, sakoma Tarybų Sąjungos 
ir Italijos komunikate, suteikė 
galimybę plačiai pasikeisti 
nuomonėmis dėl labai svarbių 
tarptautinio bendradarbiavimo 
Europoje bei visame pasauly
je problemų ir nuodugniai ap
svarstyti dvišalius TSRS ir Ita- 
jos santykius.

Šalys vieningai sutiko, kad 
dabartinė padėtis verčia akty
vinti pastangas stiprinti tarp
tautinį solidarumą, žengti ati
tinkamus žingsnius visuotinio 
ir visiško, pirmiausia branduo
linio nusiginklavimo krypti
mi, visaip skatinti valstybes 
užmegzti ir vystyti vaisingą 
taikų bendradarbiavimą, vi
siškai gerbiant SNO Generali
nės 'Ahambl ė jos XX sesijos re
zoliuciją nesikišimo klausimu.

Tarybų Sąjunga ir Italija 
patvirtina savo įsitikinimą, 
kad susitarimas dėl visuotinio 
ir visiško nusigin k 1 a v i m o , 
efe k t y v i a i kontroliuojamo 
tarptautiniu mastu, yra patiki
ma priemonė tarptautiniam 
saugumui ir taikai užtikrinti. 
Dėl branduolinio ginklo pliti
mo vis didėjant pavojui žmo
nijai, buvo pripažinta, kad 
reikia toliau stengtis susitarti 
šioje srityje pagal SNO Gene
ralinės Asamblėjos XX sesijos 
rezoliucijos šiuo klausimu nuo
status, toliau sakoma komuni
kate. Šalys pareiškė, kad rei
kia įgyvendinti dalines nusi
ginklavimo priemones, pabrė
žė, kad reikia padaryti 18 
valstybių komiteto Ženevoje 
darbą vaisingesnį ir teigiamai 
užbaigti pasiruošimą pasauli
nei nusiginklavimo konferen
cijai. 1

Šalys pareiškė siekiančios 
prisidėti prie Rytų ir Vakarų 
Europos valstybių savitarpis- 
kai naudingų santykių vysty
mo. Pietryčių Azijoje susidA- 
Viusios padėties atžvilgiu šalys 
pareiškė susirūpinimą dėl pa
dėties Vietname, kuri yra rim
tas pavojus taikai. Svarstant 
dvišalių Tarybų Sąjungos ir

Italijos santykių klausimus, 
buvo su pasitenkininiu pažy
mėta, kad jie vystosi palan
kiai. Plečiami prekybos mai
nai, ir ateičiai šiuo atžvilgiu 
atsiveria geros perspektyvos...

MIRĖ KANADIŠKIS 
PRANAS GUTAUSKAS

Š. m. balandžio 21 d. To
ronte, Kanadoje, mirė ilga
metis pažangiųjų lietuvių 
veikėjas Pranas Gutauskas, 
sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Jis buvo kilęs Liet u v o j e, 
Kovarsko valsčiuje. Kana
doje gyveno ilgai ir čia dir
bo visokius darbus; yra bu
vęs ir “Liaudies Balso” ad
ministratorium. Gyveno 
viengungišką gyvenimą. Ve
lionio palaikai buvo sude
ginti krematoriume.

Pranas buvo daugelio or
ganizacijų narys, ilgametis 
kovotojas už taiką, už švie
sesnį liaudžiai rytojų.

Prieš išlydint velionį į 
krematoriumą, Zigmas Ja- 
nauskas savo kalboje, be 
kitko, nurodė:

Pranas atvyko į Kanadą 
1 9 2 7 metais ir apsigyveno 
Winnipege. Kaip visiems to 
meto imigra n t a m s , taip ir 
Parauni, teko daug vargo pa
kelti. Paskui jis pramoko ke
pėjo amato ir tuo daugiausiai 
vertėsi.

Atsimename visi tų metų 
■ laikus. Tai- buvo sunkūs ir 
žiaurūs laikai. Reikėjo pra
dėti gyvenimą iš nieko, sveti
moje šalyje, be jokios pagal
bos. O šalia to-, kilo reikalas 
kurti ir organizuoti pažangų 
lietuvių judėjimą, steigti or
ganizacijas, organizuoti kultū
rini ir menini lietuvių išeivijos 
gyvenimą. Steigti savo spau
dą. .žodžiu; reikalų, pareigų 
ir užduočių bųyo galybės, ku
rios plėšte plėšė .žmogų į vi
sas puses. .

Pranas suprato ir įvertino 
tas užduotis. Jis ryžtingai sto
jo į visuomeninį darbą ir vei
kė užsimiršdamas save, savo 
asmeninius reikalus.

DAR APIE ŽEMĖS 
DREBĖJIMĄ TAŠKENTE

“Laisvėje” jau buvo ra
šyta, kad Taškente, Tarybi
nio Uzbekistano sostinėje, 
š. m. balandžio 26 d. įvyko 
didelis žemės drebėjimas. 
Čia paduosime apie tą “gam
tinę tragediją” daugiau 
duomenų, paimtų iš TASSo 
pranešimų. Prašome pa
skaityti:

‘ Pirmutiniais duomenimis, 
Taškente sugriauta daug gy
venamųjų namų, daugiausia 
seno tipo. Sugriauta taip pat 
keletas ligoninių, mokyklų, 
valstybinių ir visuome n i n i ų 
pastatų. Rimtai nukentėjo du 
fabrikai.

Užregistruoti 4 mirties atve
jai, ir paguldyta į ligoninę 
maždaug 150 nukentėjusiųjų.

Imamasi priemonių žemės 
drebėjimo padariniahis likvi-
duoti. TSKP CK ir TSRS Mi
nistrų Taryba' sudarė vyriau
sybinę komisiją.

Į Taškentą buvo atvykę 
L. Brežnevas ir Ą. Kosygr- 
nas padėčiai ištirti ir žmo
nėms padėti.

“Taškento” seisminės stoties 
specialistai yra tos nuomonės, 
kad žemės drebėjimo židinys 
buvo 5-10 kilometrų gylyje po 
miestu, žemės drebėjimo prie
žastis, matyti, ta, kad žemės 
pluta pasislinko palei seniai 
susidariusį vadinamąjį Kąr- 
žantau lūžį. “Taškento” Sto
ties prietaisai ne kartą čia yra 
užfi k s a v ę dviejų-trijų balų 
stiprumo smūgius; bet tokio 
stipraus žemės drebėjimo kaip 
šis, kurio židinys po pačiu 
miestu, nebuvo hub 1863 m.

Taškento žemės dr’ebėjhną 
taip pat pastebėjo ir centrinė 
“Maskvos” seisminė stotis, 
kuri užregistravo nedidelius 
žemės svyravimus’ sostinėje ir 
jos priemiesetyję.

Kaip taškėiitiečianis tie

siama pagalbos ranka iš 
kitų tarybinių respublikų, 
skaitome dar vieną TASSo 
pranešimą, paskelbtų balan
džio 28 d.:

Į geležinkelio stotį be palio
vos atvyksta traukiniai su sku
biais kroviniais, kurių dabar 
reikia, teikiant pirmąją pa
galbą nukentėjusiems. Ne vi
sus dar galima įkurdinti nau
juose butuose. Labiausiai nu
kentėjusiuose nuo žemės dre
bėjimo miesto rajonuose lai
kinai statomi palapinių mies
teliai. Juose kurį laiką gyve
na tie, kam remontuojami bu
tai, kam statomi nauji namai.

Gatvėse vyksta darbai—jos 
valomos nuo sudaužytų plytų, 
tinko. Miesto transportas ne
pakeitė savo įprastinių marš
rutų. Normaliai veikia žiūro- 
vinės įstaigos.

IŠLEISTI VISI LENINO 
RAŠTAI LIETUVIŲ 
KALBA

Istorijos instituto Vilniu
je direktoriaus pavaduoto
jas R. Maliukevičius mums 
praneša:

Lietuvos Komunistų partijos 
XV suvažiavimo dienomis pa
sirodė 40-asis V. Lenino Raš
tų tomas lietuvių kalba, šiuo 
tomu buvo baigtas leisti visas 
V. Lenino Raštų rinkinys, iš
verstas iš rusiškojo ketvirtojo 
leidimo.

Šio rinkinio išleidimas parei
kalavo įtempto ir kruopštaus 
ne tik prityrusių vertėjų, re
daktorių, bet ir įvairių mokslo 
sričių specialistų darbo. Visą 
šį darbą organizavo ir atliko 
Partijos istorijos institutas 
prie LKP CK.

V. Lenino Raštų rinkinio iš
leidimas lietuvių kalba yra ne-, 
paprastai svarbus politinis ir 
kultūrinis įvykis respublikos 
gyyenimej. Pirmą kartą vi
si svarbiausieji V. Lenino kū
riniai tApo prieinami plačiau- 
siems Tarybų Lietuvos skaity
tojų sluoksniams gimtąja kal
ba.

Keturiasdešimt tomų, ke
turiasdešimt knygų, tai mil
žiniškas darbas ir didžiulis 
turtas Lietuvos žmonėms.

Netrukus bus baigti leisti 
ir V. Kapsuko raštai — 10- 
yje tomų.

Toliau R. Maliukevičius 
rašo:

Nors 35 tomai, kurie lietu
vių kalba pasirodė 1950-1955 
metais, laikomi pagrindinėmis 
V. Lenino Raštų ketvirtojo lei
dimo knygomis, bet tai anaip
tol nereiškia, kad papildomie
ji penki tomai, išėję 1958- 
1966 metais, yra mažiau svar
būs.

Pastarųjų pasirodymas—tai 
tolesnių V. Lenino literatūri
nio palikimo tyrinėjimų išda
va. Kaip žinia, papildomuo
se tomuose yra paskelbti to
kie svarbūs V. Lenino kūri
niai, kaip laiškai, rašteliai, 
kalbos, įvairūs pasiūlymai par
tinių ir valstybinio gyvenimo 
klausimais (36 t.), “Laiškai 
saviesiems” (37 t.), “Filosofių 
jos sąsiuviniai” (38 t.), “Są
siuviniai apie . imperializmą” 
(39 t.) ir “Medžiaga agra
riniu klausimu” (40 t.).

Siekiant palengvinti skaity
tojams naudotis daugiatomiu. 
V. Lenino Raštų rinkiniu, yra 
išleistas d'ar ir specialus prie
das — dviejų dalių Informa
cinis tomas. Pirmąją jo dalį 
sudaro V. Lenino kūrinių, 
esančių pagrindiniuose tomuo
se (1-35), dalykiiiė rodyklė; 
Antrąją dalį —- kūrinių abė
cėlinė rodyklė, taip pat Raš
tuose minimų pavardžių, pe
riodinių leidinių, geografinių 
ir kt. rodyklės. Atitinkamos 
papildomų tomų (36-40) ro- 
ryklės yra kiekvieno šių to
mų prieduose atskirai.

Moksliškai parengti ii' 
kruopščiai išleisti lietuvių kal
ba V. Lenino Raštai suteiks 
d i d e 1 'ę par Amą respūblikoš 
mokslo, kultūros, švietimo, 
ideologinio fronto darbuoto
jams, visiems darbo' žmonėms, 
studijuojantiems marksizmo - 
ienihizmo teorijos ir komuniz
mo statyb'ds klausimui.

Jungtinių Valstijų darbo 
unijoms vadovauja reakci
ninkai, kurie jas velka 
reakcijos keliu. Dabar, ka
da mūsų šalyje tūkstančiai 
profesorių, mokslo dėstyto
jų, visuomenininkų, religi
jos vadų, skaitlingai masės 
bei studentai protestuoja 
prieš karą Vietname, reika
lauja baigti JAV interven
ciją, tai unijų vadai užgiria 
tą karą ir paskui save velka 
unijas.

Dabartiniu metu pasau
lyje yra svarbiausia žmonių 
užduotis, tai išlaikyti tai
ką, kovoti prieš karo ruošė
jus. Bet JAV unijų vadai 
ne už talką stoja, bet remia 
imperializmo agresyvią po
litiką.

Vienok tas nereiškia, 
kad už tai kaltos unijos. 
Unijos yra darbininkų įran
kiai kovoje už geresnes 
darbo sąlygas ir žmoniškes
nes algas. Unijų pagalba 
darbininkai daug laimėjo.

Dabar unijos yra legalios. 
Kitaip buvo prieš kelis de- 
sėtkus metų. Ypatingai sa
vo dirbtuves nuo unijų su- 
siorganizavimo saugojo 
plieno, automobilių gamini
mo fabrikai ir laivų statyk
los, kuriose man teko dirbti. 
Kiek daug buvo užpuolimų 
ant unijų organizatorių, 
kiek daug jų buvo skau
džiai sumuštu! Fabrikantai 
turėdavo gaujas mušeikų, 
kurie užpuldavo nužiūrė
tus asmenis.

Man industrijoje teko 
dirbti per 17-ką metų. Vis
ko buvo. Kelis kartus bu
vau streiko lauke, kartą 
streiko vadovavimo komite
te.

Prisimenu, ka i p kartą 
“gražiai” išprašė iš garve
žių gaminimo fabriko, bū
tent Baldwin Locomotive 
Works, P h i 1 a d e 1 p hijos 
mieste. Tas fabrikas buvo 
miesto centre, šiaurinėje 
dalyje. Jis buvo išsiplėtęs 
per kelis kvartalus. Vieno 
su kitu fabriko pastatu su
sisiekimui virš gatvių buvo 
įrengti dengti tiltai.

Pietų metu išeidavome 
į gatvę tyresniu oru pa
kvėpuoti. Kartą prie mūs 
priėjo du jauni vyrukai, 
pradėjo kalbėti apie fabri
ko sąlygas, ar nebūtų gali
ma gauti darbo, koks už
darbis ir tt. Tuojau supra
tau, kas jie. Užsimezgė mū
sų kalba apie uniją. Už ke
lių dienų jie vėl atėjo, pasi
kalbėjome, pasikvietė į ša
lį ii' įteikė apie 30 lapelių, 
aiškinančių, kodėl darbinin
kai turi organizuotis. Jie 
prašė tuos lapelius atsar
giai paskleisti fabrike. Aš 
jiems atsakiau, kad tą rei
kalą suprantu.

Įėjęs į fabriką, tuos la
pelius išdėliojau aht maši
nų. Kitą dieną darbininkai 
vienas su kitu pradėjo pri
siminti apie uniją.

Dirbau ant skylių gręži
mo mašinos. Turėjau jauną 
pagelbinihką, hiūdū g a h 
gražiai sugyvenome. Kai 
kada kalbėjau, kad kitur 
darbininkai or'gahizūOti į 
uniją ir jie turi didesnes al
gas. Jis nujautė, kad esu 
unijos šalinihkas.

Už kelių dienų vėl tie vy
rukai atsilankė ir man įtei
kė lapelių. Ir Idos fabrike 
paskleidžiau. Prabėgo ke
lios dienos ir mano pagelbi- 
ninkas užvedė kalbą apie 
uniją. Jam įteikiau lapelį, 

pareikšdamas, kad man 
prie fabriko koks tai vyras 
davė.

Už pusvalandžio, žiūriu, 
ateina mano pagelbininkas 
ir bosas, pastarasis rankoje 
atsineša ir lapelį. Tuojau 
supratau kame dalykas. Bo
sas pareiškė, kad esu uni-«, 
jos prisiųstas. Teisinau s i, 
kad anglų kalba prastai 
skaitau, nežinau, kas para
šyta, kad lapelį gavau gat
vėje.

—Gana, —pasakė bosas, 
einame.

Nuėjome į raštinę. Ten 
procedūra buvo trumpa. Su
skaičiavo kiek' man algos 
priklauso, atmokėjo, nu
traukė mano paveikslą iš 
priešakio ir iš šono, ir pa
reiškė :

—Tau daugiau čia darbo 
niekados nebus.

Taip plieno fabrikantai 
saugojo savo fabrikus, kad 
nesusiorganizuotų unija. O 
visgi jie pralaimėjo. Dabar 
plienininkų — Steelworkers 
of Amerika — unija turi 
virš milijono narių.

D. M. š.

Apie JAV spaudą
1965 meteais JAV-ose ėjo 

daugiau kaip 20,000 periodi
nių . leidi n i ų (neskaitant 
daugybės reguliariai 1 e i- 
d ž i a m ų pres-biuletenių, 
bukletų, prospektų ir kitų 
masinių propagandinių lei
dinių), iš jų, pagal JAV-ose 
priimtą visiškai sąlyginį pa
skirstymą, 11,000 laikraš
čių! ■■ " ' ' •-

Didėlė dalis laikraščių (9 
tūkst.) išeina kas savaitė; 
apie pusė žurnalų (4.2 
tūkst.) —kas mėnesį maž
daug 1.7 tūkst. — kas sa
vaitė. Praėjusiais metais 
apie 1800 laikraščių - dien
raščių išeidavo bendru dau
giau kaip 108 milijonų egz. 
tiražu.

Be komercinės spaudos, 
karinę - šovinistinę propa
gandą varo ir speciali kari
nė periodika, finansuojama 
daugiausia iš valstybės biu
džeto. JAV-ose leidžiami 
1458 kariniai laikraščiai ir 
šimtai karinių žurnalų.

Vyriausybinė užsienio po
litikos propagandos žinyba, 
vadinamoji JAV informaci
jos agentūra, platina užsie
nyje specialius leidinius. Iš 
viso ši agentūra leidžia ki
tose šalyse 67 žurnalus (30 
kalbų) ir 20 laikraščių.

Daugelio laikrašč i ų ir 
žurnalų leidimas sutelktas 
laikraščių trestuose ir leidi
nių koncernuose, kurie tie
siogiai sūsiję su finansi
niai - pramoniniais sluoks
niais. Tai rodo, ko iš tikrų - 
j ų verta liaupsinamoji 
“spaudos laisvė” Jungtinė
se Valstijose: visoje šalyje 
ir Už jos ribų spauda visiš- 
k a i betarpiškai išreiškia 
JAV monopolijų interesus, 
ištikimai tarnauja Ameri
kos imperializmui.

Laikraščių ir žurnalų lei
dimas JAV-ose yra pelnin
gas biznis. Leidybinė in
dustrija gauna milijardi
ni u s pelnus, daugiausia 
Skobiant stambiausių kor
poracijų ir bankų, kurie 
šiems tikslams išleidžia apie 
5—6 milijardus dolerių per 
įdėtus, rėkiadiinę medžiagą. 
LalkhaŠčitiOse ir žuVnalud- 
se reklama užima nuo 40 
iki 80 procentų jų apimties*
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Ateisto pastabos

Priverstinis Atsitraukimas
Žemaičių vyskupystės leis

tame dvasiški jai laikraštyje 
“Ganytojas” (Nr. 9, 1921 
m.) vienas dvasiškis straips
nyje “Religio depopulata” 
apgailestavo, kad “šventoji 
Lietuva” tolsta nuo bažny
čios, nebesilaiko religinių 
apeigų, blėsta malda ir t. t. 
Jis sako: “Argi dabar baž
nyčia liko silpnesnė?” O 
toliau atvirai prisipažįsta: 
“Gerai pamąsčius, regima, 
jog dalim įvyksta pranaša
vimas — žmonių atsitrau
kimas nuo religijos.” šias 
mintis pagrindžią konkre
čiais pavyzdžiais.

Štai “Apaštališkasis Sos
tas. regėdamas, kaip tur
tuoliai laužo bažnyčios įsa- 
k y m ą laikyti pasnikus, o 
varguoliai dažnai ir prie 
geriausio noro laikyti pas- 
niku negali, neturi kuomi 
maitintis, pasiryžo vie
niems sumažinti nuodė
mėms progas, o antriems 
palengvinti pareigą, labai 
sumažino apsnikų skaičių, 
o ir šiuos pačius žymiai 
sušvelnino. O praktikoje 
dažnai žmonės beveik visai 
nebepasnikauja. Ar tai ne 
žingsnis žmonijos prie at
sitraukimo nuo tikėjimo?”

Arba tas pats “Šventasis 
sostas.” matydamas “...kaip 
žmonės pasaulyje.... juda, 
kaip vilnys jūroj, nesusto
dami nei dieną, nei naktį 
sumanymuose savo, o apie 
krikščionio kataliko parei
gas ir mintyti daugumas 
rimtai nebemintija: pasi
gailėjo pavargėlių ir apsi
leidėlių ir sumažino visuoti- 
niosios bažnyčios švenčių 
skaičių. Aišku, jog tai pa
daryta iš bėdos ir maldin
gumo žmonijoj nepakels. 
Praktikoj i u k sulaukėm, 
kad ir n e d i s pensuotomis 
dienomis dažnai esti pus
tuštės bažnyčios.”

Autorius prisimena senus 
Lietuvos sodžiaus laikus; 
k a i tikintieji “šventadie
niais rytmetį susirinkdavo 
vienuose žymesniuose na
muose ir atgiedodavo ro
žančių, paskui, pavalgę, vie
ni eidavo bažnyičon, kiti 
likdavo namų saugoti, šian
dien žmonės šventadieniais 
neskubia bažnyčion. Ar tai 
ne atsitraukimas nuo baž
nyčios?”

Dvasininkas apgailestau
ja, kad tuometinė Lietuvos 
liaudis pavasari per Mor
kaus ar Kryžiaus dienas 

.>ant kapinių nebegieda “vi
sų šventųjų” litanijos, gies
mių “melsdami nuo vieš
paties dievo vaisiaus žemės 
ir globos nuo visokių nelai
mių.” Vasaros laiku, ei
nant iš darbo, nebegieda- 
mos karunkos. O kaip gi el
giasi kunigai? “Mes, sene
liai, auklėti ant kitokių pa
grindų, šiandien , regėdami 
visai kitonišką jaunosios 
dvasininkijos elgimąsi, ne
besuprantame, kas dabar 
dedas?” .

Taip kalbėjo dvasininkas 
prieš 45 metus, didžiai su
sirūpinęs bažnyčios likimu, 
tikinčiųjų eilių retėjimu, 
senų, vad. dievo duotų pri
sakymų ir pamokymų ne- 
besilaikymų ir net pačios 
bažnvčios nuolaidžia v i m ų 
tikinčiųjų įgeidžiams, ios 
atsitraukimu iš pirmykščių, 
viduramžiais krauju aplais
tytų “šventų” pozicijų.

Gal tai atsitiktinės dva
sininko mintys, nepagrįsti 
abejojimai?

Praėję metai parodė, kad 
katalikų bažnyčia buvo pri-

versta dar daugiau atsi
traukti, užleidžiant pozici
jas mokslui, gyvenimui, 
liaudies sukurtiems papro
čiams ir tradicijoms. Apie 
tai liudiją ir antrasis baž
nyčios suvažiavimas, kuris 
įvyko Vatikane. Jis pada
rė labai daug nuolaidų ti
kintiesiems, per naują per
tvarkė “dievo duotus” pri
sakymus.

Paimkime kad ir maldą. 
Kaip “Pranciiškonų varpe
lis” 1939 metais viename iš 
savo numerių rašė, tai mal
da turi plaukti iš širdies. 
Į ją “įjunk savo širdį ir 

jausmus, nes tik tokia mal
da verta tikro užmokesčio. 
Malda turi plaukti iš nusi
žeminusios širdies. Todėl 
stenkis karštai ir dievobai
mingai melstis, kad tavo 
siela galėtų draugauti kar
tu su dievu,” — mokė žur
naliūkštis.

O štai praėjusių metų lie
pos mėnesį Vatikano radi
jas pokalbyje “Kas yra es
minis dalykas maldoje?” 
nurodė visai ką kitą. “Sun
ku, gyvenant pasaulyje, 
mūsų sielą išlaikyti nu
kreiptą nuolat į dievą. Bet 
tai nėra svarbiausias daly
kas maldoje.... Mūsų mal
dai negali pakenkti nei ne
išvengiami išsiblašk y m a i, 
nei jausmo šaltumas, nei 
kitos kliūtys.”

Kastai? Vėl “švento 
sosto” a t s i t raukimas, ta
riant dvasininko žodžiais? 
Taip, priverstinis atsitrau- 
k i m a s , nenorint prarasti 
bent paskutiniųjų tikinčių
jų.

Tiikntieji atsisako ir kitų 
“priemonių” dangaus kara
lystei nusipirkti. Paimki
me Lietuvos kolūkių kaimą. 
Nerasi gyvenvietės, kur ge
gužės mėnesį būtų organi
zuojamos gegužinės maldos, 
giedojimai. Retas dalykas, 
kad bažnyčioje tikintieji, iš
skyrus davatkėles ,eitų kry
žiaus kelius, vadinamąsias 
stacijas. “Prieš valgi ir po 
io” — pamirštama žegno
tis, vakarais poteriauti, o 
sekmadieniais likę namuose 
—per mišių meta—melstis. 
Naujagimiams duodami 
gražūs, nūdienai tinkantys 
vardai, atsisakant vad. 
šventųjų patronų vardų.

Tikintieji apsivilę bibliji- 
nio dievo galia, jo malonė
mis, kurias gausiai barsto 
ir žada kunigai, ir kurių 
pamaldieji per savo gyveni
mą negavo, visai perstoją 
lankyti maldos namus. Ir 
kam tai, jei jie pamatė 
žmogaus rankomis, kaip 
1965 m. birželio 26 d. laido
je pripažino ir Vatikano ra
dijas. sukurtus stebuklus, 
“...kai pagaliau kosminės 
raketos skina sau kelią j 
žvaigždynus, duodamos vil
čių ir žmogui pasekti jų 
pramintais takais.” Todėl 
ištuštėjo bažnyčios. Ne vi
sur besakomi ir pamokslai. 
Nebėra klausytojų.

Ir kodėl taip tikintieji 
tolsta nuo katalikų bažny
čios? Vienas iš varbių 
veiknių tai dideli mokslo 
pasiek imai, nes “.... visi
šioje žemėje padaryti ban
dymai dievą paneigia,” kaip 
nurodė ir Vatikano dvasi
ninkai.

Antras ir pagrindinis 
veiksnys, tai , marksizmas- 
leninizmas, kuris tapo pa
žangiosios žmonijos minčių 
valdovu. Jo vaidmuo nuo
lat didėja, telkiant mases 
į kovą už socialinę pažan-

Prekyba vergais šiandieną dar tebevaroma
Per Sudano sostinę Char

tumą teka B;ar ei Arseko 
upė, kurią vadina žydruoju 
Nilu. Tačiau nieko bendra 
su romantišku žydrumu 
upė neturi, — ji labiau pa
naši į purviną, drumzliną 
griovį. O miestas visą die
ną . skęsta s aulės spindu
liuose, ir neišp asakytas 
karštis veja žmones ir gy
vulius į bet kokią priedan
gą, kur yra kas nors pana
šaus i šešėlį. Užtenka ženg
ti kelis žingsnius, kad dra
bužiai priliptų prie kūno. 
Ir tik vakare, kai saulė pa
sislepia už dykumos hori
zonto, Chartumas .po tru
putį atgyja.

Sėdėdamas viešbučio ve
randoje, aš staiga pamatau, 
kaip greitai gatvė prisipil
do praeivių. Dauguma jų 
jau nebe eina, o šliaužia pa
lei sienas, po vieną ir ne
didelėmis grupėmis, ir visiI 
—į tą pačią pusę. Aš pa
klausiu priėjusį oficiantą:

—Kur jie visi eina? Juk 
paprastai čia būna mažai 
žmonių.

—Tai maldininkai. Jie eina 
į šventuosius musui m o n ų 
miestus — Meką ir Mediną. 
Aišku, čia gana karšta, bet 
Saudo Arabijoje jie papuls 
iš liepsnos į ugni. Daugu
ma ju savo kaulus paliks 
Arabijos dykumoje, daugelį 
narduos į vergiją. Trečda
lis maldininkų, praeinančių 
per Chartuną, niekada ne
begrįžta namo.

Vergai?
Taip, mes nemažai girdė

jome apie prekybą vergais 
Saudo Arabijoje. Ir aš pa
norau įsitikinti tuo pats, 
nusprendęs pakeliauti po 
Arabų pusiasalį...

Tūkstančiai maldininkų, 
kuriuos aš mačiau Chartu
me, žūva pakeliui niuo ba
do ir išsekimo, karščio ir 
įvairiausių ligų. Tačiau 
dauguma jų paprasčiausiai 
dingsta. Juos pagrobia 
vergu pirkliai, parduoda 
nuošalių Arabijos miestų 
verp'ų rinkose, ir visą gy
venimą jie praleidžia už 
aukštų mūro sienų, supan
čių turtingųjų šeichų rū
mus.

Vergija seniai uždrausta. 
Tačiau pranešimai, kuriuos 
gauna SNO, kalba kitką, ir 
nepaneigiami faktai liudija, 
kad kai kuriose Rytų šalyse 
prekyba vergais varoma ne 
mažesniu mastu, kaip vi
duramžiais. Iš tų praneši
mu. pavyzdžiui, matyti, 
kad daugelis Senegalo kil
mės žmonių apmokami Sa
udo Arabiioje, o paskui Me
kos ir Džidos vergų pirkliai 
iuos siunčia atgal į Afrika 
ieškoti belaisviu. Dažnai 
šie vergu medžiotojai pasi
verčia “misionier i a i s ’ ’ ir 
organizuoja praktišką “pa
rama” musulmonams, no
rintiems aplankyti šventą
sias vietas. Visada jie ran
da nemaža lengvatikiu, ku
rie trokšta vykti į Meką.

gą, už komunizmą. Tai pri
pažįsta ir mūsų idėjiniai 
priešai — katalikų bažny
čios tarnai. Tačiau ka nors 
padaryti šių idėjų plėtimui- 
si sustabdyti, nieko negali. 
Katalikų bažnyčia, kaip ir 
kitos religijos, privalo 
žingsnis po žingsnio pri
verstinai a t s^i t raukti, kol 
teks galutinai kapituliuoti 
prieš pažangą ir mokslą.

A. Martinionis 
Šiauliai

Vyrus, moteris, ir vaikus 
sunkvež i m i a i s veža prie 
Raudonosios jūros. Uoste 
juos susodina į specialius 
laivus ir perkelia į Litą. 
Čia maldininkus apkaltina 
neteisėtu valstybės sienos 
perėjimu ir susodina į ka
lėjimą, iš kurio juos nuper
ka vergų pirkliai.

žurnalo “New Statesman” 
koresponde n t a s Kornėjus 
apkeliavo Vidurio Rytų ša
lis ir savo straips n i u o s e 
įrodė, kad Saudo Arabijoje 
ir dabar prekyba vergais— 
tai paprasčiausias ir netgi 
garbingas verslas.

1954 m. per Abešės miestą 
į Saudo Arabiją perėjo 21,- 
907 maldininkai. Grįžo — 
tik 9,011 žmonių. Tai pa- 
aikinama dar ir štai kuo: 
pradėdami savo šventąją 
kelionę į Meką, turtingieji 
musulmonai be tarno pasi
ima su savim dar tris ke
turis žmones ir, jeigu pa
keliui susiduria su materia
liniais sunkumais, tuos 
parduoda vergų pirkliams.

Apie platų prekiavimą 
vergais Saudo Arabijoje 
pasakoja daug pavyzdžių. 
1955 m. Irake policija su
ėmė vergų pirklį Muchame- 
dą Huseiną, kuris aprūpin
davo karalių Ibn Saudą ma- 
žemečiais vergais — berniu
kais ir mergaitėmis. Areš
to metu Huseinas vežė apie 
pusšimtį mergaičių, kurias 
ruošėsi parduoti Rijade.

O štai kita istorija. 12 
vergų, tarp kurių trys bu
vo asmenine paties kara
liaus Saudo nuosavybė, nu
sprendė pabėgti. Surinkę 
pinigų, jie nusipirko du 
kupranugarius, apkrovė 
juos maisto’Bei vandens at
sargomis ir leidosi per dy
kumą. Tačiau jų dingimą 
greit pastebėjo, ir guberna
torius pasiuntė būrį vytis, slepiama po arabiška čadra.

” ' ‘ Prancūzų rašytoja Kler vie
noje savo knygoje pasako
ja. jog karta karalius Sa
udas nusiuntė į Jemeną 
savo nasiuntini. kad tas už 

Į700.000 frankų (maždaug 
14 tūkstančių kronų) nu
pirktų baltą mergaitę.

Vergų prekybos klausimai 
buvo ne kartą svarstomi 
tarptautiniuose forumuose. 
1956 m. Ženevoje įvyko 
konferencija, kurios pro
jektuose buvo numatytos 
kovos su šia amžiaus gėda 
priemonės. JAV susilaikė 
nuo kokių nors pareiškimų 
šiuo klausimu, matyt, neno
rėdamos supykinti Saudo 
Arabijos vadovo Saudo, nes 
jis galėtų likviduoti Ame
rikos karinę aviacijos bazę 
Dachrane, o taip pat pa
kenkti Amerikos naftos 
kompanijoms Saudo Arabi
joje. Taip konferencija ir 
nenusprendė nieko konkre
taus. O prekyba vergais te- 
betęsiama.

Danų žurnalistas
J. Bičas

“Moksleivis,” Nr. 9, 1965

sin Kairo teisme iškėlė iš
tuokos bylą. Teismo proce
se išaiškėjo Siaubingi fak
tai.

Egipte gyveno turtingas 
šeichas Omaras Jasinas iš 
Saudo Arabijos. Jis pa
prašė Ragos rankos, jos tė
vams pasiūlydamas 10,000 
kronų. Ir nors Rega dar 
tebelankė mokyklą, ji su 
džiaugsmu sutiko ištekėti, 
nes, kaip pati sakė, seniai 
svajojusi “gyventi praban
goj ir važinėti nuosavais li
muzinais.”

Raga ištekėjo. Ir štai po 
mėnesio vyras pasakė, kad 
pąrdavęs ją vienam mažos 
kunigaikštystės emirui už 
40,000 kronų.
—Man pavyko padaryti 

labai naudingą biznį, — 
paaiškino Omaras Jasinas. 
—Rinkoje tavo kaina būtų 
daugiausia 20 tūkstančių 
kronų, o emiras užmokėjo 
dvigubai daugiau.

Ir vyras papasakojo Ra
gai, kad iki šiol jis jau par
davęs 65 savo buvusias 
žmonas arabų šeichams ir 
emirams.

Tačiau čia kirvis susiti
ko su akmeniu. Raga po
kalbį su vyru gudriai už
rašė magnetofono juoste
lėje, šio pokalbio pasiklau
sė teismas ir tuoj pat lei
do išsituokti. Šeichas Oma
ras buvo išsiųstas iš Egip
to, ir kalbama, kad ramiiau- 
siai gyvena Beirute.

Saudo Arabija parsigabe
na vergų ne tik iš Afrikos 
ir kaimyninių šalių. Vien 
tik Prancūzijoje kasmet 
dingsta nuo 12 iki 15 tūks
tančių moterų, ir policija 
nesuranda jokiu jų pėdsa
ku. Panaši padėtis ir Ang
lijoje. Manoma, kad dide
lė tų moterų dalis dabar

Prieš 100 mėty
Postdamo (Berlyno prie

miestis) gamykloje iš me
dienos piuvenų ir sodos mi
šinio pradėta gaminti para
ką. Jo išradėjas yra Prūsi
jos kapitonas Šulcas. Para
kas vertingas tuo, kad duo
da mažai dūmų, o svarbiau
sia, šalims, neturinčioms 
sieros, nereikės jos įsivežti 
iš užsienio.

Vilni aus archeologijos 
muziejus gavo kvietimą da
lyvauti tarptautiniame ar
cheologų kongrese Belgijo
je, kuris įvyks Antverpene.

Vasario mėn. pradžioje 
ištremtyje Irkutske mirė 
rusų revoliucionierius - de
mokratas, vienas organiza
cijos “Žemė ir laisvė” kūrė
jų Nikolajus Šerno - Solov- 
jevičius.

Įvairiose šalyse daug dis
kusijų kyla dėl autorinių 
teisių. Pasisakoma už jų 
laiko apribojimą. Anglijoje 
“originalo teisė” trunka 7 
m. po autoriaus mirties ir 
42 — nuo knygos išleidimo; 
dailės kūrinio autorinės tei
sės amžius yra atitinkamai 
nuo 14 iki 28 m. Olandijoje, 
Belgijoje ir Švedijoje auto
rinės teisės laikas yra 20 m. 
no autoriaus mirties; Vo
kietijoje. Portugalijoje ir 
Neapolyje — 30 metų; Is
panijoje ir Rusijoje — 50 
metu. Amerikoje autorinės 
teisės galioja 28 m., auto
riui gvvam esant, ir 14 m. 
jam mirus, tačiau tik tuo 
atveju, jeigu autorius palie
ka našlę arba vaikus.

Anų laikų maldelė
Buvo laikai, gyveno žmo

nės. Dirbo, vargo, rūpinosi, 
kad bėdas, vargus suma
žinti.

Tai buvo mūsų gimtinėje 
Lietuvoje. Tai buvo “gerai
siais nepriklausomybės” lai
kais, kuomet nauji ponai 
dygo kaip musmirės po lie
taus, o valstiečiai skendo 
vis į didesnį vargą.

Nors žmonės turėjo viso
kių maldų prie daugybės 
“šventųjų,” kad išprašytų 
palengvinimų, bet sykiu ir 
naujas maldas sukūrė.

Viena tų maldelių buvo 
įtalpinta prieš daug metų 
žurnale “Kibirkštis.” Aš ją 
dažnai prisimenu. Pagei
dauju, kad ir “Laisvės” 
skaitytojai prisimintų anų 
laikų “maldą.” Štai ji:

šių dienų malda 
su atlaidais

Tikiu į banką visagalį, su- 
tvertoją spekuliacijos ir va
gysčių, kombinacijų, ir į 
Vailokaitį ir sūnų jo aukš
tutinį, poną kademų mūsų, 
kuris prasidėjo iš apgavys
tės šventos, užgimė iš buo- 
žijos, sutvirtintas karo me
tu, sustiprintas vokiečių 
okupantų, surinko pinigėlių 
ir turtų vežimėlį. Nužen
gė j nepriklausomą buožy- 
ną ir trečiaisiais metais nu
pirko visą tėvynę. Įžengė į 
Kauną, neužmiršo ir Var
šuvos, ir gavo 
miško, ir sėdo 
Lietuvos seime, 
kieme. Iš ten
darbininkus ir mažažemius 
ir visus šių dienų bedievius.

Tikiu j monarchiją šventą 
ir reakciją visur esančią, 
baltųjų draugystę, darbi
ninkų nuo darbo atleidimą, 
caro iš 
mą ir 
amžiną.

Bieloviežos 
po dešinei 
kaip savo 

ateis teisti

Bėglius sugavo, devvniems 
nelaimingiesiems tučtuojau 
perniovė gerkles, o tris at
vežė i Riiada ir gėdingai 
nukankio karališkoje aikš
tėje, kad visi pamatytų.

Galima be galo pasakoti 
apie tai, kaip žmonės par
duodami vergijon. Bet at
sitinka ir taip, kad jaunos 
mergaitės iš net u r t i n g ų 
klajoklių šeimų pačios pa
bėga iš tėvų namu pas ver
gu pirklius. Graži mergai
tė, nupirkta turtingo ara
bo, gali gyventi palyginus 
nakenčiamai, ir todėl daug 
kas laisvą, bet elgetišką 
gyvenimą dykumoje pakei
čia pasiturinčia vergija.

Į Saudo Arabiją plaukte 
plaukia auksas už prekybą 
vergais. Todėl už vergus 
ten dabar mokami nemaži 
pinigai. Graži mergaitė kai
nuoja apie 8,000 kronų, 
muskulingas vyras — 3,000, 
net senutę, jeigu ji dar su
geba ka nors dirbti, galima 
parduoti už 700 kronų.

1960 metu pavasarį jau
na graži egiptietė Raga Ja-

Laikraštis “Ruskij inva
lid” praneša, kad Maskvoje 
vasario m ė n. p asirodys 
laikr a š č i ų išnešiotojai. 
Laikraštį ar žurnalą bus 
galima nusipirkti gatvėje.

Dorpate (Tartu) leidžia
mas laikraštis “Eesti Posti- 
meer” praneša, kad 1865 m. 
estų kalba išleista 63 knyg- 
gos ir brošiūros. Didesnė jų 
dalis yra religinio turinio. 
Pagal Jurgensono katalo
gą, išleistą Piarnu mieste, 
iš viso estų kalba iki šiol 
buvo atspausdinta 270 bro-K 
šiūru ir 183 kalendoriai, v

“Vilenskij Vestnik” 41 
nr. praneša, kad Rakandžių 
kaimo (Šiaulių aps.) vals
tiečiai pastebėjo, kaip vil
kas įsibrovė į kaimyno žą- 
sidę. Apsiginklavę p aga- 
liais, jie skubėjo gelbėti 
kaimyno žąsų. Tačiau vilkas 
puolė ir smarkiai apkan
džiojo valstiečius. Į iu riks
mą subėgo daugiau žmonių, 
ginkluotų kirviais, kuolais 
ir užmuša vilką. Ap
kandžioti valstiečiai nuvežti 
i ligoninę. Vasario 2 d. ta
me pačiame kaime buvo pa
stebėti kitu vilkų pėdsakai. 
Vienas vilkas papiovė šunį 
ir sukandžiojo ranką to 
kaimo valstiečiui Daugėlai.

Skambėkite, dainos
Skambėkite, dainos,
Jūs laisvosios dainos, 
Po viso pasaulio kraštus;
Paguoskit, gaivinkit,
Jūs svarbios ir mielos, 
Pavargusius liaudies jausmus.

Skambėkite nuolat 
Ir skleiskite viltį, 
Kad giedras rytojus jau bus. 
Padėkit varguoliams 
Iš vargo pakilti,
Nušvieskit jų tamsius takus.

Pabudinkit žmones, 
Kurie dar vis miega— 
Sapnuoja prietarų sapnus. 
Tegul jūsų balsas 
Į sielą jų stringa— ‘ 
Išblaško jų burtus tamsius.

Sakykit, kad švinta 
Naujoji gadynė, 
Kuri neša laimę žmonėms, 
Ir kad reik dainuoti 
Dainą sutartinę
Bendrai ir džiaugsmingai visiems.

Jonas Juška

*

numirusių atsikeli- ' 
gyvenimą buržujų

Amen.”
Murniko Sūnūs

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa turės susi

rinkimą. Laikas ir vieta na
riams bus pranešta telefonu 
arba laiškais. Turėsime 
svarbių reikalų, taipgi lai
kas pasimokėti duokles.

Hortfordo Laisvės choras 
ruošia pietus, kurie įvyks 
sekmadienį, gegužės 15 d., 
157 Hungerford St. svetai
nėje. Bus gera koncertinė 
programa, nes dainuos 
Laisvės choras ir Aido cho
ras iš Worcesterio.

A. Gilbert dali darbinin
kų jau paleido iš darbo ir, 
sakoma, kad dar daugiau 
paleis.

LDS 5-tos apskrities kon- 
balandžio 24 d., susitikau 
ferenciioje, W a terburyje, 
LDS Cen t r o sekretorių 
Joną Siurbą. Plačiai pasi- 
kalb ėjome organizacijos 
reikalais. Taingi sužinojau 
apie W. Čenulio ir W. Bra
zausko sveikatos reikalus. 
Linkiu tiems draugams 
greit pasveikti.

Vasaros parengimų su
tvarkymas priklauso nuo 
Waterburio draugų. Apie 
tai bus vėliau parašyta. M. 
Svinkūnienė sakė, kad turė
sime parengimą pas Žiūrai
čius. ..

J. Kunca
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Pranas Stiklius

Kapsų ir zanavykų krašte
Philip Bonoski

In Socialist Lithuania
Ekskursijos dalyvio 

pastabos
Kauno literatūrinis mu

ziejus, kurio direktorius 
draugas Kulikauskas, besa- 
savo tiesioginių pareigų, 
dar atlieka gražų kultūri
nį darbų ruošdamas litera
tūrinio pobūdžio ekskursi- 
Jas* atiteki

Tose ekskursijose daly
vauti užsirašo daugiausia 
paprasti, eiliniai žmonės, 
skaitantieji knygas ir pa
mėgę jų rašytojus, kitaip 
tariant, literatūros entuzi
astai.

Kokį didelį šios ekskursi
jos turi pasisekimą, galima 
spręsti iš to, kad paskelbus 
jų datą, rytojaus dieną da
lyvių sąrašas užpildomas ir 
pavėlavusieji nebetelpa ir 
lieka. ,

Šiais metais jau buvo su
ruoštos ekskursijos į Kara
liaučių ir Tolminkiemį, į 
Ušnėnus ir Bukautę pas 
Žemaitę ir į Sūduvos kraš
tą pas žymesniuosius kapsų 
ir zanavykų rašytojus ir vei
kėjus.

Šiame rašinėlyje pavaiz
duoti paskutinės ekskursi
jos dienos įvykiai (liepos 
4 &)•

Veiveriuose
Važiuodamas iš Kauno 

link Garliavos, per autobu
so langą matysi jau ne 
viensėdžius su žaliuojan
čiais laukais, kaip pirmiau, 
o stambius pramoninius pa
status ir naujus mūrinius 
gyvenamuosius namus, sken
dinčius žalumoje.

Nors pats tikrasis mies
tas jau pasiliko toli užnu
garyje, bet vis dar junti 
didmiesčio alsavimą, jau
tiesi esąs jo ribose. Tik už 
Garliavos prieš akis išsi
skleidžia vilniuojantys ru
gių laukai, medumi pakvim
pa dobilai ir akis vilioja gė
lytėmis marguojančios pie
vos.

Mūsų autobusas greitai 
bėga plačiu ir lygiu asfal
tuotu plentu. Pro langus tik 
švysčioja pakelėje pasodin
ti berželiai ir telefonų stul
pai. Toliau, kiek tik akys 
užmato, per laukus, driekia
si aukštos įtampos elektros 
laidai, pakabinti ant plačiai 
išskėstų geležinių atramų.

Pervažiuojant geležinkelio 
bėgius, greitis sulėtinamas, 
Mauručių stotis pasilieka 
dešinėje pusėje ir dar po 
kelių minučių sus t o j a m e 
Veiveriuose.

Veiveriai nors ne miestas, 
o tik maža gyvenvietė, bet 
praeityje suvaidino žymų 
vaidmenį krašto kultūrini
mo bei švietimo darbe.

Pasakojama, kad prieš 
šimtą metų Veiveriuose vei
kė pašto arklių stotis. Čia 
buvo nemažas pastatas ke
leiviams ilsėtis ,ir arklidės, 
kuriose būdavo laikoma 
apie 40 arklių.

Nutiesus geležinkelį, ark
lių pašto susisiekimas pasi
darė nereikalingas ir atli- 
kusiame pastate buvo įkur
ta mokytojų seminarija. 
Čia paruošti mokytojai bū
davo skiriami vadinamosios 
“Lenkų karalystės” guber
nijų pradžios mokykloms. 
Tuomet visose mokyklose 
mokslas ėjo vien rusų kal- 

• ba, taigi ir seminarijoje ta 
pačia kalba ėjo mokslas.

Lietuvių kalba seminari
joje buvo įvesta tik kaip 
atskiras dėstomasis daly
kas. Tos kalbos mokytoju ten 
buvęs Tomas Žilinskas, su
gebėjęs įtikti ir mokyklos 

vadovybei, ir įdiegti savo 
mokiniams meilę gimtajai 
kalbai. Jo pastangų dėka 
iš Veiverių seminarijos iš
ėjo nemažai žymių ir savo 
darbui atsidavusių mokyto- 
jų-švietėjų ir lietuvių kul
tūrinio darbo pradininkų.

1905 metais seminarijos 
auklėtiniai aktyviai pasi
reiškė revoliucijoje prieš 
caro valdžią.

Dabar čia yra Veiverių 
vidurinė mokykla, kurioje 
mokosi aplinkinių kolūkiečių 
vaikai. Prie įėjimo į mo
kyklą stovi Tomui Žilinskui 
pastatytas paminklas. Prie 
jų sustoję visi ekskursijos 
dalyviai susikaupėm ir ty
los minute pagerbėm tą įžy
mų ir daug nusipelniusį pe
dagogą.

1935 metais į Veiverius iš 
Kauno buvo pasiųstas bū
rys smetoninių policininkų 
malšinti streiku o j a n č i u s 
valstiečius. Valstiečiai pa
sipriešino, ir susirėmimo su 
policija metu tenai žuvo du 
valstiečiai—Juozas Gustai
tis ir Stasys Veiverys.

Mykolaičio-Putino 
gimtinėje

Tolimesnis kelias mus ve
dė per Prienus ir Gudelius 
į Pilotiškių kaimą. Tame 
kaime, esančiame nuo Gu
delių už trejeto kilometrų, 
gimė Vincas Mykolaitis-Pu
tinas, įžymusis mūsų poe
tas ir rašytojas, “Altorių 
šešėly” autorius.

Prie Gudelių koperatyvo 
ant laiptelių sėdėjo trejetas 
vyrų ir šnekučiavo. Jie 
mums parodė kelią į Pilo- 
tiškius, bet, pasisukus ma
šinai į tą kelią, pamatėm 
atsivejantį pagyvenusį kol
ūkietį, kuris mojuodamas 
rankomis skubėjo paskui 
mūsų mašiną ir kažką sa
kė. Autobusui sustojus, jis 
prisiartinęs įspėjo, kad ke
lias į Pilotiškius esąs labai 
blogas, ir mes su savo au
tobusu galim tenai nedava- 
žiuoti. Bet mūsų mašinos 
vairuotojas, jaunas ir pil
nas energijos vaikinas, įspė
jimo nepaisė ir leidosi va
žiuoti siauru ir išklampotu 
moliniu keliu. Nuo kalnelio 
ant kalnelio slidinėdamas ir 
skersuodamas autobusas 
dasikasė iki Pilotiškių, bet 
iki Mykolaičių sodybos rei
kėjo dar paeiti lauko take
liu, į šoną nuo kelio, kuria
me sustabdėm, autobusą. 
Mus ten nuvedė labai ma
loni Mykolaičių kaimynė, 
gyvenanti prie kelio.

Diena buvo graži, saulutė 
skaisčiai švietė, baltapūkiai 
debesėliai plaukė mėlynu 
dangumi, tai paeiti apie

puskilometrį žaliuojančiais 
laukais mums tik vienas 
malonumas!

Prieš mus ant kalnelio vi
dutinio valstiečio sodyba. 
Įeinam į kiemą, pasukam į 
gyvenamą trobą. Priešais 
įėjimą prie tako iš abiejų 
pusių auga putino krūmai, 
kurių balti žiedai jau bai
gia nubyrėti. Muš" pasitin
ka žilaplaukis šeimininkas 
Antanas Mykolaitis, iš vei
do ir visos povyzos labai 
panašus į savo brolį-rašyto- 
ją. Jo kviečiami visi su
einame į vidų. Užsimezga 
draugiškas pokalbis.

Nelengva buvo Mykolai- 
čiams leisti sūnų į mokslus. 
Mokesčiai už žemę buvo di
deli, o ta žemelė nevisada 
atsilygindavo už sunkų dar
bą. Pasėliai ant kalnelio 
nuo sausros išdžiūdavo, o 
pakalnėje nuo drėgmės su
pūdavo. Visai šeimai sutar
tinai dirbant, tik vieną be
pajėgė išmokslinti, kitiems 
teko pasilikti be mokslo. 
Vasaros atostogų metu bro
lis parvažiavęs eidavo į lau
kus padėti dirbti. Namieje 
mažai kalbėdavęs, daugiau 
būdavo užsiėmęs knygomis 
ir raštais. Ką rašydavęs, 
namieje niekas nežinojo, o 
motina ir numirė nežinoda
ma apie sūnaus parašytą 
romaną “Altorių šešėly.”

Nors ir labai įdomu bu
vo kalbėtis su maloniu šei
mininku, bet mūsų laukė 
dar kitos lankytinos vietos 
ir turėjom grįžti į laukiantį 
autobusą. Tuo labiau, kad 
kilo juodas debesis, kuris 
mums nieko gero nežadėjo.

Gal pusę kelio pavažiavus 
ėmė lynoti ir mūsų autobu
sas labai sunkiai tegalėjo 
įveikti pramirkusiame mo
lyje pasitaikančias kliūtis. 
Staiga pajutom, kad, ra
tams nesiliaujant suktis, 
mūsų autobusas sustojo 
vietoj e. Išradin g e s n i e j i 
iš autobuso išlipę rovė 
žolę ir klojo po ratais, pas
kiau įsispyrę į šlapią molį, 
pečius įrėmę ėmė stumti 
sunkią mašiną, kuri paklu
so jėgai ir iškopė į kalniu
ką. Taip vargais negalais 
prisiyrėm iki Gudelių ir pa
siekėm žvyruotą kelią. Čia 
į rasotą žolę besivalantiems 
išpurvintus batelius drau
gams ekskursijos vadovas 
iškilmingai pareiškė:

—Sakau ir užtikrinu, kad 
po kelių ar keliolikos metų 
čia bus nutiestas lygus as
faltuotas kelias ir juo važi
nės iš visų kraštų turistinės 
mašinos iki pat Pilotiškių 
Mykolaičio sodybos!

(Bus daugiau)

Urugvajaus pažangūs lie
tuviai, susispietę Urugva
jaus Lietuvių Centre, ren
giasi atžymėti 40-ties metų 
sukaktį, kai Montevidėjuje, 
Urugvajaus sostinėje, įsikū
rė lietuviška kultūrinė or
ganizacija, tai buvo 1925- 
ais metais. Tąja proga bus 
prisiminta, kad jau suka
ko 2o metų (1946 m. vai. 
12 d.), kai Urugvajaus Lie
tuvių Centras įsigijo pirmą
sias nuosavas patalpas Mon
tevidėjuje, Avda. Agracia- 
da 2783.

Čia susirinkę mūsų tau
tiečiai emigrantai turės 
progą prisiminti pirmąsias 
sunkias dienas svetimoje 
šalyje. Atsimins, kaip jie 
kūrė ir kas juos skatino or
ganizuoti tą pirmį lietuviš
ką kultūrinę organizaciją 
išeivijoje, Urugvajuje. Vi
si sykiu, ir suaugę ir jau
nuoliai, sužinos, kaip išdy
go pirmas lietuviškos kul
tūrinės organizacijos daigas 
Urugvajuje.

Taip pat prisimins, kokias 
dideles pastangas reikėjo 
dėti, kad pirmąsias patalpas 
įsigyti. Tada reikėjo plėsti 
lietuvišką pažangią veiklą, 
lietuviai laukė naujų pažan
gių laimėjimų visuose fron
tuose, taip kaip buvo laimė
tas, nors ir daug gyvybių 
kainavęs, Didysis Tarybinės 
Tėvynės karas.

Urugvajaus Lietuvių Cent
ro pirmose patalpose 1946- 
aisiais metais įvyko Pirmas 
Pietų Amerikos Lietuvių 
K o n g r e sas. Ten įsisteigė 
laikraščio “Darbo” redakci
ja. “Darbas” buvo patvir
tintas Pietų Amerikos pa
žangių lietuvių o r gja n u. 
Taip pat ten rado vietą ir 
tais metais įsisteigusio Pa
žangių lietuvių radijo va
landėlės (kuri transliuojama 
kiekvieną sekmadienį, 11 iki 
11:30 vai. Montevidė j aus 
laiku) komisijos personalas. 
Nebereikėjo bastytis po sve
timus užkampius, kilnotis iš 
vienos vietos į kitą po sveti
mas pastoges.

Aktyvėjo lietuvių pažan
gi veikla Urugvajuje. ULC 
patalpose kiekivenas lietu
vis jautėsi kaip savo na
muose, kaip Tarybų Lietu
voje, kaip tėvynėje. Urug
vajaus lietuvių pažangi 
veikla aktyvi už kontaktą 
su tėvyne, už šivesesnę dar
bo žmogaus ateitį ir už tai
ką pasaulyje.

Minėjimas įvyks gegužės 
15 d. Tąja proga leiskite 
Jus pasveikinti. Palinkėti

“Antai, pažvelki, tai Vilniaus rūmM...”

Nuoširdūs sveikinimai Gegužes 
Pirmosios proga

Gerb. Draugai ir Drauges, į Jums sėkmes kilniame dar
be. 0 mes stengsimės, kiek

It is a young country— 
and yet it has memories 
that are very old. It is a 
gay country, with singing 
and dancing, but at Pirciu- 
pe stand the granite re
minder that the mothers 
and fathers, the grandpa
rents of these thousands 
of children lifting their 
voices in traditional song, 
fought only yesterday the 
barbarous foe, and many, 
many perished. Mostly, it 
is only a country that, for 
the first time in its histo
ry, has truly found itself, 
stands truly on the thresh- 
hold of new and great be
ginnings, whose future in 
creativity and accomplish
ment will outdo anything 
from the past which follows 
it like a gray bloody sha
dow.

Therefore ir is a young 
country. It bestows youth 
even o n the aged who, like 
the painter A. Žmuidzina
vičius of Kaunas, at 89 
thinks of a new paintings, 
new ways of capturing the 
particular beauty of the 
Lithua n i a n countryside, a 
task, which keeps him cre
atively young. No visitor 
who comes to Lithuania 
can think that he will re
main immune to its special 
power. If he comes from 
the West, tired, cynical, 
more than half through 
with life, ready to close the 
book, here he will find him
self suddenly freshly chal
lenged, his notions newly 
questioned, his conclusions 
uncomfortably upset. For 
in Lithuania he will redis
cover the fundamental 
truth of our time—that we 
stand, not at the end of his
tory, but at its freshest, 
newest beginning!

Ah, but you are too 
naive: you see poetry where 
there is only fact, somber, 
untidly, unpleasant fact, 
which resembles the dark 
past more than the bright 
new future J So I’ve been told ; 
and even the dreary evi
dence for it has been lined 
up for me to count: this 
trusted man who sold out 
the future for a bribe; this 
one who, though Lithuani
an, worked to undermine 
Lithuania for American 
power; this one who, behind 
everyone’s back, laughs at 
everything, and as you 
count hopefully the ac- 
complishments he will 
match each one of them 
with a failure, a loss, a dis
illusionment.

Cynicism raises the dif
ficulties of life and struggle 
into a principle. Cynics 
laugh at those who dream 
of reaching the Moon; they 
can never explain how man 
nevertheless manages to 
turn such dreams into re
ality. For them that ele
ment of undying courage 
in the human soul does not 
exist, and that great in
tention of humanity to 
know itself fully, to become 
itself trtily, to create and 
re-create itself, remains ali- 
en to them.

They stand before great 
panoramas and close their 
eyes!

In 1959, I visited Lithua
nia for the first time, at 
the invitation of the poet, 
E. Mieželaitis, who later be
came a Lenin Prize poet. 
ah t new of Lithuania be
fore was what I under

sugebame ir aplinkybės leis, 
dirbti, kad pažangi lietuviš
ka kultūrinė veikla daug 
metų žydėtų.

U? L. Centro
Valdybos įgalioti:

J.Matulevičius, pirm.
A. Varža, sekr.

Montevideo
1966 m. bal. 15 d.

CLEVELAND, OHIO
Clevelando , Lietuvių Mo

terų susirinkimas įvyko ba
landžio 14 d. Atsilankė gra
žus būrys narių ir svečių.

Susirinkimą atidarė klu
bo pirmininkė A. Palton ir 
pakvietė nares atsistojimu 
pagerbti mirusią narę Aną 
Grigienę.

Finansų sekretorė rapor
tavo, kad klubas turi 86 na
res. Pereitais metais 3 nė
rės mirė. Knygų komisija 
raportavo, kad viskas tvar
koje

Buvo skaitytas laiškas iš 
“Vilnies”, bet jo aptarimas 
paliktas kitam susirinki
mui.

Ligonių lankymo komisi
ja: M. Lubikienė ir O. Is- 
tramskienė raportavo, kad 
M. Nikas jau sveiksta. Ap- 
šeigienė sunkiai susirgo, 
buvo ligoninėje keletą sa
vaičių. Dabar yra daktaro 
priežiūroje namie.

Iš D.P.D. buvo delegatas, 
pageidavo, kad Moterų klu
bas pagelbėtų suruošti pa
rengimą. Apsiėmė M. Kar- 
sokienė.

Sekamame klubo susirin
kime šei m i n i n k a u s A. 
Mack, J. Beikin ir M. Kar- 
sokienė. Susirinkimas įvyks 
gegužės 12 d., 11 vai. ryto, 
klube, 12618 Show Ave. 
Kviečiame visus geros va
lios lietuvius dalyvauti. Mo
tinos pagarba įvyks gegu
žės 14 dieną.

M. Masonienė skaitė pa
skaitėlę apie moteris. Už
baigus susirinkimą turėjo
me užkandžių. Šeimininka
vo M. Martin ir J. Yurka.

•
LLD 22 kuopa turėjo la

bai gerą parengimą. Gaila, 
kad iš 190 kuopos nedalyva
vo nei organizatorius.

Bacevičienė paaukojo $2. 
Jai didelis ačiū.

A. S.

Hartford, Conn.
Parengimas

Sekmadienį, gegužės 15 
d., 157 Hungerford St. sve
tainėje įvyks Laisvės choro 
parengimas. Bus koncerti
ne programa, kurią pildys 
vietinis Laisvės choras ir 
Aido choras iš WorcCsterio. 
Bus ir banketas. Pradžia 1 
vai. po pietų.

Rengėjai prašo visus pa
žangius lietuvius dalyvauti 
ir gražiai priimti svečius iš 
kitur.

Laisvės choro susirinki
mas įvyko balandžio 29 d. 
Naujas namo gaspadorius 
M. Sebeskis padavė prašy
mą- permitui. Kai gaus, 
užims vietą. G. Silks išdir
bo 2 metus, bet toliau nega
li dirbti iš priežasties ne
sveikatos. Labai gaila.

Laisvės choras nutarė pa
aukoti $25 kbv^i už taiką.

V. K. 

stood of it from the tales 
bf my father and mother. 
Of course, I kew that 
changes had taken place 
since they had left Lithua
nia before the turn of 
the century! But, still — 
old Lithuania lurked 
in my imagination; that 
shrouded nation of fatal 
bogs, of dark deep forests 
where the wolves howled, 
of deadly labor, of deep 
poverty, of such black, re- 
morseless and hopeless 
struggle against nature, 
against God, against —the 
most powerful opponent of 
all! — the Lords of the 
Lands!! From these one 
fled, if one could flee at 
all, leaving behind father, 
mother, brothers and sis
ters, in the hope that any
thing and anywhere had to 
be kinder, better than the 
land where one was born. 
Lithuania was like a blood
stained carpet across which 
huge armies had dragged 
their boots — from the 
East, from the West, from 
the North, from the South: 
no point of the compass 
was safe. For the average 
Lith u a n i a n child, in his 
crib, the question was, not 
whether he would reach a 
dignified, white-b e a r d e d 
old age, but, in the race 
against Hunger and War, 
which would take him 
first?

This is how Lithuania ap
peared to me fro m the 
tales of my parents. And 
much of that picture was 
true. In the dainos sung 
by my mother, oppression 
and sorrow, loss and cala
mity, were the monotonous 
refrain.

History seemed to be say
ing, in those songs and 
others that came later, that 
in spite of heroism, in 
spite of stubborn and im
mortal struggle, neverthe
less the grim truth was that 
Lithuanians as a people 
were dwindling, and after 
the two world wars it was 
possible to find larger 
communities of Lithuanians 
in Argentina and Chicago 
than in some parts of Lith
uania. Indeed, after the 
Nazis had been pushed out, 
after the Nationalist ban
dits had finally been rout
ed, and they came to count 
the living and the d e acT, 
Lithuanians found too ma
ny of one and too few of 
the other! The result is 
that one-third of the na
tion today is under 25. To 
call such a nation, that has 
known such bitterness, has 
shed so much of its precious 
blood, has fought so stub
bornly for so many centu
ries, a “captive” nation of 
anyone is to insult not only 
a heroic people but history 
itself!

I came to study Lithua
nia — today’s Lithuania— 
in the hope that what I 
coud tell of it would help 
Americans t o understand 
mode of the real world in 
which they live. Was I 
bound to tell the truth? I 
knew, however, that “tell
ing the truth” involves 
more than a pious subject
ive wish. The “truth’’ to
day is a very complicated 
thing. It’s not merely a 
parade of statistics, facts 
and “description of reali
ty; But something more.

(Continued on pag 5) •
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In Socialist Lithuania
(From page 4)

. - For isn’t it a fact that to 
'* know the truth about Lith- 
V uania, or any socialist 

country, is already to have 
a opened the door to know- 

’ * ing the truth about Viet
nam? Those who cannot 
afford to know the truth 

»' about Vietnam cannot af
ford to know the truth 
< about Lithuania. Those 

I who see Lithuania truly
* will also see Vietnam. •

This is the basic difficul
ty that any journalist, no
velist or simple reporter 
faces — and much more so 
if he is an American.

To illustrate this even 
more dramatically, let me 
tell a story.

In 1959, I was taken to 
see the great new dam be
ing erected at Kaunas. I 

1 ’ rode on the bottom of the 
valley from which whole 

4 hamlets had been shifted— 
including churches, as I 
found’out this,trip — be- 
couse the dam being built 
was going to flood this en
tire valley for miles and a 
new man-made sea would 
come into being, and a 
great new source of elect
ric power would now be a

* reality. That same winter, 
as I was browsing through

* a bookstore in New York, 
a Lithuanian DP (displaced 
person) rec o g n i z e d me, 
and after introducing him-

/ self asked me what I had 
seen in Lithuania that pre
ceding summer. I told him 
about the huge new dam 

1 ’ they were building in Kau
nas. As I described my ex
perience I noticed a strange 
look come upon his face — 
a skeptical, half -amused 
look as though he knew I 
was telling him fiction, not 
facts.

4 “You don’t believe me?” 
I suddenly asked.

“No,” he said. “I do not.”
“But I saw it with my 

own eyes. I rode through 
' jjb the valley which will be 

covered with water next 
year. I stood on 
which was made 
concrete...”

But I couldn’t
him. He was su're that I 
had been somehow taken 
in. The dam was not a real 
dam. It was papier mache. 
Once I was gone it would 
be dismantled and stored 
untill the nex naive Ameri
can came that way.

* Next summer I returned 
to Lithuania again. And 
again I went to Kaunas. 
And now the dam was

• completed. And now, a new 
lake existed where none 
had been before. Not only 
that. If last year I rode 
oh the bottom of the lake, 
this year I rode on- top of 
it — in a hydrofoil ship, 

v Now fish swam two feet 
beneath me where last 
year birds flew. And again 

į 4 I thought of my Lithuani
an DP in New York. Was 
this great lake also a mi
rage? After.I was gone, 
would some giant hand 

. pluck up a stopper, as you 
O do from the bottom of a 

bathtub, and in a moment 
all this very real-looking 

fwater would pour away?
I felt sorry for this poor 

DP. For I understood his 
* dilemma. If he believed 

hie, then how could he justi
fy himself living abroad, 
cursing his native land, 
dreaming of i^ehirhihg to

own 
for 
His 

pro- 
n o t

the dam, 
of real

convince

it over mounds of corpses? 
He had to believe his 
delusions. The truth 
him was too fatal, 
self-delusion was so 
found that he could
even permit himself to be
lieve that, after all, what 
is so remarkable about a 
people building a dam and 
introducing electricity into 
the countryside once they 
are free to do so?

And that’s the truth 
which American in partic
ular find that they are not 
allowed to accept — that 
things are normal, natu
ral, in Lithuania. That the 
people are free. That they 
wake and eat and sleep and 
work without internal fears. 
That they dreairi of bring
ing up their children as 
others have dreamt of 
bringing up their children 
— normally, That they 
speak of improving their 
life — of getting better 
homes ,and better schools, 
and better health—and all 
of this for the most norm
al reason in the world: to 
live humanly.

And just this very fact 
is considered contra band 
news in my own country. 
I have seen the Lithuanian 
workers put into operation 
a new 600,000 kilowatt gen
erator — the fourth — at 
the new city of Elektrenai, 
and I rejoiced with them 
for I was glad to know 
that a new victory of light 
over darkness was being 
won.

I have been witness at 
the celebrations which the 
Lithuanian people held to 
commemorate 25 years of 
socialist power. I rejoiced 
wth them, for time was 
when to hold socialist pow
er for only 100 days was 
considered historic.

I have walked through 
great libraries holding mil
lions of books, the child of 
Lithuanian parents who 
could neither read nor 
write.

I have spoken with work
ers, priests, farmers, poets 
and simple people, and in 
each of them whether dim
ly, obscurely or contradic
torily, still one can glimpse 
that new type which has 
come into existence only 
with working class power— 
a type which often remains 
unknown even to itself.

For it is true: one is 
always aware of the 
dimensions of his life, 
times he lives in, or 
meaning of his efforts,
til Time itself shows this 
dimension, this meaning. 
One needs to know not on
ly how life was before; 
one also needs contempora
ry contrasts: one needs to 
prove one’s self against the 
problems of the mohient. 
And today, this generation 
is proving itself as surely 
as did any generation Which 
struggled before it. In Lith
uania the generation that 
is ensuring the success of 
the future — nailing down, 
as it were, the nail first 
driven with powerful blows 
by their father deep into 
the wood.

I know the contrast, for 
I know bdth worlds — the 
S o c i a Ii s t world and the 
capitalist world. I know 
more than that — I know 
a capitalist world which 
has reached tW liftiitš of its 
great powers, and I have 
seen \vhat thbse limits

and know why it can go 
only so far and can go no 
further. Little Lithuania 
is infinitely more advanced 
socially, in its human rela
tions, than powerful Ame
rica, whose, greatest latest 
social achievement has been 
a law promising ailing men 
and women over 60 that 
they will not be thrown out 
on the streets! One hundr- 
red years after a bitter 
Civil Dar, which had freed 
the American Negro, he is 
still being shot down in the 
American streets! Unfree 
now as then, dealt with un
mercifully now as then.

So it’s plain why i’ts so 
difficult to tell the simple 
facts about youthful Lith
uania, a socialist state. 25 
years old. If you convince 
Americans that life is 
normal here in this small 
country, they will naturally 
ask themselves why life is 
not normal for Negroes at 
least in Los Angeles and 
Birmingham? If Lithuani
ans can all go to school 
without discrim i n a t i o n , 
why not Negroes in Ameri
ca? And if no one suffers 
from unemployment here in 
little Lithuania, .why must 
anyone zsuffer unemploy
ment in big America?

And, finally, if there is 
peace and work and health 
here in Lithuania, a social
ist country, isn’t it also true 
that there had been peace 
and work and health in 
that other unknown social
ist country — Vietnam? 
And if it is obviously im
moral and criminal to con
coct plans for invading 
peaceful Lithuania, which 
is so busy at work, was it 
not equally immoral to in
vade peaceful Vietnam 
which wants only to work, 
to build, to create its fu
ture?

In this sense, quite clear
ly, each success in Lithua
nia, as in every socialist 
country, is a: blow for 
peace; its continued exist- 
ance and prosperity finally 
must c o n v i n ce even the 
most hardened enemy, the 
most cynical, those lost to

Chester, Pa.
Balandžio 23 dieną mirė 

Amelia Butakis, sulaukusi 
71 metų. Velionė sirgo apie 
tris mėnesius Crozėr ligoni
nėje, kur turėjo dvi opera
cijas. Prarado koją ir pa
galiau sunki liga atėmė gy
vybę. Paliko dideliahie nu
liūdime savo dukrą Aleną ir 
Schoenmah, sūnūs Benja
min, Stanley ir Walter.

Lai būna Amelia! lengva 
šios šalies žemele amžinai 
ilsėtis.

Reiškiu velionės šeimai 
užuojautą liūdesio valando
je.

EDDYSTONE, PA.
Antanas Lipčius nesijau

čia gerai, randasi po gydy
tojo priežiūra.

Linkiu draugui. Lipčiui 
greitai sustiprėti.

not 
full 
the 
the 
un-

Boston, Mass.
Svarbios prakalbos

Įvyks .šėštadiehį, gegužės 
7 d., Arlington St. Church, 
Arlington.,ir Boylston Sts., 
Bostone. Pradžia 8 vai. va
kare.

Susirinkimas šaukiamas 
kovai prieš McCarrano 
įstatymą. Kalbės Josef Fo- 
rer, prof e s o r i u s Vern 
Countryman, iš Harvardo 
universiteto, Jose Ristrucci, 
Howard S. Whiteside ir ki
ti geri kalbėtojai.

Kviečia skaitlingai atsi
lankyti.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Rengėjai

Elizabeth, N. J.
Balandžio 24 d. buvo ge

ri susirinkimai LLD 54 kuo
pos ir LDS 33 kp. Į LLD 
kuopą įsirašė du nauji na
riai. Finansų sekretorius 
pranešė, kad kuopos visi 
nariai sumokėjo duokles už 
1966 metus.

Kuopa nutarė pasveikin
ti “Vilnies” suvažiavimą su 
$10. Sveikina vilniečių suva
žiavimą ir kuopos nariai.

LDS kuopos susirinkime 
buvo balsavimas kandidatų 
į Centro valdybą. Nariai 
daugiausiai balsavo už jau
nesnius kandidatus. Į LDS 
s’eimą delegato neišrinko, 
nes niekas neapsiėmė.

Po susirinkimo turėjome 
linksmą paminėjimą Walte- 
rio Žuko gimtadienio. Myl- 
da Žukienė parūpino gimta
dienio paminėjimui kas rei
kalinga ir užkandžių. Susi-

MILK MAN. Must be neat, clean, 
reliable. Many fringe benefits, pleas
ant working conditions for man 
qualified. Permanent employment. 
Security without lay-offs. Openings 
in Binghamton County & Gloucester 
County. Haines State Seal Dairy, 
Cross Keys Rd., Hurffville, N. J. 
589-2280. (35-41)

WELDER-FITTER. Blue print 
reading helpfull but not necessary. 
Knowledge of General metal work
ing shop. Apply—

A & W INDUSTRIES
1300 Walnut St., Camden, N. J. 

Phone 1-609-WO. 4-2335 or
MA. 7-5150. (35-40)

CHEF 
Top flight.

Hard working.
Top salary. Bonus, benefits.

Apply—
SHOYERS RESTAURANT 
412 Arch St., Phila., Pa.

(35-38)

MAN
To operate jig saw to close tolerances 

and fine degree of accuracy.
Phone OR. 7-1250 

FLO-MAR INDUSTRIES, INC.
2901 Grant Ave. 

Phila., Pa.
(34-38)

COOK. Head cook for center city 
employees cafeteria. Exp. in 1g 
quantity cook nec. Early hrs., * 5 
day wk. Gd sal. Pd Vac & holidays. 
Apply in person or call for interview. 
DA. 9-5700. Personnel Dept. THE 
MACKE CO., 123 East Luzerne St., 
Philadelphia. (32-38)

COOK
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pk., Springfield.

(32-37)

Pittsburgh, Pa.
Padėka

Balandžio 5 dieną buvo 
palaidota Apolonia Poška 
Puodis. Aš, jos duktė He
len Puodis, noriu tarti pa
dėkos žodį motinos draugei 
ir kaimynei Margaret Cher- 
kovsky už jos kasdienines 
paslaugas, kai motina sir
go. Taip apt dėkoju Globis 
šeimai, taipgi Pranaičiui už 
kalbas, pasakytas prie mo
tinos karsto šermeninėje ir 
kapinėse.

Paskutinis, bet nemažiau- 
sias padėkos žodis eina 
tiems, kurie mamą palydėjo 
l amžiną atilsį, ir tiems, ku- rinkę6 sudainavo Walteriui

MAN. Experience not necessary, 
as pantry helper in year round resort. 
Make salads, etc. Permanent. All 
benefits, live in or out. References 
required. Phone Mr. Keiss before 
2 PM. 717-595-7401. Skytop Lodge, 

Skytop, Penna.
(35-36)

MAINTENANCE MAN
for small Appartment Building & 
Supermarket. Bachelor apartment 

available if desired. Apply—
347 Easton Rd.

Glenside, Pa.
(33-37)

HOUSEMEN. General work.
Experience not necessary. 6 day 
week. Salary, room and meals. 
Some gratuity. All benefits. Ref
erences required. Phone 717-595-7401 
or write Housekeeper, Skytop Lodge, 
Skytop, Penna.

(35-36)

RESTAURANT HELP. FIRST 
COOK. Knowl. of Jewish style. 
Breakfast Cook. Dishwasher, Bus 
Boys, Waitresses. Apply in person.

WOOFIES RESTAURANT
Morris & the Boardwalk 

Atlantic City, N. J.
(35-37)

WANTED AT ONCE 
MECHANICS (2) 

Exp. heavy eqpt. Apply— 
STEWART EQUIPMENT CO. 

1165 Matsons Ford Rd. 
West Conshohocken, Pa. 

Call 825-0484, Mr. Lane.
(33-39)

COOK
Experience necessary. 

Full time or part time.
Apply—

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pk., Springfield 

(33-38)

rie asmeniškai negalėjo da
lyvauti, bet mintyse buvo su 
mumis toje liūdesio valan
doje. Jūsų visų užuojauta 
labai aukštai įvertinta.

Helen Puodis

all truth, that there is a 
stubborn fact in life today 
which cannot be wished 
awayb which
driven away, and finally,
cannot be destroyed.

They are gathering bump
er crops now in Lithuania. 
It is harvest of peace.

cannot be

Visada Naudinga Turėti 
Daugiati Apdraudos

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
. Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą? Pagalvokite apie tai.

Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašydami į 
LIĖTtrVlV bARĖINlNKŲ SUSIVIENIJIMU

Dabar galinta įsirašyti į LDS be daktaro egzamina- 
cijos, tik išpildant harystes aplikaciją.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus. 
Galima įrašyti vaikus į LDS vaikų skyrių nuo 

gimimo dienos iki 15 metų amžiaus.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 metų 
“endowment” apdraudos arba ant paprastos apdraudos 

iki $2,000 sumos.

Jeigu jūs turite kdkią ndrs apdraudą, tai vistiek galite 
įsirašyti į LI)S ir paimti apdraudą $300, $500 Ar $1,000 
sumoje. Jums bus naudinga turėti datigiau apdPaūdoS.

Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus 
gali įsirašyti į LDS pašaipos skyrių.

bei platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą savo 
miteste arba į LDS cehtrą sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street

OZONE PARK) N.Y0 11417

uIlgiausių metų”.
A. Skairus

PAINTER
Prefer man who litas in Delaware 

County or area 'or-Chester.
Steady year round work. 
C & H PAINTING CO.

353-2250
( 36-37)

FOREMAN 
Experienced in supervising men 

handling heavy steel. 
Good opportunity, fringe benefits.

Call Mr. Lessick 
PENN GALVANIZING CO.

PI. 4- 1500
(36-37)

Help Wanted Female
ASSISTANT FITTER

On Better Dresses
Apply in person to 

MRS. FRANKLIN SHOPS
27 Station Rd.
Haverford, Pa.

(36-37)

Waterbury, Conn.
Padėka

Ypatiškai n egalėdahias 
visiems padėkoti, tariu ačiū 
pep “Laisvę” visiems drau
gams, kūi’ie mane lankė li
goninėje asmeniniai arba 
prisiuntė laiškų ir atviručių 
su linkėjimais. Nemaniau, 
kad turiu tiek daug gerų 
draugų. Dėkui Svinkūnie- 
nei už parašymą į laikraštį. 
Visiems didelis ačiū.

J. Bartush

“Laisvės” paramai 
parengimai

Svarbu iš anksto žinoti, ka
da ir kur įvyks parengimai 
“Laisves” naudai. Iš'anksto; 
reikia prisirengti juose da-; 
lyvauti ir reikia darbuotis,; 

kad jie būtų sėkmingi.

BALTIMORE, MD.
Metinis Piknikas
Įvyks sekmadienį

Birželio 19-tą Dieną
Slovak National Honle Parke

6526 - Holabird Avė.

BROCKTON) MASS, 
bidysis Piknikas 

Įvyks sekmadienį 
Liepos 3 ir 4 dd.

Rartiova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

l’Hlk.AbELPHIA, i*A.
Išvažiavimas—Pietūs 

Pas feamanauskus 
Sellersville, Pa.

Įvyks sekmadienį
Liepos 3-čią Dieną

1

-

STRUCTURAL STEEL!
LAYOUT MEN! 

WELDERS!
Norristown area.

666-6059
(36-37)

PORTER for Employees cafeteria. 
General kitchen duties. 5!£ day 
wk. 7:30 AM to 4 PM. Mon. thru’ 
Fri. Pd holidays and vacations. 
Apply, in person to Mrs. Shunk, 
Cafeteria
Cafeterias, Inc., c/o Clifton Precision 
Prods. Broadway & Marple Aves., 
Clifton Hghts, Pa. (36-37)

YOUNG MAN
Trainee to learn general shop work. 

Permanent position.
Good working conditions.

Must be reliable and willing to learn. 
Call WA. 2-1142, ask for Joe.

(36-40)

Mgr. Progressive

CLERK-TYPIST. Mature, figure 
aptitude, neat appearance. Small 

congenial office in Suburban 
Malvern, Pa.

Send resume in own handwriting. 
Box P-10, Jefferson Bldg.

Phila, Pa. 19107. (32-37)

NURSES 
LPN. All shifts.

Excellent salary and fringe benefits. 
Call IV. 3-0735.

FAIRMOUNT FARMS
561 Fairthorne St., Phila., Pa.

(34-38)

COUNTER GIRL & ASSEMBLER
Prefer High School grad. 

For Dry Cleaners.
Experience not necessary.

Apply 756 Germantown Pike 
Plymouth Valley, Pa. BR. 5-5197.

(33-36)

COOK. 40 hr. wk. Uniforms fur. 
Salary plus meals. Liberal benefits. 
Air cond. living qrtrs avail. Refs 
req. Apply Mrs. Hendricks, Kate 
Macy Ladd Convalescent Home, Far 
Hills, N. J. 07931. Phone 201-234- 

>0860. 10 AM 4 PM. Qualified males 
į also considered. (36-38)

Lowell, Mass.
k ’Papildymas

“Laisvėje” iš balandžio 5 
dienos tilpo mano atsimini
mai apie S. Penkauską. Ne
parašiau, kad išlydint tarpe 
norwoodiečių buvo ir Y. irs 
R. Niaurai, o iš Haverhillio 
Kazlauskai. Prie stalų klu-’ 
be patarnavo ne A. Žukaus- j 
kienė, o A. Račkauskienė.; 
Klaidą pataisau ir atsipra
šau.

J. Blazonis

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD susirinkimas įvyks 
dienj, Gegužės-May 14 diėną, 2 vai., 
svetainėje 1154 N. 4lh St. - 
rimtai pasitarti apie išvyką busu j 
Baltimore ir kitą gegužinę. Atvyk
dami į siisirihkimą p&kvieskite ir 
kitus narius, kiek kuriam galima, 
o gal atsiras ir koks naujas įstoti 
j mūsų kuopą. Valdyba (36-37)

šešta'

Reikės

WOMEN
Immediate openings.
Full or part time.
Choose own hours.
(Trans, necessary)
Phone DA. 4-3551

(35-38)

DRESS MAKER
Fitting and alterations.

Full or part time.
Must be fully exp.

LO. 7-1001
(36-42)

ASSISTANT, Insurance Program.
Bookkeeping exp. required, to handle 
all records and billing procedure 
for non-profit organization. Group 
Insurance Program. Immediate. 

Princeton area.
Call 924-4124, Mrs. Repose.

(36-39)

MALE or FEMALE
ACCOUNTING CLERK. For steam
ship office to handle payroll and 
acct’s, receivable. Accounting 'exp. 
or schooling nee. 5 day wk. Start
ing sal. $80 per. wlę &' benefits. 
Apply FURNESS WITHY CO., 312 
LafayetteBldg., 5th & Chestnut St.

(34-37)

FOfc SALE
FARM

200 Acre Limestone farm in Uhion 
Co., Pa. 2 barns, 8 room brick 
house, all convėninences. New Milk
ing parlor, milk-house and silo. One 
mile to town. Call '1-717-966-1137. "

(35-37)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Žmogus per 60 mėty toje pačioje 
profesijoje!

Mieste pasidairius
Nemaža Niujorko lietuvių 

pažįsta Juozą Dainių. Jis— 
ilgametis spaustuvininkas - 
presmanas, ir šiuo metu da
lį laiko dirba “Laisvės” 
spaustuvėje, padėdamas Jo
nui Lazauskui.

Aną dieną besikalbant su 
Juozu, sužinojau, kad šie
met sukanka 60 metų, kai 
jis, kaimo vaikinas (nuo Ša
kių) nuvyko į Kauną ir Sa
liamono Banaičio spaustu
vėje pradėjo mokytis spaus
tuvininko amato. Pramo
kęs. po kiek laiko, atvyko į I 
JAV. čia yra dirbęs “Ko
vos” spaustuvėje, Filadelfi
joje. vėliau “Laisvės” spaus
tuvėje — vis presmanu. Bet 
daugiausia Juozas dirbo di
džiulėse angliškose spaustu
vėse. kur vedė milžiniškus 
modernius presus.

Šiuo metu Juozas Dainius, 
pasiekęs arti 76-uosius me
tus, su žmona gyvena New 
Jersey valstijoje; nelengva 
jam važinėti j “Laisvės” 
spaustuvę, bet atvažiuoja, 
padeda mums laikraštį iš
leisti.

—Ar daug jums S. Banai
tis mokėdavo, kai pas ii mo
kėtės darbo? —klausiu.

—Daug?—stebisi Juozas. 
—Nieko. Dirbome už paval- 
gyma ir už guolį.

—Ką spausdindavote?

—Daugiausia visokias 
klerikalų brošiūras, žurnalą 
“Draugiją,” lapelius.

—Redaktorių kun. Jakštą 
Dambrauską pažinojote? — 
klausiu Juozo.

—Gerai pažinojau Jakštą, 
pažinojau ir kun. Konstan
tiną Olšauską, kuris vėliau 
Birštone pasmaugė savo 
gaspadinę - meilužę. Abudu 
jiedu tuomet buvo caristai.

Mašinos Saliamono spaus
tuvėje, sakė J. Dainius, bu
vo menkos, darbo valandos 
ilgos. Bet Juozas tuomet 
buvo tik berniukas — vis
kas buvo lengva!

Amerikoje gyvendamas, 
jis susipažino ir valdė mo
derniškiausią spa u s t u v i ų 
techniką.

Per visą savo gyvenimą 
Amerikoje Juozas Dainius 
buvo ir tebėra pažangus 
žmogus ir, kiek sąlygos lei
do, veikė kultūriniame fron
te.

Beje, netenka pamiršti ir 
to, kad J. Dainius buvo pir
masis ALDLD Centro iždi
ninkas 1915 metais.

Pažangiajame JAV judė
jime mes turime įdomių 
žmonių. Tik užvesk kalbą 
su jais, o pamatysi, kiek jie 
tau pripasakos visokiu įdo
mybių ! Ndrs

Pagaliau majoras Lindsay 
ir policijos komisionierius 
Leary paskelbė planą dėl 
sudarymo taip vadinamos 
Civilinės Tarybos, kuri nag
rinės skundus prieš polici
jos žiaurumus. Paskirta ko
misija iš vienuolikos žmo
nių, kurie patars majorui, 
ką paskirti į tą tarybą.

Bet, pasirodo, taryba ne
bus civilinė tikra to žodžio 
prasme. Ji susidės iš sep- 
tyinių narių, kurių trys bus 
policininkai, o tik keturi ci
viliniai žmonės.

Prieš tokį tarybos sąsta
tą protestuoja civilinių tei
sių judėjimo vadai. Jie rei
kalauja, kad taryba susidė
tų tiktai iš civiliniu žmonių.

Bet taipgi protestuoja ir 
Policininkų Susivienijimas. 
Jis priešingas bet kokiai ta
rybai, kuri tyrinėtų skun
dus prieš policiją.

Į New Yorką atplaukė 
naujas didžiulis švedų kelei
vinis laivas “Kungšholm.” 
Tai 26,677 tonų įtalpos mil
žinas. Jo pastatymas kašta
vęs $22,000,000! Čia jis bu
vo sutiktas labai iškilmin
gai. Mat, tokia jau mada su 
pirmą kelionę atlikusiais 
keleiviniais laivais.

Kataliku išlaikomo St. 
John’s universiteto profeso
rių streikas nepasibaigia. 
Suvienyta Kolegijų Mokyto
jų Federacija, kuri padeda 
profesoriams, reiškia nepa
sitenkinimą, kad Nacionali
nis Kolegijų Susivienijimas 
neatšaukė iš univers i t e t o 
akredicijos ir jo viešai ne
pasmerkė.

Iš universiteto administ
racijos pusės nesimato jo
kio nusileidimo streikuojan
tiems profesoriams.

Rep.

N. Yorko moterų žygis 
už taiką Vietname

Dieną prieš iškilmingąją 
Motinos Dieną, šį šeštadie
nį, įžymių moterų sambū- 
rys šaukia masinę žygiuotę 
už taiką. Šioje žygiuotėje 
visos, visokių pažiūrų mo
terys, kurios pageidauja 
taikos, gali ir turėtų daly
vauti.

Į žygį kviečia šiuo šūkiu:
Parvežkite mūsų vaikinus 

iš Vietnamo tuojau
Šaukime toliau rašo:
—Virš trys tūkstančiai 

amerikiečių vyrų jau žuvo 
ir žuvusiųjų bei sužėistų 
skaičiai skubiai daugėja. Ir 
tai dedasi kare, kurio neno-

Ame'T'os žmonės, neno-

Su Gegužės Pirmąja
Generolas V. Karvelis iš 

Vilniaus sveikina Amerikos 
lietuvius su Gegužės Pir
mąja. Tarp kitko jis rašo:

“Mano nuoširdūs sveikini
mai ir linkėjimai visiems 
“Laisvės” redakcijos ir ad- 
ministr aci j o s kolektyvui, 
skaitytojams ir rėmėjams.

Tešviečia mūsų planetai 
visuotina taika!”

Iš LLD 185 kuopos 
nariai

Kraitis ir pasoga
Kiekviena mergelė, svajo

dama ištekėti, rengia sau 
kraitį, o josios tėveliai tau
po jai pasoga.

Apie kraitį ir pasoga iš
girsime operetėje “Vestu
vės,” kur tėvai prižada savo 
dukrai Katriutei ne tik na
mą, bet ir daržą už to na
mo.

Jaunųjų roles atliks: Ele
na Brazauskienė ir Vikto^ 
ras Bekeris.
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Ridgewoodo trupiniai
Ridgewoodas, tai dalis j buvo užrakintos. Surado, 

Brooklyno miesto. Prieš 40 kad įlindo per tą langutį, 
metų ta miesto dalis buvo kur yra virš durų, 
graži,—gražios gyvenimui 
stubos, švarios gatvės, gra-

Jie žada grįžti į Londoną 
15 pėdų ilgio laivuku, kuris 
tesveria 500 svarų ir neturi 
jokio motoro. Jie irklais ir
sis visą kelionę. Ar jiems 
pavyks nugalėti jūrą ir lai
mingai atlikti daugiau kaip 
trijų tūkstančių mylių ke
lionę? Jie taip mano.

Šiais keistuoliais yra Da
vid Johnstone, 34 metų, ir 
John Hoare, 29 metų.

Visi linkėsime jiems sėk
mės!

Jiedu išplūksią iš Cape 
God ateinantį mėnesį. Ke
lionė imsianti apie 55 die
nas.

Kitas atsitikimas: mote-' Senatorius Javitz griežtai
v. I ris gyvena ant Hart St. Va-' atsisako kandidatuoti į vals- 

zus 4 blokų parkas, gražios j kar^sėdgjo ir žiūrėjo tele- tijos gubernatoriaus vietą, 
viziją. Išgirdo, kad langas nes nenori sus i py k ti sukvepiančios liepos, taigi 

tarp gražių gėbų būdavo 
malonu pasėdėti, kada ras
davosi liuoso laiko.

Čia randasi gražioji 
Schwaben salė. Tai buvo 
gražus kampelis prieš pir
mąjį pasaulinį karą.

Po karo vokiečių tauty
bės žmonės pradėjo parda
vinėti savo namus italams, 
lietuviams, lenkams. Na ir 
prasidėjo nekultūriški pasi
reiškimai: gėlės parke tapo 
sutremptos, medžių šakos 
aplaužytos, bet dar buvo 
nors tvoros ir suolai nesu
gadinti. Bet dabar, atsikė
lus žmonėms ir dar kitų 
tautų, ne tik medžiams, tvo
roms ir suolams neduoda 
ramybės, bet ir žmonėms. 
Žmonės bijo ir stubose būti, 
nes jie lenda pro langus be 
skirtumo laiko: naktis ar 
diena.

Štai keli pavyzdžiai, tik 
balandžio mėnesio jvvkiai: 
Daugirdienė Ona, našlė, gv- 
vena 294 Suvdam St., 12 
vai. diena išėjo į krautuvę 
nusipirkti maisto. Išeidama 
duris užrakino dviemis rak
tais, tai yra, durų ir spyna. 

, Už 1 valandos sugrįžo, atsi
rakino duris, na. žiūri, kad 
stovi jos virtuvėje jaunas 
vyras, susidėjęs jos drabu
žius ir kiek ii turėjo auksi
nių daiktų. Tai jos laimė, 
kad ją antsy k sugriebė pa
ralyžius. Ji negalėjo paju
dinti nei rankų, nei kojų, 
nei liežuvio. Matyt, būta są
žiningo bandito. Jisai ją pa
sodino ant kėdės, o pats, 
palikęs krovinį, pabėgo.

Kada moteris atsigavo, 
atgavo balsą, pradėjo šauk
tis pagalbos, atvažiavo poli
cija, bet banditas buvo ne
žinia kur. Svarstė, per kur 
jis galėjo įeiti, kad durys

subeldė. Žiūri, kad vyriškio 
kojos jos kambary, bando 
visas įlįsti. Ji pradėjo rėkti. 
Subėgo kaimynai, bet ban
ditas paspruko.

Trečias įvykis: balandžio 
23 d. Kazys Nečiunskas bu
vo išvažiavęs į Port Jeffer
son atlankyti sergantį ligo
ninėje savo broli. Porai die
nų buvo apsistojęs pas dūk- į 
teris. Sugrįžo namo bal. 25. 
Rado langą išmuštą gaisro 
kopėčių vietoje. Bet įlįsti 
negalėjo, nes Nečiunskas 
turėjo kitus įtaisymus, kad 
banditui ėmė perdaug lai
ko. šalutiniai žmonės, išgir
do bildesį, tai banditas pa
spruko gaisrinėmis kopėčio
mis ant rufo (stogo). Pa
šaukė policiją, bet ji nieko 
nesurado.

Nečiunskas, radęs langą 
išmušta, irgi pašaukė poli
ciją. Klausiu kaimynų, ką 
pirmąkart iškviesta policija 
sakė. Nagi, sako, apžiūrėjo 
langą ir pasakė, kad langas 
tikrai išmuštas, ir išvažia
vo.

Kas galėjo tikėtis, kad to
kia graži rezidencinė apy
linkė pavirs į banditų rais-

Rockefelleriu. Bet jis jau 
sapnuojąs apie kandidatavi
mą į šalies viceprezidento 
vietą 1968 metais. Jis mano, 
kad Respublikonų partija jį 
nominuos.

Šiemet šaltas oras su lie
tumi pakenkė gegužiniam 
susirinkimui Union Square 
aikštėje. Bet buvo susirin
kę nemažai žmonių. Atsira
do niekšų, kurie kačių kon
certą kėlė (staugė) skersai 
gatvę nuo aikštės. Atsira
do tikrų išsigimėlių, kurie 
numetė j minią porą ašari
nių bombų. Ir ko tie bia.u- 
rybės nebesugalvoja, kad 
tai darbininkų šventei pa
kenktų !

Literatu r o s Draugijos 
1-osios kuopos susirinkimas 
ivyko balandžio 25-tą. Jis 
pravedė keletą svarbių tari
mu.

Kuopa sveikino “Vilnies” 
B-vės dalininkų suvažiavi
mą ir skvrė dienraščio stip
rinimui $10.

Mirusius narius kuopa 
prisimins - pagerbs gegužės 
30-tą — kanu puošimo die
na — per 
vę”.

Priimtas
Brooklyno 
uos surengtu pikniką spau
dos naudai. Ji rengti, kada 
vasaros karščiai iau bus su- 
mažėie. oras tinkamas lau
ke pabūti.

Raportas iš bal an d. 3-čios 
parengimo poetui Juliui Ja
noniui pagerbti buvo įdo
mus. Komisija konstatavo, 
kad parengimas buvo visa
pusiškai sėkmingas ir fi
nansiniai pasisekęs.

Susirinkim a s d ė k o j o 
“Laisvei” už vietą parengi
mo garsinimams, progra
mos atlikėjams, vaišių pa
rnešėjoms, ir visiems nrisi- 
dėjusiems. kad pobūvis iš
eitu pilnai pavykęs.

Vidurvasariu kuopos susi
rinkimu šaukimas paliktas 
kp. valdybos nuožiūrai.

Vienas Jūsų

laikrašti “Lai s- v

našiuivmas, kad 
literatūros kuo-

Penn-

Be kitų, susirinkime kalbė
jo ir profesorius Lynd. Tai 
dar jaunas vyras, puikus 
oratorius. Jis smerkė šį ka
rą Vietname. Jis reikalau
ja, kad mūsų valdžia palik
tu Vietnamą jo paties žmo
nėms.

New Yorkas. 
sylvania ir b 
Central geležinkelių kom
panijos susivienijo į vieną.

Klaidos atitaisymas
Balandžio 20 d. “Lais

vės” laidoje, Moterų Klubo 
susirinkimo aprašyme, įvy
ko klaida.

Per Oną Černevi č i e n ę 
klubui auka $5 nuo floridie- 
tės drg. Valilionienės.

Per Oną Kalvaitienę $5 
nuo drg. Matusevič Gegu
žės Pirmajai pasveikinti.

Atsiprašau už klaidą.
V. Bunkienė

Kai miesto valdžia paskel
bė, kad ji pradės “apvalyti” 
Greenwich Village miesto 
rajoną, ten prasidėjo dide
lis bruzdėjimas ir pakilo 
protestai. Mat, ten knibždė
te knibžda visokio kalibro 
rašytojų, aktorių, dailinin
kų. Ten pilna kaviniu ir ka
baretų, kuriuose tie žmonės 
dėsto visokias filosofijas.

Kad juos nors dalinai nu
raminus, praėjusį pirmadie
nį majoras Lindsay nuvyko 
į vieną tų užeigų ir susišau
kė to keisto ir margo svie
telio “vadus.” Jis aiškino 
jiems, kad pažadėtas “valy
mas” nepanaikins jų užeigų, 
nei pakeis jų gyvenimo ir 
“kūrybos” būdą. Prašė juos 
nusiraminti ir nebetriukš- 
mauti. I

Amerikiečių troškimas šį 
karą baigti jau yra buvęs 
kartkart ė m i s pareikštas 
spaudoje, daugyje demon
stracijų po visą, šalį, svars
tymuose Washingtone, viso
kiais balsavimais ir dauge
liu kitų veiksmų.

Paskiausios demonstraci
jos Pietų Vietnamo mies
tuose rodo, kad ten liaudis 
taip pat trokšta karo užbai
gos.

Amerikos moterys priva
lo reikalauti, kad mūsų sū
nūs, vyrai, broliai, sužadė
tiniai butų parvežti namo 
tuojau.

Gegužės 7 dieną 12:30 v. 
moterys su vaikais susi
rinks prie U.S. Armory ant 
33rd St. tarp Lexington ir 
Park Avenues. Maršuos per 
34-ją gatve, per Herald 
Square iki Port Authority 
Bus Terminai. Pakeliui da
lins lapelius, kalbėsis su 
praeiviais žmonėmis, su ka
riškiais ir su jų šeimomis, 
aiškins šios ir sekamos žy
giuotos už taiką Vietname 
siekius.

Nepamirškite, kad mūsų 
LLD 185 kuopos narių su
sirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 10 d. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Vieta: “Laisvės” 
salė, 102-402 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Nariai raginami skaitlin
gai dalyvauti. Turime svar- 

I bių reikalų. Turime gerai 
pasiruošti parengimui, ku
rį kuopa ruošia gegužės 28 
d. Kaip žinote, advokatė 
Masytė atvyks iš Detroito 
ir parodys niujorkiečiams 
labai įdomius filmus.

Valdyba

TAI BUS PLĖTIMAS 
ATOMINIŲ GINKLŲ

Ženeva. —Aleksejus Ros- 
činas, TSRS delegacijos pir- 
minink a s nusiginklavimo 
konferencijoje pare iškė, 
kad bent koks JAV susita
rimas su Vakarų Vokietija 
atominių ginklų reikalais, 
tai bus atominių ginklų plė
timas.

Jis sakė, kad JAV veto 
neteks svarbos, kada vaka
ru vokiečiai savo rankose 
turės atominius ginklus.

žygytė

V. ZURNIS IŠVYKO 
VAKACIJOMS

LDS 1 kuopos narys 
Viktoras Zurnis porai sa
vaičių vakacijų išvyko į 
Floridą, Miami miestą.

Viktoro tėvas A. Zurnis 
pažįsta Vincą Boviną, bet 
Viktoras nieko Floridoje 
nepažįsta. Vienok jis sakė, 
kad sustos Liet. Socialiame 
klube, pas pažangiečius, tai, 
veikiausiai, jis ten susiras 
draugų. Laimingų vakaci- 
jų!

PIGUS IŠPARDAVIMAS ŽYMAUS AUTOMOBILIO 
“MOSKVICH”

V/O Vneshposyltorg su malonumu praneša, kad kainos ant 
“MOSKVIC'H-408” gerokai nužemintos nuo Bal. 20, 1966. 
“MOSKVICH-408” parduodamas kaip dovana jūsų gi- 
nėms, gyvenantiems USSR, už $1,954.88.
Automobilį “MOSKVICH-408” su keturiomis priešakinė
mis šviesomis bus galima pristatyti už kainą $2,172.09.
“MOSKVICH-408” su 4 ar 5 sėdynėmis, keturių durų 
mašina. Maximum motoro jėga 50 h. p. Maximum greitis 
120 kilometrų per valandą. Benzino ima 6.5' litrų 100-ui 
kilometrų. Įrengtas su šiluma, radiju, langų valytuvu, 2 
galvinėmis šviesomis.
“MOSKVICH-408” bus puiki, apgalvota, praktiška ir ilga
laikė dovana jūsų giminėms. Pasinaudokite pirmenybe ne
paprastos progos nusipirkime “MOSKVICH-408” už šią 
naują žemą-žemą kainą.
V/O Vneshposyltorg suteikia jums gerą patarnavimą, pri
statydamas “MOSKVICH-408” j ūsų giminėms, gyvenan
tiems BET KURIOJE SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYJE.
UŽSAKYMAI aukščiau nurodytų automobilių turi būti pri
duoti tiesiog per PODAROGIFT, INC., vienintelei V/O 
VNESHPOSYLTORG agentūrai Jungtinėse Valstijose.
Rašykite ar ateikite pas mus ar pas bet kurį iš mūsų atstovų 
Jungtinėse Valstijose.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003

Phone: 212-228-9547

New Yorkas. — D r. G. 
M. Grėen, iš American So
ciety for Clinical Investi
gation, sako, kad rūkymas 
kenkia gerklei.

New Yorkas. — Sulaukęs 
77 metu amžiaus mirė ar
tistas Ralph Bunker.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS 
Lakę Ronkonkoma, L, I.l

; 5 kaipbarhl, su porčiais, garu 
apšildomas; puikiame stovyje. Že
mes 60 x 100. Kaina $9,500.

Kreipkitės telefonu: EV. 7-5722.
(36-38)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kviečiame visus atsilankyti i mo
tinoms pagerbti rengiamus pietus š| 
sekmadienį, gegužės 8, 29 Endicott 
St., 1 valandą.

Bus specialiai paruošti šaunūs pie
tūs.

Prašome nepraleisti, būkite su 
motinomis.

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 10 d., 2 vai. popiet, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė.

Prašomi visi nariai dalyvauti.
Valdyba (36-37)

Elena Brazauskienė
Elena turi ne tik gražų 

balsą, bet jinai taip pat ta
lentinga ir vaidyboje. Per 
metų metus jinai vaidino 
veikaluose, atlikdama dra
matiškas roles ir operetė
se — sudėtingus muzikines 
užduotis. Jinai gražiai pa
sirodys ir sekančiame Aido 
Choro koncerte.

Viktoras Beker is
Viktoras Bekeris—profe

sinis menininkas! Jis dai
nuoja per ilgus metus New 
Yorko klubuose, jis palinks
mins mus operetėje “Vestu
vės,” kur juodu su E. Bra- 
zauskienė sudainuos duetus 
ir solo.

Aido Choro koncertas 
įvyks gegužės 22, sekmadie
nį, Schwaben Hall, Brookly- 
ne. Kadangi prie kasos bi
lietas kainuos $2, tai prašo
me įsigyti bilietus iš anksto, 
užsimokant tik $1.75. Malo
nėkite kreiptis pas aidiečius 
iš anksto nusipirkti bilietus.

■ $

Paieškojimas f
Ieškau jnamio, gali būti vyras ar 

moteris, pensininkai. Turiu keturis 
kambarius, vienam nuobodu. Gali 
naudoti virtuve. Pageidaujama, kad 4 
būtų blaivininkas ir ne rūkorius, r 
pats negeriu ir nerūkau. Jeigu šiuo
se namuose nebus patogu gyventi, 
galėsime drauge pasiieškoti kitur. 
Dėl daugiau informacijų prašome 
rašyti laišku, pranešdami, kada ma
note ateiti. Rašykite sekamai:

Anthony Kaupas 
201 York St. 
Brooklyn, N. Y. (34-36)

*' ■

ILGIAUSIŲ METŲ

Domicėlei Veličkienei!
Mūsų brangiajai Mamai ir “Grandmai” 

linkime*daug laimės, ir stiprios sveikatos jos 
gimtadienio proga, Gegužės 7 d.

We love you most dearly.

Justinas Velička, sūnus
Marcia, marti
Erica ir Nina, anūkės

Albertson, N. Y.
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