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KRISLAI Prezidentas planuoja lioteri ją Kosyginas smerkia
Po ilgos nertraukos • 1 • • • • Wl W ••
Savais reikalais
Montrealiečiams proga 
Nebemeluos apie karo aukas! 
De Gaulle laimėjimas 
Apie kitus nė nekalba

Rašo A. Bimba

Per beveik ištisus septynis 
mėnesius Krislus "pliekė” vie
nas d. Mizara. Dabar vėl ra
šysime pasikeisdami: 
iįįs rašys, o kitus aš. 
jb Tie septyni mėnesiai man 
prabėgo neapsakomai greitai, i r;-’—' "y1'. T’. r‘,“

'Atrodo, kad tik vakar atsi- Į ^lentas turi teisę dekretu 
sveikinau su jumis, laisvie- Į tai padaryti ir Jis tai pada- 
čiai,. ir išvykau i Tarybų Lie- ■ rys- 
tavą. ; Prezidentas Johnsonas

Labai džiaugiuosi tą žygį j siūlo “draftą” (verstiną į 
padaręs. Ta mano viešnagė j kariuomenę ėmimą) “page- 
buvo tikrai nepaprasta. 1

Tikėsite ar ne, bet lankiau
si net dešimtyje šalių. Tai re
ta laimė. . .

Štai tos šalys 
vija, Estija, Ukraina, 
Gruzija, Armėnija, Lenkija, 
Prancūzija ir Anglija.

Tik gaila, kad ne visose jo
se galėjau ilgiau paviešėti: kai 
kuriose jų užteko dienos ki
tos.

įspūdžių ir išgyvenimų?
Jų be £alo daug.
Mačiau Lietuvą prieš dvide

šimt metų ir mačiau ją šian
dien. Tada mačiau ją griūvė
si u ose, dabar radau ją pasto
liuose! Jau taš vienas pasako 
labai daug.

vyrams į kariuomenę imti JAV agresiją
Sako, gal Chou En-Iajus
užims Mao Tse

San Antonio, Texs.—Pre
zidentas Johnsonas prane
šė, kad jis pasiuntė Kon
gresui siūlymą, kad su 1969 
m. sausio 1 d. būtų praves
tas įstatymas, naujai regu
liuojąs jaunų vyrų verstiną

2. Pana i k i n t i “išimtis” 
universitetų ir kolegijų 
studentams; neliesti tik tų, 
kurie mokosi būti medici
nos gydytojais, dantų gydy
tojais arba dvasininkais.
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vienus i ėmimą į JAV kariuomenę.
Ar Kongresas praves tokį

i įstatymą ar nepraveš, pre-

rinti” taip:
1. Pirmiausia reikia šauk- 

! ti į kariuomenę jaunus vai- 
: Lietuva, I.at-! kinus, sulaukusius 19 metų 

Rusija, I amžiaus. Jie turi būti šau
kiami loterijos būdu trau
kiant numerius.

Man buvo labai džiugu vie
šint Lietuvoje stebėti “Lais
vės” vajaus eigą. Tai buvo į 
vienas iš sėkmingiausių vajų.

Taip pat labai gražiai pavy 
ko “Laisvės” < 
žiavimas. Dar

Paryžius. — Prancūzijos 
parlamento deputatų rinki
mai praėjusį sekmadienį pa
rodė, kad DeGolio partija 
turės daugumą deputatų. 
Kuomet rinkimai bus už
baigti sekamą sekmadienį, 
tai dabar dar anksti sakyti, 
kiek kas parlamente balsų į 
turės.

mus, sakė Washingtonas.
Kosyginas mano, kad at

metimas Šiaurės Vietnamo 
pasiūlymo eiti prie taikos, 
yra didžiulis nusidėjimas 
visai žmonijai.

Sekamą sekmadienį Tary
bų Rusija rinks savo parla
mento deputatus. A. Kosy-

Pekinas.-Prancūzijos žinių 
agentūra France-Presse čia 
paskelbė, kad ji sužinojusi, 
jog Kinijos premjeras Chou 
En-lajus gali tapti Kinijos 
vadovu, vieton Mao T s e -

Palaipsniui, sako praneši
mas, Chou En-lajus susitel
kė keletą “veikliu žmonių”

timgo vietą
gynybos ministro 

Be to, 
dėlę įtaką turi ir Mao 
se-tungo žmona, Čiang 
ng.
Kai kurie Mao Tse-tungo, 

pasekėjai — pav. K a n g 
Šengas, — nori, kad Kinija 
nutrauktų diploma t i n i u s 
ryšius su Tarybų Sąjunga. 
Bet Chou Enlajus nelabai 

m pritaria.
Pas t a r u o j u laiku t. v. 
•audongvardiečiai”, kurie 

kultūrinę revoliu- 
ją” Kinijoje, varomi į dar- 
is arba į mokyklas. “Rev- 

” laikas baigėsi, sa-

užima 
postą — Lin Piao. 
d

ginas yra vienas kandida- Į |r su jų taj]<a manąs paimti 
ttJ- į vadovybę iš Mao Tse-tungo.

------------- į Pastarasis, kai kurie prane
šimai skelbia, sakoma, ser
gąs nervų liga. Kiti sako: 

Teheranas, Iranas. — Čia j senatvės liga — gyslų su-

”r 
vykdė 
cr 
bv
Ii icijos
ko tūli.

Tačiau tikrų, pilnai pati- 
mų žinių gauti apie tai, 

kis darosi Kinijoje, dar vis 
labai sunku.

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Aleksie
jus Kosyginas, kalbėdamas 
rinkiminėje kampa n i j o j e 
Maskvoje, pasmerkė JAV 
agresiją Vietname ir pasa
kė: jei Jungtinės Valstijos 
karą plės vis labiau ir la
biau, tai Tarybų Sąjunga 
teiks vis daugiau pagalbos 
Šiaurės Vietnamui apsigin
ti. Į

Kosyginas kritikavo John-
šono politiką vyriausiai už MIRĖ MOSSADEGHAS 
tai, kad jis atmetė Šiaurės j 
Vietnamo siūlymą eiti prie 

! taikos. Kaip žinia, š. m. 
sausio 28 d. Šiaurės Viet
namo užsienių reikalu mi
nistras Nguyen Duy Trinh 
pasakė: jei JAV besąlygiš
kai liausis bombardavusios 

pat atvyko ir Latvijos vys- šiaurės Vietnamą, tai bus 
kūpąs Vaivods. Į galima pradėti tartis taikos

klausimais.
Jungtinių Valstijų val

džia tuomet pasakė, kad ji 
nekreipianti dėmesio į Šiau
rės Vietnamo užsi e n i n ių 
reikalu ministro pasisaky
mą; JAV nori, kad Šiaurės 
Vietnamas pasisakytų, kad 
i is liausis siuntęs pagalbą 
Pietų Vietnamo patriotams. 
Tik tuomet, girdi, būsią ga
lima sulaikyti bombardavi-

Roma. — Į Vatikaną at
vyko Lietuvos vyskupas: 
Labukas - Matulaitis. Taip

JAV Komunistų partija 
pasiekė didelę pergalę

Washingtonas. — Kovo 3 McCarrano įstatymu (In- 
diena JAV Komunistų par- temai Security Act of 
tija čionai Court of Appeals of 1950).
teisme laimėjo didžiulę per- žemesniojo teismo nuo- 
galę — sau ir visiems ame- sprendi partija apeliavo į 
rikiečiams.

Trijų teisėju teismas, tei
sėjo Carl McFowan lūpo
mis, vienbalsiai atmetė že-

• mesnioio teismo nuospren-

mirė Mahomedas Mossade- 
ghas, buvęs Irano premje
ras, sulaukęs 8 6 metų am
žiaus.

1951 nietais, būdamas Ira
no premjeru, Mossadeghas 
buvo nusavinęs Anglijos 
aliejaus šaltinius Irane. 
Prieš jį buvo daromos viso
kios provokacijos, o jis sie
kėsi padaryti Iraną demo
kratine respublika. Bet ne
pavyko: turčiams pasisekė 
sudaryti sąmokslą prieš jį 
ir išversti iš valdžios. Jis 
buvo kalinamas ir visaip 
persekiojamas dėl to, kad 
buvo apsileidęs, nesuvaldė 
savo priešų tuomet, kai tu
rėjo šalyje valstybės galią.

kietėjimas — baigia sura
kinti Mao Tse-tungo veiklą.

Kiti pranešimai skelbia, 
jog Chou 
leis prie 
Tse-tungo 
tatorėlis,

En-lajaus nepri- 
vadovybės Mao 
paskirtasis dik- 

kuris šiuo metu

Užmušė 95 
vietnamiečius

ki

Oro nelaimėj

dalininkų suva-o dį, būk JAV Komunistei 
kartąjūs. paryja "

draugai, įrodėte didelę meilę gistruodama Justicijos de
javo laikraščiui

nusizenge nesire-

partamente. Žemes n y s i s
-- . i teismas tada nubaudė Ko- 

neapsakomai j munistų partiją $230,000 
, . , . . Y. .v . . : uimkine pabauda ir isakė,

±!kad " registruotusi. 'Visa 
' tai žemesnysis federalinis 

71 teismas darė einant Mc

Kaip i
kad sugrįžęs neberadau eilės į

buotojų, nuoširdžių draugų: j 
Pittsburghe Juozo Mažeikos! 
ir Juozo Miliausko, o New , 
Jejrseje Antano Matulio. O 
v* šiomis dienomis mirtis iš- ta. antra—kritusių skaičiaus 
>raukė iš mūsų tarpo ir drau- skelbimas nepateisins šio be- 

'gą Kralikauską. Koks tai bai-; protiško karo.
sus mūsų judėjimui nuostolis!; Visas pasaulis laukia, kada 

iš to paties Pentagono ateis 
pranešimas, jog karas nutrau
kiamas ir vietnamiečiai palie
kami ramybėje.

su- 
visų

su-

Netenka abejoti, kad atei
nančią vasarą į Montreal! 
plauks daug svietelio iš 
pasaulio kampų.

J pasaulinę parodą,
prantama, vyks nemažai lietu
vių iš Jungtinių Valstijų. Jų 
tarpe bus nemažai menininkų, 
talentingų muzikos ir dainos 
mėgėjų.

Tokį įspūdį susidariau iš po
kalbių Chicagoje ir New Yor
ke

Be to, kiek teko nugirsti, į 
įilinę parodą atvyks įžy- 
dainininkų bei muzikantų 

Lietuvos. Jei neklystu, Ta
rybų Sąjungos pavilijone bir
želio 26 d. įvyks Lietuvių Die
na su gražia menine progra
ma.

Ir štai ką aš galvoju: ar ne
būtų gražu, jei^u montrealie- 
čiai nusinomuotų didelę salę 
ir surengtų šau<nų lietuvišką 
koncertą?! Vertėtų apie tai 
pagalvoti.. .

Pirmieji balsavimai Prancū
zijoje jau praėjo. Atrodo, kad 
degauliečiai vėl parlamente 
turės daugumą...

Kai lankiausi Paryžiuje, 
kalbėjausi su pora žmonių iš 
komunistų dienraščio “l’Hu- 
manite”. Susidariau įspūdį, 
kad De Gaulle tebėra labai 
populiarus ir kad prieš jo už
sieninę politiką argumentuoti 
nelengva. Socialistai ir kęmu- 
nistai nesitikėjo didelių lai
mėjimų . ..

ptagonas praneša, kad 
dabar teisingai ir pilnai 
vinės Vietnamo kare kri

tusią amerikiečių skaičių.
Viena, tai juk prisipažini

mas, kad ikišiol buvo meluo-

Taigi, Kongresas neįsileido 
Adam Clayton Powell. Jis su- 
2— KRISLAI 
rastas papildęs sunkių “nuo
dėmių”.

Bet, žinoma, jo pati didžiau
sia “nuodėmė,” tai kad jis yra 
negras ir negrų kolonijos 
(New Yorko Harlemo) žmo
nių išrinktas.

Patašių, ir gal dar didesnių, 
griešninkų Kongrese pilna, 
bet niekas prieš juos nepro
testuoja, niekas jų nemota 
laukan.

Court of Appeals Washing
tone. Na, ir dabar šis teis
mas atmetė žemesniojo teis
mo sprendimą, pareikšda
mas, kad iš viso McCarrano 
įstatlmas yra nekonstituci- 
nis, kadangi jis yra kon
flikte su Smitho įstatymu, 
pagal kuri nevalia kalbėti 
apie valdžios nuvertimą jė
ga.

Kaip žinia, McCarrano 
įstatymas reikalauja, k a d 
JAV Komunistu partija re
gistruotusi, kad ji suregist
ruotu visus savo narius, kad 
valdžiai būtų lengva juos 
pulti, persekioti, kalinti.

Tai jau antras kartas, kai 
ši partija laimi šiuo klau
simu bylą aukštesn i u o s e 
teismuose. Komunistų par
tijos vadovai kovoja prieš 
šį įstatymą iš principo: jie 

i sako, kad jokia politinė 
partija, verta to vardo, ne
turi būti verčiama regist
ruotis, nes tai būtų baisus 
žodžio ir susirinkimų lais
vės suvaržymas.

Ka dabar darvs valdžia.4* *

nėra žinių. Atrodo, kad ji 
daugiau jau nebandys šiuo 
klausimu pulti JAV Komu
nistu partijos, paliks ją ra
mybėje.

Per septyniolika metu ši 
partija, per savo advokatus, 
John J. Abt ir Joseph Fo- 
rer, kovojo prieš McCarra
no įstatymą. Jeigu tą ar ki
tą karta žemesniuose teis
muose ji pralaimėdavo, tai 
aukštesniuose teismuose bū
tinai pasiekdavo pergalę 
sau ir visiems amerikie
čiams.

Visų tų šnipų ir šnipelių, 
kurie bandė partijai pa
kenkti, darbas nuėjo į ne
garbę.

Hoffa kalėjime
Lewisburg, Pa. — Kovo 

7 d. čia b u v o atvežtas 
Tymsterių unijos preziden
tas James R. Hoffa ir pa
talpintas federaliniame ka
lėjime. Jį atlydėjo daugybė 
spaudos korespo n d e n t ų , 
taip pat du jo advokatai.

Hoffa nuteistas kalėti 8 
metus už tai, kad jis, gir
di, kadaise, Chatta n o o g a 
mieste, Tennesee valstijoje, 
kai buvo teisiamas, per sa
vo agentus papirkęs pri
saikdintuosius teisėjus, ku
rie jį tuomet išteisino. Da-

j o s, kuri

Mirė Nelson Eddy, 
įžymus dainininkas

Miami Beach, Fla. — Ko
vo 6 d. čia mirė įžymus dai
nininkas - baritonas Nelson 
Eddy. Jis buvo 65 metų am
žiaus.

Nelson Eddy praėjusią 
naktį dainavo naktiniame 
klube Sans Souci hotelyje, 
kai pajuto ką tokio negero 
širdyje; tuojau buvo nuga
bentas į Mount Sinai ligo
ninę ir ten mirė.

Išgarsėjo Nelson Eddy 
tada, kai jis su soliste Jea
nette MacDonald dainuo
davo duetus ir operetes per 
radiją ir filmuose. Miss 
MacDonald jau mirė.

Paskiausiu laiku Eddy 
dainuodavo naktiniuose klu
buose, kur taip pat jam bu
vo gerai apmokama, nes jo 
vardas sutraukdavo nema
ža žmonių į klubus.

bar ir tie jo “agentai” yra 
sukišti į kalėjimus.

Hoffa sako, kad jis nie
ko panašaus nedaręs, kad 
jį valdžia nekaltai įkaitino 
ir suktais būdais įkalino.

Hoffa yra prezidentas 
darbininkų - tymsterių uni

tu ri 1,700,000
narių! Tai ne tik didelė, o 
ir kovinga darbininkų uni
ja.

Nors ir būdamas kalėji
me, Hoffa vistiek skaity
sis unijos prezidentu. Jo 
pareigas atliks viceprezi
dentas Fitzsimmons ir kiti 
viceprezidentai. Taip buvo 
nutaręs tymsterių unijos 
suvažiavimas, įvykęs perei
tais metais.

Tuo pačiu kartu Hoffos 
advokatai dės pastangas jį 
išlaisvinti. Sakoma, advo
katai gali surasti visą eilę 
legalių durelių, pro kurias 
gali iš kalėjimo išvesti 
Hoffą.

Į kalėjimą Hoffą atvežė 
surakintomis rankomis, 
kaip kokį baisų kriminalis
tą. Jis atrodė sveikas, bet 
liūdnas. Hoffa šiuo metu 
yra 54 metų amžiaus. Jis 
dar gali daug ką padaryti!

Pittston, Pa.—Prieš kurį 
laiką čia mirė kunigas Jo
nas Kasakaitis, sulaukęs 87 
metu amžiaus. Jis buvo kle
rikalų veikėjas.

Des Moines, Iowa.—Šia
me mieste sustreikavo 2,000 
tymsterių protestuod a m i 
prieš Hoffos įkalinimą.

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Amerikiniai bom
bonešiai sudegino ištisą Pie
tų Vietnamo kaimą Langvei. 
Sakoma, kad “per kjaidą,” 
bombomis suteškino 95 žmo
nes, o sužeidė apie du ar 
tris šimtus kitų šio kaimo 
gyventojų.

Į šį kaimą kai kurie viet-j joĮ 
namiečiai su šeimomis bėgo 
ir čia apsistojo, sakydami, 
kad jie nori ramiai gyventi, 
nenori, kad liaudiečiai juos 
nuolat persekiotų.

Kai tik jie čia apsigyveno, 
tai amerikiniai bombone
šiai, “per neapsižiūrėjimą,” į p 
paleido bombas ir visą kai- -r 
mą pavertė į griuvėsius, o į' 
žmones i lozorius. C J

Amerikinė karo komanda 
dabar tiria: kaip tai galė
jo čia atsitikti?

I

daug žuvo
Kenton, Ohio. — Dvejų 

motorų lėktuvas, priklausęs 
ike Central Airlines kom

panijai, praėjusį sekmadie- 
netoli šio miestelio puo- 
žemėn ir subyrėjo į ši- 

lius. Jame lėkę 37 asme
nis, sakoma, visi žuvo. Tai 
pirma, esą, šitos kompani- 

s lėktuvo nelaimė.
Lėktuvas lėkė iš Colum- 

is miesto į Toledo.
Policija sako, kad nelai- 

ės laiku smarkiai krito 
itingas sniegas; oras bu- 
s prastas.
Iš Abidjano, iš Liberijos, 
h nusmuko ir susidaužė 
’ązilijos lėktuvas ir žuvo 

keleiviai; tarp jų viena 
vo vienuolė iš JAV.
• • I
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SMARKI TARYBINE 
SOLISTĖ

Maskva. — Į Tarybų Ru
oš parlamento rinkimus,— ■ • • i • :sl.os parlamento rinKimus,tarybinis kapitonas i kurie įvyks sekamą sekma-

atmeta kaltinimus ■ di

Kodiak, Alaska.—Čia bu
vo suimtas tarybinis žveji- 
nis 178 pėdų ilgumo laivas 
ir jo kapitonas Nikolajus 
Gregorejovičius Zernovas.

JAV valdžia kaltina ka
pitoną, kad jis sulaužęs 
amerikinius įstatymus, nes, 
girdi, atplaukęs tik vienos 
mylios atstume nuo Alas- 
kos pakraščio ir gaudęs žu
vis.

Kapitonas pareiškė, jog 
tai esąs melas. Jis sakėsi, 
kad jo laivas, užpultas ame
rikiečiu, artinosi prie Ko- 
diako, kad galėtų pataisyti 
savo irtžiną.

Į Kodiaką pribuvo TSRS 
ambasados pasiuntinys Ju-Į 
ris V. Čemochudas. padėjęs 
Zernovui susi kalbėti su 
amerikiečiais ir davęs pa
tarimų.

enį, kandidatuoja operos 
■ solistė Nina Isakova.

Iš viso Rusijos parlamen
tas turės 884 deputatus.

Solistė Isakova dabar da
lyvauja rinkiminėje kampa
nijoje, bet ji nesako kalbų, 

dainuoja. Žmonėms tai 
i patinka.

0

Bonn. — Vakarų Vokie- 
os kancleris Kurt Georg 
es e n g e r pasisakė, kad 

jii norėtų susitikti su pre- 
dentu Johnsonu ir su juo 
sikalbėti.

ti

zi
P4

Vilnius. — Grupė Lietu- 
s studentų išvyko į Bul- 
,riją, kur praleis apie dvi 

į sdvaites.

ve

Paryžius.—čia mirė ame- 
kietė Alisė B. Tokias, su

laukusi 89 metų amžiaus. 
Ji buvo artima bičiulė ra- 

Maskva. - Tarybų Sąjun- šytojos Gertrude Stein, ku- 
goje lankėsi Ethiopijos im- ri mirė jau prieš kurį lai- 
peratorius Haille Selasse. ką.

r



2 pusi. a i s v e Penktadienis, kovo (March) 10, 1967

Ifl IT m LITHUANIAN
9 V II SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays

102-02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... 19.00 ; Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50
Queens Co., per year ......... $10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.50 Foreign countries, 6 months, $6.50

Taip, raktas Amerikos rankose! I
Jungtinių Tautų sekretorius U Thant sugrįžo iš 

atostogų ir tuoj prabilo Vietnamo karo reikalais. Jo žo
džiai aštrūs kaip aštriausias kardas. O jie aštrūs todėl, 
kad jie teisingi. Thant pasakė: “Vietname taikos rak
tas yra Jungtinių Valstijų rankose.”

Aiškiau ir griežčiau pasakyti nebegalima. Kaip ži
nia, tokios pat nuomonės laikosi vis daugiau ir daugiau 
ir Amerikos žmonių. Ypač inteligentijoje reikalavimas 
nutraukti karą, baigti karą pasiekė aukščiausias viršū
nes. Prie jau tūkstančių pasisakiusių aukštųjų mokyk
lų profesorių, šiomis dienomis pridėjo savo balsą vy
riausia Amerikos mokslininkų organizacija Amerikos 
Mokslininkų Federacija. Vardu visų 2,000 savo narių- 
mokslininkų federacija ragina vyriausybę tuojau imtis 
žygių, “kurie vestų tolyn nuo karo eskalacijos ir linkui 
taikaus išsprendimo karo klausimo.”

Federacijos sekretorius Dr. Marwin I. Kalkstein sa
ko, kad Federacija ir pirmiau kalbėjo prieš kare varto
jimą cheminių ir biologinių priemonių, bet pirmą kartą 
ji pasisako bendruoju karo klausimu, .būtent, reikalauja, 
kad karas būtų nutrauktas.

Stebėtinai svarbu ir tas, kad šis Federacijos nu
sistatymas nėra tiktai jos kelių vadų nuomonė. Dr. Kak- 
stein sako, kad buvo kreiptasi į Federacijos narius, kad 
jie išreikštų savo nuomonę. Na, ir pasirodė, kad nuo 1 
iki 2 procentų narių pasisakė už valdžios politiką. Mil
žiniška mokslininkų dauguma griežtai pasisakė prieš Į 
karo eskalaciją ir tęsimą.

Dr. Kalkstein sako, kad šitoks Amerikos mokslinin
kų pasisakymas turėtų paveikti vyriausybę. Kažin, pa
matysime ... y

Bet gal dar svarbiau, kad prieš prezidento Johnso
no politiką Vietname jau sukilo net jo paties Texas Vals
tijos Universiteto profesoriai, kurie iki šiol rėmė jo poli
tiką arba tylėjo. Net 151 profesorius įdėjo į “Austin- 
American Statesman” atvirą laišką prezidentui, kuriame 
jie ragina baigti karą, liautis jį eskalavus.' Pasirašiusių 
tai*pe septyni įvairių Universiteto departamentų pirmi
ninkai.

Tai visa reikia skaityti didžiausiu taikos jėgų lai
mėjimu.

Broliai senatoriai Kenedžiai%
Pasirodo, kad senatoriaus Robert Kenedžio vėliausia 

kalba Senate buvo numesta “bomba.” Taip ji “sprogo,” 
jog ant kojų pastatė ne tik prezidentą, bet ir visus jo 
kabineto narius. Visi jie gina vyriausybės politiką Viet
name ir teisina karo plėtimą. Visi jie įrodinėja, kad bom
bardavimas Šiaurės Vietnamo yra “tiesiausias kelias į 
taiką.” Visi jie šaukia, kad apie bombardavimo nutrau
kimą negali būti nė kalbos.

i Bet senatoriaus R. Kenedžio pasiūlymas, kad bom
bardavimas turėtų būti nutrauktas ir pasiūlyta Šiaurės 
Vietnamui sėsti prie stalo ir derėtis clėl baigimo karo 
susilaukia daug pritarimo. Pirmutinis už Roberto pa
siūlymą pasisakė jo brolis senatorius Edward Kenedis. 
Tuo būdu Kenedžių vardas vėl plačiausiai skamba visoje 
Amerikoje ir visame pasaulyje.

Tiesa, senatoriai Kenedžiai nereikalauja, kad karas 
būtų tuoj nutrauktas. Tiesa, jie tik reikalauja, kad Š. 
Vietnamo bombardavimas būtų sustabdytas. Bet svar
bu, kad jie jau viešai pasisakė prieš prez. Johnsono po
litiką. Svarbu ir tas, kad senatorius Edward Kenedis 
viešai pagąsdino Johnsoną, kad jeigu karas nebus baig
tas, tai mažai vilties beliks jam laimėti 1968 metų rinki
mus. Dabar visi kalba, kad tai yra ruošimas kelio De
mokratų partijos nominacijų suvažiavime sen. R. Kene
džiui iškelti savo kandlidatūrą į prezidento vietą.

Kad tuo Johnsonas yra labai susirūpinęs, tai ga
lima spręsti kad ir iš to, jog jis laiko specialias spaudos 
konferencijas ir leidžia vieną pareiškimą po kito, ginda
mas savo karinę politiką. Matomai, prezidentą labai er
zina jo paties partijoje keliami balsai prieš jo vedamą 
Vietname karą. Kai griežtai jo politiką pasmerkė tik 
sen. Morse ir nedrąsiai pasisakė prieš ją sen. Fulbright, 
prezidentas nesijautė spiriamas prie “sienos.” Bet kai 
viešai prabilo ir abudu broliai Kenedžiai, jis, matyt, ge
rokai išsigando.

Bet tokio spaudimo dar neužtenka, kad prezidentas 
pradėtų rimtai ieškoti taikos Vietname. Jis tebesišvais- 
to frazėmis, kad visi jo žygiai “tiesia kelią į taiką,” ir po 
kiekvieno tokio pasišvaistymo pasirodo tolimesnė karo 
eskalacija, — tai daugiau armijos į Vietnamą pasiun
čiama, tai iš toli siekiančių kanuolių š. Vietnamo terito
rijos apšaudomos, tai iš Amerikos laivų daužymas Š. 
Vietnamo pamario miestų, tai didesnio skaičiaus lėktu
vų puolimas iš oro ant Š. Vietnamo.

Ne, tokio spaudimo dar neužtenka. Jis turi būti dar 
daug didesnis. Reikia plačiąsias mases į kovą už taiką 

įtraukti. ‘
Štai kodėl taip karštai reikia pasveikinti Amerikos

KAS KĄ RAŠO IR SAKO J
JUK LIETUVA NE TIK 
GAUNA, BET IR DUODA

SLA organo “Tėvynės” 
redaktorius Antanas Sodai- 
tis padeda į šalį visokį žmo
niškumą, kai jis kalba apie 
Lietuvą. “Tėvynę” jis pa
vertė įžūliausiu Lietuvos 
priešų organu. Į savo laik
raštį jis negali įdėti iš Lie
tuvos nė vienos žinutės, jos 
neiškraipęs, jos nenukreipęs 
prieš Tarybų Lietuvą.

Antai kovo 3 d. laidoje 
pirmajame puslapyje Sodai- 
tis įdėjęs žinią apie Lietu
vos Mokslų Akademijos Fi
zikos ir Matematikos Insti
tutą. Žinia sudaryta iš se
no akademiko P. Brazdžiū
no straipsnio; tūpusio žur
nale “Mokslas ir TechnL 
ka.” Bradžiūnas su dideliu 
pasididžiavimu rašo apie 
šio instituto dešimties me
tų veiklos sukaktį.

Institute dirba 280 moks
liniu bendradarbiu ir moks
linio personalo. Institutas 
turi puikias naujas patal
pas.

Instituto veikla tik džiaug
tis ir didžiuotis tegalima. 
Bet ne “Tėvynės” redakto
riui; Jam nepatinka, kad 
šių Lietuvos, mokslininku 
“darbo vaisiai greičiausia 
žymia dalimi, jei ne ištisai, 
yra syvai ‘didžiosios tėvy
nės’ elektroninių' prietaisų 
gamykloms; galbūt, gami
nančioms įrenginius net Ru
sijos erdvėlaiviams ar net 
tarpkontinentinių sviedinių 
šaudykloms.”

Ir dar piktai surinka: •
“Jei toki institutai ne

būtų -tiesiogiai ar bent ne
tiesioginiai tokios rūšies 
programų vykdymo talki
ninkai, vargu ar akademi
kas Brazdžiūnas turėtų pro
gos gėrėtis jiems partijos 
bei vyriausybės teikiamąja 
globa.”

Ot, ir susidorojo su Lie
tuvos mokslininku dideliais, 
puikiais darbais. Jam ne
patinka, jam baisu, kad jų 
darbo vaisiai padeda vysty
ti erdvėlaivius, kelia ir tur
tina mokslą. Jam nepatin
ka, kam jų darbo vaisiai 
padeda mokslui visoje Ta
rybų Sąjungoje pasiekti ne
girdėtų laimėjimų.

O kiekvienas mokslinin
kas, tame tarpe ir kiekvie
nas Lietuvos mokslininkas 
jums pasakys, kad jo di
džiausias troškimas yra, 
kad jo darbo vaisiai būtų 
kuo plačiausiai paskjeisti, 
pasiektų kuo toliausius pa
saulio kampus, kad jais nau
dotųsi ne tik jo šalies žmo
nės, bet žmonės viso pasau
lio. Taigi, ir Lietuvos moks
lininkai gali tiktai didžiuo
tis, kad jų darbo vaisiai yra 
syvai ne tik mažytės Lietu
vos, bet ir visos plačiosios 
Tarybų Sąjungos elektroni
nių prietaisų gamykloms, 
bet ir viso pasaulio tokioms 
pat gamykloms.

Ir tai puiku. Ir tai paro
do, kad jie yra puikūs moks
lininkai.

Lietuva ne tik gauna iš 
kitur paramos savų porei
kiams patenkinti, bet jau 
nemažai paramos teikia ir 
kitur. Taip yra ir taip turi 
būti.

JAU IR JIEMS TŲ 
“PRIEŠŲ” PERDAUG

Dar vis mūsų klerikalai, 
menševikai ir smetoninin- 
kai tebesi rieja dėl Lietuvos 
rubežių. Chicagos kunigų 
“Draugas” (kovo 3 d.) jau 
skundžiasi, kad jie jau pri
siperėję p e r d a u g priešų. 
Girdi:

“Jau prieš kiek laiko Al. 
j G i man tas rašė, kad mes jau 
■ įsileidome į kovą ne tik 
prieš rusus, bet ir prieš vo
kiečius, ir prieš lenkus, gu
dus ir prieš Vatikaną. Tik
rai truputį per daug prie
šų, kol dar pats pagrindinis 
priešas — bolševikai nėra 
nugalėti. Nemalonu, kai 
matai, kad mums reikia ko
voti su tiek daug priešų. 
Manytume, kad Lietuvos 
sienas ginti turime daugiau 

; akademiškai ir pasiruošę.”
“Draugas,” matyt, supy

ko ant Gimanto už tai, kad 
šis į priešų liogerį įtraukė 
ir Vatikaną, ir patį “šven
tąjį“ tėvą. Bet dabar, Tary
bų Sąjungos prezidentui 
Pbdgorniui susitikus ir pa
sikalbėjus taikos reikalais 
su popiežiumi Pauliumi VI, 
šiam “vaduotojui” atrodo, 
kad reikia pliekti ir popie
žių.

GAL DAR PER ANKSTI
Rašydama apie Amerikos 

Darbo Federacijos - Indust
riniu Organizacijų Kongre
so (AFL-CIOf Vykdomo
sios Tarybos neseniai įvy
kusį posėdi, Chicagos drau
gų “Vilnis” veda m a j a m e 
(kovo 4 d.) Sako:’

“Atrodo, Kad ■ Jungtinės 
Automobilistų Unijos, su 
pusantro milijono narių 
traukintasis iš AFL-CIO jau 
dabar paveikė į Meany ir 
kitus dešiniuosius. Jie jau 

[bijo daugiau unijų pasitrau
kimo, nebruka unijoms sa
vo reakcinės politikos.”

Mums gi atrodo, kad čia 
pasidžiaugta per anksti. Tik 
užgyrimas konsularinės su
tarties dar neįrodo tų “de
šiniųjų” politikos pakeiti
mo. Kaip tik pačiame savo 
susirinkime Vykdomoji Ta
ryba pilnutinai užgyrė pre
zidento Johnsono Vietnamo 
karą. Gaila bet kol kas 
Meany ir jo vadovaujama 
Vykdomoji Taryba sušilus 
bruka savo reakcinę politi
ką darbo unijoms. Kaip il
gai jiems tas seksis, jau 
kitas klausimas.

PASISAKĖ Už BAIGIMĄ 
KARO-IR NUSIDĖJO

Ir Chicągos menševikų 
“Naujie n o m s ” nepatinka 
senatoriaus Roberto Kene
džio siūlymas n u t r a ūkti 
bombardavimą Šiaurės Viet
namo. Laikraštis (kovo 4 
d.) pirmajame puslapyje 
tik keliomis eilutėmis pami
nėjo Kenedžio pasiakymą, o 
jo pasiūlymo atmetimui ir 
pasmerkimui pavedė dvi il
gas špaltas. Čia jau paleis
tas darban ne tik preziden
tas Johnsonas, bet ir Vals
tybės Departamentas, ’ir 
Gynybos sekretorius McNa
mara, ir pagaliau generolas 
Westmorelandas. Ypač re-

moteris, kurios aną dieną suplaukė į Washingtoną ir ten 
demonstravo už taiką. Štai kodėl ruošiamos naujos 
demonstracijos didmiesčiuose prieš karą balandžio mė
nesį turi būti tokios galingos, kokių šis kraštas dar ne
buvo matęs. '

Tegu plačiausios masės parodo $avo giliausią ne
pasitenkinimą vyriausybės politika Vietname!

Krislai iš Lietuvos

daktoriui, matyt, patinka 
generolo pasisakymas, kad 
“prieš bombardavimus šau
kia komunistų propaganda, 
o jai padeda gero norinčios, 
bet neinformuojančios gru
pės Amerikoje.”

Kaip žinia, “Naujienos” 
šimtu procentų pritaria šio 
karo plėtimui.

DAR KARTĄ 
NUSISPIOVĖ

“Keleivis” nuliūdusiai pri
pažįsta, kad “konsularinė 
sutartis su Tarybų Sąjun
ga, atrodo, gaus dviejų treč
dalių senatorių pritarimą 
ir bus patvirtinta.” O tai 
būsią labai labai bloga!

Ir dar kartą tas nelaimin
gas menševikų laikraštis 
ant sutarties nusispiauna: I

“Sutartį patvirtinus ir so
vietų konsulatus įsteigus, 
turėsime dar daugiau šni
pų, kurie naudosis diploma
tinės neliečiamybės teisė
mis.

Neabejotina, kad į tuos 
konsulatus bus atsiųsta ir 
lietuvių tarna u t o j ų, ku
riems bus pavesta drums
ti lietuvių gyvenimą.”

Slėpimas ar baimė?
Pernai Vilniuje išleista 

labai įdomi knyga, “Apie 
totorių, lietuvių ir maskvė- 
nų papročius” su kuria 
“Laisvės” skaitytojai jau 
buvo supažindinti. Knygą 
gana palankiai recenzavo 
Vilniuje einančiame litera
tūros, meno ir kritikos žur
nale “Pergalė”* rašytoja" A: 
Vyšniauskaitė. Tačiau ji 
suranda kai ką ir knygos 
redakcijai prikišti. Visai 
pagrįstai ji minėtojo žurna
lo š. m. nr. 2, psl. 172 rašo:

“Taip pat ne visai logiš
kas atrodo vertimo kupiū- 
ravimas. Juk leidinyje ly
giagrečiai duodamas loty
niškasis originalas, jo foto
kopija. Vertime išleista vi
sa penktojo fragmento pa
baiga, daugiau kaip 8 eilu
tės, kur autorius neigiamai 
apibūdina žydų tautybės 
gyventojus. Vargu ar toks 
kupiūravi m a s pateisina
mas, juo labiau, kad tame 
pačiame leiidinyje dedamas 
originalas. Pagaliau tam; ir 
nėra reikalo: juk Mykolas 
Lietuvis apie lietuvius pri
kalbėjo vien tik bloga, juos 
išplakė visu šimtu rykščių. 
Kodėl tada slėpti jo nuomo
nę apie kitataučius Lietu
vos gyventojus? Daug tiks
lingiau būtų buvę įdėti ati
tinkamus paaiškinimus. Pa
ti blogiausia politika — tai 
strauso politika!”

Visai teisinga pastaba! 
Tuo “apipiaųstymu” redak
cinė komisija knygą apga
dino, nuslėpė kai kuriuos 
autoriaus teigimus. O tai 
mokslo ar istorijos veika
luose neleistina. Jeigu buvo 
iškeltos lietuvių neigiamy
bės, tai kodėl slėpti tas nei
giamybes, pasirodžiusi a s 
žydų tautos žmonėse? Gal 
redakcija ar kokia kita 
įstaiga, pabijojo, kad kas 
nors nepavadintų tai “anti
semitizmu”? Tai nepagrįs
ta baimė! Kiekviena tauta 
turi neigiamybių ir j a s 
slėpti nereikia, ypatingai 
kai taip plačiai kalbama 
apie neigiamybes lietuvių 
tautos.

A. Petriką

Ir atrado kuo didžiuotis...
Buržuaziniai reakcininkai 

nebaigia girtis savo bude
liškais kruvinais darbais, 
kuriuos jų pašlemėkai atli
ko Hitleriui užpuolus Lietu
vą ir visą Tarybų Sąjungą 
1941 metais. Tą baisią brol
žudystę, kurios aukomis žu
vo dešimtys tūkstančių žmo
nių, jų tarpe daug jokion 
politikon nesikišusių pilie
čių, net senių ir kūdikių, re
akcininkai vadina “didvy
rišku sukilimu,” kurį neva 
vykdžiusi lietuvių tauta. 
Tai šlykštus lietuvių tautos 
šmeižimas.

Tas vadinamasis “sukili
mas” buvo niekas kitas, 
kaip ’^tiališkas susidoroji
mas su. beginkliais žmonė
mis tuo metu, kai Tarybinė 
Armija buvo priversta pa
sitraukti hitlerininkų skait
lingoms divizijoms staiga 
užpuolus.

Kur tik sutikę nors men
ką ginkluotą pasipriešini
mą, tariamieji “didvyriški 
sukilėliai” išsisklaidyd a v o 
kaip didžiausi bailiai. “Did
vyriais” jie pasireiškė, kai 
už hitlerinės armijos nuga
ros galėjo susidoroti su be
ginkliais, nespėjusiais pasi-; 
traukti tarybiniais darbuo
tojais, komunistais ir šiaip 
pažangiais žmonėmis arba 
žydų tautybės žmonėmis, 
kurių žvėriškos skerdynės 
tomis dienomis prasidėjo ir 
tęsėsi visą okupacijos lai
ką.

O štai kaip įvertino tuo
met panašius reiškinius toks 
buržuazinės valstybės vei
kėjas, kaip Anglijos tuome
tinis ministras, pirmininkas 
Winstonas Churchiltis. Kal
bėdamas parlamente 1941 
m. birželio 22 d.^ <t. Y tą die
ną, kai prasidėjo Hitlerio 
puolimas prieš Tarybų Są
jungą, jis pasakė': “Bet ku
ris žmogus ar valstybė, ku
rie kovoja prieš nacizmą, 
gaus mūsų paramą. Bet ku
ris žmogus ar valstybe, ku
rie drauge su Hitleriu, yra 
mūsų priešai.”

Tai aiškus posakis, ku-' 
riuo pasmerktas bet koks 
talkininkav imas Hitleriui. 
O kad pačių hi tie r i ninku 
bei jų lietuviškų sėbrų or
ganizuotos diversijos ir puo
limai prieš besitraukiančią 
Tarybinę Armiją bei tuos, 
prieš kuriuos kovojo hitleri
ninkai, buvo toks talkinin
kavimas Hitleriui, nėra abe
jonės. Taigi, padėdami hit- 
lerin inkams lietuviškieji 
buržuaziniai nacionali štai 
atliko veiksmus, priešingus 
tiek Anglijai, tiek Jungti
nėms Amerikos Valstijoms, 
kurios neužilgo įsijungė į 
antihitlerinę koaliciją. Tik 
paskutiniai neišmanėliai ir 
pašlemėkai gali girtis talki
ninkavimu žmogėdrai Hit
leriui ir liaupsinti kruvinus 
nusikaltimus bei masinius i 
žudymus, tuo labiau vadinti 
juos kažkokiu “didvyrišku
mu.”

Buržuaziniai teismai ir 
revoliucinis judėjimas
Tokiu pavadinimu “Ko

munisto” žurnalas talpina 
A. Bulotos ir G. Feigelsono 
straipsnį apie teisminį susi
dorojimą su revoliucinio ju
dėjimo dalyviais buržuazi
nės santvarkos laikais Lie
tuvoje.
Rašinyje patiekti duomenys 
apie politinio pobūdžio by
las, kuriose buržuaz i n i a i 
teismai teisė tų ar kitų re
voliucinių pažiūrų žmones. 
Tie duomenys imti iš įvai-
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ų archyvų nėra visai pib 
, bet jie apima apie 9 
su nuteistųjų u ž anti 
stinę ir revoliucinę veiki 

asmenų.
Viso sąrašas apima 3096 

žmones, teistus už tokia 
eiklą 1919-194 0 metais*', 
baugiausia buvo teista po 

1926 metų fašistinio per
versmo, ypač 1929 metais, 
kada buvo nuteista per me
tus 413 žmonių. Antras pa- 

limas sutampa su valstie- 
ų maištais Suvalkijoje, bū

tent 1936 metais, kada buvo 
įleista per metus 422 žmo-

Pagal partines ir kitokias 
grupes mątome tokį vaizdą: 
lomunistų buvo nuteista 
2,3 24, socialdemokratų — 
136, eserų — 44, liaudininkų

L, Tauragės sukilimo daly
vių — 253, kitų—50. Iš vi
so kariniuose teismuose bu
vo išnagrinėtos 2,302 anti
fašistų bylos, o tai sūdai* 
75% visų bylų, iš jų ka? 
ląuko teismuose — 22.5%^ 

kariuomenės teisme—52.5
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procento.

Statistiniai duomenys ro- 
o, kad 60 G visų nuteistųjų 
uvo nuteisti kalėti sunkių- 
ą darbų kalėjime 4 ir dail
iau metams. Mirties baus

mė, pagal turimus duome
nis, buvo nuteisti 235 žmo
nės, iš jų mirties nuospren
dis įvykdytas 41 žmogui. Iš 
j ii 40 sušaudyta, o vienas 
iždusintas dujų kameroje. 
Iš sušaudytųjų 18 buvo ko
munistai.
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Iš tikro represuoto jų re
voliucionierių skaičius buvo 
caug didesnis. Pavyzdžiui, 
pagal patiektus duomenis 
šeina, kad 1919 m. nutei&jL
:ųjų būta tik 24, o iš tikr^R 
tais, metais kontrrevoliuci- 
c nieriai ir užsieniointer- 
ventai susidorodavo be jo
kio teismo. Be jokio tardy
mo ir teismo Plechavičiaus, 
Grigaliūno-Glovackio ir pa
našių budelių bei kitų bau
dėjų rankomis buvo nužu
dyti šimtai žmonių. Be to, 
šioji statistika n e a p i m a 
tūkstančių ž m o n i ų, kurie 
buvo laikomi koncentraci
jos stovyklose bei baudžia
mi administratyvine tvarka.

J. Urbšys dirba 
literatūros darbą

Buvęs Lietuvos užsienių 
eikalų ministras Juozas

Urbšys, gyvenąs K a u 
verčiasi literatūriniu dai4įw 
Gerai mokėdamas prancūzę** 
kalbą, jis yra išvertęs eįlę 
prancūzų rašytojų knygų. 
Neseniai “Vagos” leidykla 
deido J. Urbšio išverstą

garsiojo prancūzų rašytojo 
Romėno Rolano knygą “Ko
la Brenjonas.” Panašų lite- 
atūrini darbą dirba ir bu

vęs ELTOS direktorius Va
lentinas Gustainis, išvertęs 
leletą knygų iš Vakarų Eu- 

opos kalbų. "
J. PaliiiKonis

i

i

i

i

PELNĖSI Iš SKRUZDĘ %
Daugelį metų didelė* 

pė italų pramonininkų -Lz 
krikščionių - demokratų iš ' 
Palermo miesto pasisavin- 
cavo lėšas, skiriamas kovai 
su argentiniškom skruzdėm 
— Italijos vaismedžių kenkė
jais. Norėdami gauti šiuos 
pinigus, jie neteisingai sa
kydavo, kad jų soduose ir 
aržuose apstu m i n ė t ų 
kruzdžių.
Laikraštis “Unitą”

s

rįėšė, kad šioje klastMN 
ficialiai apkaltinti 23 

“aukštosios
c
1 jrmo miesto
\ isuomenės” atstovai.

I
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Fidelis Castro suveda aštuoneriy 
porevoliucinių metiį rezultatus

bedamas per radiją
revoliucijos aštuonių

etų sukakties proga 
premjeras Castro nagrinė
jo savo krašto politiką ir 
filozofiją ir pateikė tokius 
statistinius duomenis:

Metinis mirimu skaičius į shingtono spaudimas nepa-
v I • l — T-^ • i • • •

venimo standardo”.
Kubiečiai įsitikinę kaip tik 

priešingai, kad JAV viso
kiais būdais stengiasi 
trukdyti mažam neišsivys
čiusiam kraštui geriau mai- 

į tinti savo žmones. (Wa-

MIAMI, FLA.Žvilgsnių horizonte
Sekant šių dienų įvykius, kėmis, motinomis, 

metasi į akis, kad religija 
persiorganizuoja, “moder- 
nizuojasi,” ypatingai Romos 
katalikų tikyba. Jau nedaug 
tokių paliko kaip Niujorko 
kardinolas Spellmanas. Su 
jo pažiūra nesutinka kiti 
dvasininkai, o net ir jo kon
gregacijos nariai; jo kated
roje surengė demonstraciją 
ir viešai jį pasmerkė už jo 
militarinį nusiteikimą.

Į kalbamus pasikeitimus 
pastūmėjo buvęs popiežius 
Jonas XXIII, o jam mirus 
ir atsistojus Povilui VI, ve
dama maždaug ta pati lini
ja, kurią galima pavadinti 
pažangia.

Jonas XXIII buvo sušau
kęs pasaulinį dvasininkų su
važiavimą, kuris baigėsi 
jam mirus. Šis suvažiavi
mas pravedė daug nepa
prastų tarimų, o tarp jų yra 
ir “pateisinimas” žydų už 
nukryžiavijmą Kristaus. Iš
kėlė klausimą gimdymo 
kontrolės. Nutarė, kad ka
talikų bažnyčios mišios bū
tų giedamos ta kalba, ko
kią naudoja didelė dalis tos 
kongregacijos dalyvių, mal
dininkų. O tai jau nepa
prastas žingsnis — pasuki
mas nuo senovės, nuo loty
nų kalbos, kuri iki šiol bu
vo laikoma bažnyčiose pri
valoma, šventa.

Šis kongresas tęsėsi tre
jus metus. Jis baigėsi 1965 
metų gruodžio mėnesi. Pa
liko keletą taip vadinamų; 
komisijų, kurios, reikalui 
esant, praves dar daugiau 
naujų patvarkymų. Vieną 
tokių pravestų patvarkymų 
jau turime, tai panaikini
mas pasninkų, panaikinimas 
“sausos pė 
nios, kuri 
vaites prieš Velykas. Dar ir 
mūsų' laikais Lietuvoje buvo 
7 savaitės pasninko, jau 
nekalbant, kad buvo užgin
ti pasilinksminimai.

Dar vienas žingsnis pada
rytas pirmyn, tai pripažini
mas, kad “dangaus karalys
tė” ne tik katalikams, o pri
pažįstama, kad ir visi kiti 
tikėjimai yra geri. O dar to
liau mes matome, kad bu
vusi dogma gyventi ant že
mės varguose, kad tik tuo 
keliu einant pasiekiama 
“dangaus karalystė,” atme
tama. Jau viešai stojama į 
atvirą kovį, kurioj ima da- 
lyvumą dvasininkai, vienuo
lės. Einamą koja kojon su 
kovotojais už lygias teises, 
už laisvę, j

Dabar kyla svarbus klau
simas, kuris liečia tik dva
sininkus, o tai yra celiba
tas. Daug1 kunigų ir mi- 

Inyškų meta savo “stoną,” 
išsivelka iš sutanų. Jaunos 
moterys, minyškos, atmeta 
pasišventimą, ištikimybę 
bažnyčiai, atsisako būti 
Kristaus sužadėtinėmis ir 
žengia i laisvą gyvenimą, 
išteka ir palieka šeiminin-

skel-
AMūsų parengimai ir svečiai

Kai atvykę mūs svečiai 
pasakoja, kad “nortuose” 
tik pusnys ir šalčiai vargi
na žmones, tai Miamyj šiais 
metais veik visa žiema virto 
vasara. Mes galime ir pasi
girti skaitlingais ir gausiais 
parengimais.

Vasario 22-ros koncertas 
puikiai pavyko. Vasario 24- 
tos sueigėlė susitikti su ger
biamais svečiais V. ir M. 
Zenkevičįais iš Washing- 
tono buvo labai maloni. 
Gaila, kad taip trumpu lai
ku ruošta ir ribota patalpa 
negalėjo sukviesti visus no
rinčius dalyvauti. Išsamiau 
apie šias gražias sueigas 
parašys kiti reporteriai.

do chorui — $25; ateivių 
gynimui — $25; “Laisvėje”

“Vilnyje” paminėti mi- 
sius narius—$20.
Baigus tarimus, pirminin- 
,s pakvietė J. Žebri, kuris 
aite savo parašytą pa- 
aitą. Draugo Žebrio pa- 
aita gana plačiai nušvie-

Lietuvoje krikšionybės 
?dimą. Lietuva buvo kar- 

di ir krauju krikštyta. Kal
bėtojas apie 40 minučių lai- 
ki daug daug pasakė apie 
Lietuvos kovą su kryžiuo
čiais.

Paskutinės žinios 
bia, kad JAV-jose jau 4,000 
kunigų metė kunigystę. 
Niujorko archidiacezijoje I 
47 jaunos vienuolės nusime-. 
tė valiomis ir suknias. Štai 
ką sako “News of Religion” 
žurnalas (š. m. vas. 25): “Se
suo Jacqueline St. Louis’e 
metė klioštorių ir paliko pa
prasta Jean Grennan, kokia 
ji buvo pirmiau. Jos gar
banoti plaukai ir trumpas 
sijonas jai geriau tinka ne
gu buvusi ilga suknia...”

Kun. Anthony Giraldora, 
St. Petersburg, Fla., metė 
celibatą ir susituokė su 
buvusia stewardese, susilau
kė šeimos. A. Giraldora ne
pameta kunigystės, nors ir 
sulaužė celibatą.

Paskutiniu laiku buvo ap
klausinėta daug kunigų, 
ypatingai jaunų amžiumi. 
62% pasisako už panaikini
mą celibato. Prieš kelerius 
metus tik 7% to reikalavo. 
(Šie skaičiai paimti iš ka
talikų savaitraščio “News 
of Religion” už š. m. vasa
rio 25).

Gyvename ir esame liudi
ninkais didelių pasikeitimų 
visuomenėje. Mokslas pir
mauja, kaip niekada pir
miau.

Devynioliktajame šimtme
tyje eilėje valstybių buvo 
panaikinta baudžiava, 
vergija. O dvidešimtajame 
šimtmetyje mes sutinkame 
socializmą, kuris, kaip Joh- 
nas Reedas sako savo kny
goje “Dešimt dienų, kurios 
sukrėtė pasauli.” pakeitė 
pažiūras į gyvenimą, ne tik 
senoje caristinėje Rusijoje, 
bet visame pasaulyje.

O visgi Romos katalikų 
tikyba pati tvirčiausia seno
jo pasaulio (kapitalizmo) 
atspara nors pajautė spau
dimą, bet išsilaikė iki šių 
dienų nesukritus.

Praėjus 50 metu, ji pra
deda ieškoti naujų kelių. 
Pažangusis judėjimas, už
imdamas vis naujas pozici
jas, pradėjo dvasiški ją eli
minuoti, atskirti nuo masių, 
nuo liaudies, kurioje tikyba 
turčiai šaknis. Susirūpino 
ne tik vienoje kitoje šalyje, 
bet visame pasaulyje. Roma, 
kuri turi kieta discipliną 
ant savo perdėtinių, pajau
tė per juos, kad vėjai pu- 
.čia vis aštresni. Dvasinin
kų įtekmė liaudyje siaurė
ja, mažėja. Reikia imtis 
naujų posūkių, o visų pir
ma—keisti pačių dvasinin
kų padėtį.

Dėl celibato, prieš kurį 
kunigai dabar išstoja, gali
ma pasakyti sekamą: Ce
libatas nebuvo ir nėra am
žinas, jis įvestas tik 1.000- 
aisiais metais. Iki to laiko 
kunigams buvo leista vesti 
žmonas ir auklėti šeimas. 
Kodėl tas buvo panaikinta? 
Hierarchija surado, kad 
kunigai, surišti su šeimyni
nėmis pareigomis, mažiau 
kreipė dėmesio į taip vadi
namas bažnytines pareigas; 
jie buvo linkę laužyti discip
liną; jie buvo vaiku tėvai 
ir rūpinosi jų auklėjimu.

Rodos, kunigas, būdamas 
šeimos narys ir vaikų tėvas, 
žinodamas ir spręsdamas vi
suomenės pagrindą, būtų 
jai daug naudingesnis.

Dzūkelis

irdarželiais ir baigiant pra
dinėms ir vidurinėms mo- 
kyklomis-internatais. Ta 
programa remiasi principu, 
kad ne bado baimė turi ska
tinti žmones dirbti.

Kas dėl švenčių, tai ma
noma sumažinti demonst
racijų ir k a r i n i ų p a r a 
dų skaičių, nes tai reika
lauja daug pinigų ir laiko. 
Kareiviai ir milicininkai

sisekė, Britanija sausio 
mėn. 21 sutiko su projektu 
statyti Kuboje trąšų ga
myklą.)

Žemės reforma Kuboje reikalingi kitiems tikslams, 
dar tebevyksta. Tas proce- o oro laivynas turi tręšti 
sas tęsis 30, 40 gal 50 metų. 2,3 milijonus cukrinių že- 
Valstybei dabar priklauso mių. Demonstracijų organi- 
70% visos žemės. Valstybė žavimo ir jose kąlbėjimo 
perka žemę iš valstiečių, darbas bus. pavedamas ly- 
kurie dėl senatvės nebega- deriams, duodant ji e m s 
Ii ją dirbti, mokėdama dalį 
pinigais, dalį pensijomis pa
gal valstiečių pageidavimus. 
Dideli dvarai nebuvo pada
linti, nes tas paverstų kai
mo proliatariatą smulkiais-)-tonu: 
ūkininkais ir trukdytu pla
čiu planų vykdymą. Tačiau 

1 valstybė tebeduoda mažiems 
vimą visoje Lotynų Ameri- ūkiams kreditus ir techni
koj * kinę pagalbą. Valstiečių že-

Virš 150.000 studentų mės nuosavybė nebuvo su
gauna stipendijas, ir tas vienodinta, bet tas proce- 
skaičius šįmet pasieks 200,- sas vyksta savaime, didė- 
000. " 1 ! jant kreditams, mechaniza-

Prieš revoliuciją Kuba; cijai ir valstiečių sąmonin- 
neturėjo išvystytos žvejy- gurnui, 
bos. Dabar Kubos žvejų lai
vai dirba prie Patagonijos, yra pavyzdys tam. kas 1975 
Greenlandijos ir Ramiaja- metam yra planuojama viso 
me vandenvne.

Pradedant 1970 metais nė 
viena Kubos šeima nemokės 
nuomos. Patikrinimas pa
rodė, kad jau dabar daugu
mas šeimų nemoka nuomos. 

Vištų skaičius padidėjo 
fcuo 4 milijonų 1965 m. iki 
p.8 milijonų. Kiauš i n i ų 
skaičius siekia apie 90 mili
jonų kas mėnesį.

Vykdant dirbtino apsėk- 
linimo programą, karvių 
skaičius per 20 mėnesiii pa
didėjo nuo 60.000 iki 1,200,- 
000, o iki 1967 metų pabai
gos tas 'skaičius pasieks 2 
milijonu.

Ateinančiais metais vien 
tik Pušų Saloje bus paso
dinta daugiau citrusinių 
medžių, negu Izraelyje, 
kuris vienas didži ausiu 
citrusų eksportuotojų. To
kia pat produkcija yra už
planuota Pinar del Rio pro
vincijoje. Po revoliucijos 

pasodinta daugiau 300 
jonų medžių ir 1970 me- 

planas numato vieną mi-

Kuboje nukrito nuo 13 mir
čių vienam tūkstančiui gy
ventojų iki 6.8. Tokiu būdu 
“kasmet yra išgelbėjama 
daugiau gyvybių, negu žuvo 
žmonių per visą mūsų revo
liucinės kovos periodą.” Tas 
mirimų skaičius yra m a- 
žiausias visoje Lotynų 
Amerikoje — mažesnis net 
už Kanados — palyginus su 
8 Argentinoje, 8,9 Kosta 
Ricoje, 12 Čilėje. Vaikų iki 
vienerių metii amžiaus mir
tingumas nukrito nuo 60 
vienam tūkstančiui iki 37, 
Salyginus su 61 Argentino-

77,6 Kosta Ricoje ir 111 
Klilėje. Kuba dabar turi ge- 

iausią medicinos aptarna-!

kinę pagalbą. Valstiečių že

Pinar del Rio projektas

krašto mastu: iki šių metų 
pabaigos 900 šeimų gaus 
nemokamai butus, šviesą, 
vaikams drabužius ir mais
tą ir pilną mokyklinę pro
gramą pradedant vai k ų

ir jose kąlbėjimo

duodant ji e m s 
daugiau laiko išstudijuoti 
politines, ekonomines, tech
nines ir karines krašto pro
blemas. Kastro pasakė tai 
dialektiniai - revoliuci n i u 

“mes turime revoliu- 
cionizuoti savo papročius, 
būti nuolatiniais revoliucio
nieriais savo revoliucijoje”. 

Premjeras baigė savo 
kalbą sveikinimu “visiems 
kovojantiems partizanams” 
Venecueloje, Colombijoje ir 
Guatemalo je, Ernestui 
Guevara, “kur jis bebūtų.” 
Castro pridūrė: “Imperia
listai nužudė EI Che daug 
kartų ir daugelyje vietų. 
Bet mes laukiame tos die
nos, kada jis, kaip feniksas, 
prisikels iš pelenų”.

Pagaliau, Castro pavadi
no 1967 metus “Didvyriško
jo Vietnamo metais”.

(Iš “National Guardian” 
vertė I. V.)

SKAITYTOJŲ BALSAI
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Kaip pranešė Carlos Ra
fael Rodriquez, atstovavęs 
Kubą paskutinėje Food and 
Agricultural Organizat i o n 
konferencijoje Uruguvaju- 
je, užsieninės paskolos dy
dis Kubos žemės ūkiui pa
kelti (125 milijonų dol.) 
yra toks pat, kaip visų kitų 
Lotynų Amerikos kraštų 
kartu paėmus. Tuo tarpu 
kai maisto produkcija vie- 

žmogui kitose Lotynų 
šalvse kasmet 

4%, Kuboje parei- 
azotinių trąšų 

metais pralenks dabar- 
Prancūzijos pareikala- 

vima, o ši valstybe turi 7 
kartus daugiau gyventojų, 
netm Kuba.

Savo kalboie Castro pa
brėžė, kad Washingtonas 
daro spaudimą Britanijai, 
kad pastaroji neleistu par- 

Kubai Britų firmos 
dol. vertės tra- 

Tuo tikimasi 
nrie nepasitenki- 

krašto viduje ir įti
kai komunizmas ne- 

prie aukštesnio gy-

duoti Kuba: 
j^milijonu
Swam vkl a

Slapta prigavyste
“Laisvės” Nr. 14 tilpęs 

Juliaus Būtėno rašinys “Ko- 
respondentų mugė” man 
priminė buvusio laikraščio 
žinias ir Stasį Miščiką bei 
jo išdavystę.

Jau daug metų prabėgo 
nuo to įvykio. Visiems ži
noma, kaip buvo išėjusi pa
rapijos organizuota blaivy
bė. Man gyvenant Lawren- 
cuj (Mass.), tąipgi buvo 
suorganizuotas blaivininkų 
skyrius. Tos grupės veikė
jai buvo taipgi ir aršūs baž
nyčios patarnautojai. Vie
nas tų veikėjų turėjo bakū
žę ir švarų skiepą, į kurį 
susirinkdavo aptarti savo 
veiklą. Bet ten radosi ir 
šventmelagystė: jie skaity
davo laikraščius, darydavo 
nutarimus ir dažnai sugie
dodavo visų šventų litaniją, 
ir t. t. Bet jie ten ištuštin
davo ir ne vieną butelį ir 
stipriosios. Ką jie daryda
vo su išpažintimi — ar jie 
kunigui viską pasakydavo 
ar ne. to nežinau; bet jei 
jie viską pasakydavo, o ku
nigas laikydavo juos blai
vininkų draugijoje, tai toks 
buvo ir jis pats.

Kas tai pradėjo kai kada 
rašinėti į laikraščius, kad 
tie blaivininkai daugiau bu
telių išgeria skiepe, negu 
šliuptarniai kare i a m o j e. 
Mat, jų tarpe būta vieno iš 
jų pačių, kuris apie tai pra- 
nešdinėdavo. Vienas jų su- 
šnipinėdavo iš redakcijų, 
kas apie tai rašo. Ar jie vi
si penkiolika tai žinojo ar 
tik tas vienas — to nežinau. 
Tik tiek prisimenu, kad vie
no sekmadienio rytą paskli
do kalbos, kad kas nors ak
meniu vienam blaivininkui 
pramušė galvą. Ta krimina- 
lybė buvo suversta ant

šliuptarnių. Taip ir pasi
liko.

Bet po kelerių metų pa
aiškėjo, kad tam galva buvo 
pramušta tuomet, kai vie
nas blaivininkas sužinojo, 
kas iš jų laikraščiui apie 
juos parašė.

Man gyvenant Rumforde 
(Me.), vienas vyrukas sla- 
pvvardžiu para š y d a v o j 
šlliuptarnių organą “Šakę” 
daug juokų iš katalikų gy
venimo. Sekmadienių rytais 
jis bėga į bažnyčią mišių 
išklausyti, o popiečiais pri
sigeria ir vakare parašo 
laikraščiui.

Tie, kurie taip veikdavo, 
vis klausinėdavo, kas čia 
toks rašinėja. Bet nesusek
davo. Bet vieną dieną dar
be jis manęs klausia, kas 
gali būti, kad jo rašinių 
daugiau nebespausdina ir 
nieko neatsako? Jam pata
riau, kad pakeistų pavar
dę. Taip jis ir padarė, ir 
daugiau jo raštai nebežū- 
davo.

Kadaise, man gyvenant 
Chicagoje, vienas papasa
kojo, kaip jis likosi senber
niu.

—Su tėvais lankėmės Niu
jorke kelias dienas. Susipa
žinau su niujorkiete mergi
na. Įsimylėjom ir nusita- 
rėm meilę palaikyti laiš
kais, iki ji baigs biznio ko
legiją. Taip ir buvo. Bet 
mano tėvai sužinojo ir pra
dėjo mane nuo jos atkalbi
nėti, drausti. Tėvai buvo ge
ri. Nenorėjau jiems atvirai 
priešintis, tai su mergina 
susirašinėdavau slaptai. Bet 
pradėjo dingti atsakymai. 
Praslinkus dešimčiai metų, 
nuvykau į Niujorką SLA 
seiman, ir susitikome. Ji 
sako: Alfonsai! O kodėl pa

tnyčios” ir gavė- 
tęsėsi net 7 sa-

liovei man rašęs?
Šią istorijukę papasako

jau motinai. Ji ėmė grau
džiai verkti ir prašė dova
noti, kad suardė mano gy
venimą. Sakė, Tėvas pa
samdė laiškanešį čia ir nu
siuntė švogeriui pinigų, o 
tas ten pasamdė. Todėl ir 
dingdavo laiškai. Taip ir li
kau senbernis.

Matote, ką tokie žmonės 
už kelis dolerius padaro. O 
ką bekalbėti apie tokius šni
pus, kurie gauna tūkstan
čius !

S. K.

BROCKTON, MASS.
Buvo garsinta, kad Mo

terų klubo arbatėlė įvyks 
kovo 12 d. Dabar pranešu, 
kad tas parengimas NE
ĮVYKS. Geo. Shimaitis

Sekmadienio (vas. 26) su
eigoje vėl teko sutikti iš to
limų kolonijų senimo ir ga
na apsčiai jaunų žmonių. 
Kaip ir netikėtai į salę įžen
gia aukštas, jaunas, bet jau 
gražiai žilstelėjęs vyras — 
tai H. Mitkus. Ne be reika
lą vienas mane klausė: “O 
iš kur tas profesorius?” 
Su Mitkum buvo jo mamytė, 
žmona ir pora dar visai jau
nų dukrelių. Kadaise LMS 
centre Mitkus, M. Stensle- 
rienė, W. Žukas ir kiti jau
ni žmonės suko meno veik
los ratą.
LLD 75 kuopos sueigoje
Jau ir kovo 1 d. — LLD 

kuopos pietūs, kultūrinė. 
Čia irgi turime svečių ir do
vanų. Čikagietis veikėjas 
Šarkiūnas jau nuolatinis 
mūs svečias. Taip pat čika- 
gietė Vasiliauskienė ir kita 
jos draugė lanko kuopos 
parengimus. Iš Detroito pa
žangiųjų laikraščių vajinin- 
kė Smalstienė žiemoja Mia- 
myje. Garbė šiems svečiams, 
kad jie ne tik lanko mūs 
parengimus, bet kuopai ar 
klubui atveža dovanų. Ne
užmirštame ir vietinių — 
mūs moterys gamina pietus 
ir kepa pyragus.

Šiame kuopos paręngime 
sutikome svečių, kurie gal 
pirmą kartą pasirodė LSK 
salėje. E. Repšienė, šiam re
porteriui pažįstama nuo tų 
laikų, kada ji Brukline bu
vo žinoma veikėja, kaip Elz
bieta Vilkaitė. Šiuo metu 
vieši įžymus veikėjas Jurgis 
Žebrys, — daugiau apie jį 
vėliau.

Kuopos susirinkimą ga
na sklandžiai pravedė nau
jas kuopos pirmininkas Je
ronimas Šukaitis. Reikia 
pastebėti, kad ir LLD Cent
ras darosi veiklesnis. Ga
vome paraginimą gauti nau
jų narių į LLD kuopą. Tie
sa, ir pas mus tuo reikalu 
buvo apsileidimo. Turėsime 
tą veiklą plėsti.

Kovo 8-tos minėjimas bis- 
kelį bus pavėluotas — įvyks 
sekančioje kuopos sueigoje, 
kovo 22 dieną. Bet neabejo
jame, kad tikrai bus gra
žus ir įdomus, nes draugė 
Kancerienė organizuoja ką 
tai nepaprasto. Jos talki
ninkės Smalstienė, o vei
kiausiai ir čikagietės mote
rys, manoma, paruoš pietus 
kokių dar nebuvo. Numato
ma, kad ir kovo 8-tos pro
gramą paruoš pačios mote
rys. Nepraleiskim kovo 22- 
ros—svečiai ir nariai kvie
čiami moters dieną paminė
ti.

Bet miamiečiai sako, jei 
imame dovanas, tai turime 
ir duoti dovanų geriems 
tikslams, apšv i e t a i. Štai 
kuopos tarimai: Pasveikin
ti “Vilnies” suvažiavimą su 
$100; LLD Centrui — $100; 
Tartautinei Moterų Lygai, 
kovojančiai už taiką — $50;

Lietuvių Socialio Klubo 
Įėję kas sekmadienis, kaip 

jau žinoma, vyksta pietūs, 
veikia baras. Mūsų darbš
čios gaspadinės visuomet 
paruošia skanius valgius. 
Ta sunkiausią planavimo ir 
virimo - kepimo pareigą da- 

r atlieka darbščioji Ona 
artin. O Marie Koch su- 

ir eina, kad sutikti 
ekviena svečią, kad kiek

vienas būtų pasodintas ir 
valgiais antarnautas. O tos 
musu “veiterkos”—jų daug 
daugiau ir iu visu įvardinti 
nė nebandysiu. Jos neša ir 
veža, kad visi svečiai būtų 

tūs.
O kaip tik pietus baigus, 

Jonukas Smalenskas tuoj 
užkomanduoja savo talki
ninkus — vieni stalus krau
jo, o kėdes išveža. Orkest
ras atsiranda estradoje, o 
mūs berneliai tik dairosi ir 
žiūri, su kuria pradės sukti 
polkute ar valcą. Gi Juozas 
Ppukštaitis ir io Marytė tik 

la ir girdo visus ir visas, 
irie ištroškę. Kaip mato- 
, tai šventadienis nas mus 
*aeina gražiai ir linksmai.

Ramstis
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yarbu LLD 22 kp. nariams 
Šios kuopos susirinkimas 
yks kovo (March) 18 die- 
a EOUV svetainėje, 12617 
lhaw.Ave., 4-tą vai. po 
i etų. Svarbu, kad kuopos

nariai į šį susirinkimą 
skaitlingai atsilankytų, nes 
yra kuopos rengiami pie
tus—balandžio 2 d. Šiame 

sirinkime bus reikalas
ikamai pasiruošti rengia- 
ai pramogai. Pietūs ivyks 

Italų svetainėje. 15901 St. 
C air Ave. Pradžia 2-rą vai. 
Vėliau vvks šokiai.

Toj pačioj Italų svetainėj 
LDP Draugija rengia savo 
metini banketą, kuris įvyks 
balandžio 23 d., 2 vai.

Šiuos pranešimus rašau iš 
iamio, Floridos. Jei mi- 
miems parengimams yra 
ykę kokių pakaitų, tai vie
niai draugai pataisykite.

J. žebrys
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MOKYTIS NIEKADA
NEVĖLU

Šilutė — šešiasdešimtme- 
rajono veterinarinės tar

nybos darbuotoją Kristupą 
Kalinauską nuoširdžiai pa- 
syei kino kolegos — jam 

eiktas veterinarijos gydy- 
jo diplomas.
Daugiau kaip 3 0 metų 

alinauskas atidavė mėgia- 
am darbui. Mokytis Kau- 

0 veterinarijos akademijo- 
veterinarijos technikas 

—praktikas pradėjo jau 
)-ųjų savo gyvenimo me

tų išvakarėse ir sėkmingai 
aigė visą kursą.

Pražilęs “jaunasis” vete- 
narijos gydytojas tvirtas, 
įpinas gyvenimo džiaugs-
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no. Jis ir negalvoja išeiti I 
pensiją. (ELTA)'(ELTA?
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Apie lietuvių ir jų kaimynų papročius
Pereitų metų rudenį Vil

niaus leidykla “Vaga” išlei
do nepaprastai naudinga 
knygą, Mykolo Lietuvio is
torinio , turinio fragmentus 
—“Apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius.” Iš 
lotynų kalbos ją išvertė ve
lionis prof. Ig. Jonynas. Re
dakcinę komisiją sudarė K.

į dievui malonų dalyką... 
Teisme nepriimami kaltin
tojais arba liudytojais tie 
asmenys, kurie nėra pa
kankamai tobulai susipaži
nę su įstatymų reikalavi
mais, arba tie, kurie yra 
pastebėti ragavę vyno ar
ba turi kitą kurią ydą... 
Namuose jie svečią arba

Korsakas, A. Venclova, R. 
Šarmaitis, J. Jurginis, J. 
Lebedys ir A. Maldonis. Tai 
vis stambūs lietuvių litera
tūros korifėjai! Įvadą pa
rašė istorijos mokslų dak
taras Juozas Jurginis. Prie
de yra fotografuotas origi
nalo tekstas, galįs patar
nauti mokslinėm bei istori
nėm studijom.

Mykolas Lietuvis savo 
kūrinį parašė apie XVI am
žiaus vidčirį. Autorius iš
buvo ame du me t u, kaip 
Lietuvos} d i d ž i o j o kuni
gai kščioZygimanto Augus
to (Žygimanto Senojo) at
stovas pas Krymo totorius, 
gerai pažino rusų-maskvė- 
nu papročius ir feodalinės 
Lietuvos gyvenimą. Šios 
knygos orginalas buvo iš
spausdintas 1614 m. Baze
lyje. Šveicarijoje.

Tuo metu Lietuvos val
dovams dažnai tekdavo su
sidurti ne tik su kryžiuo
čiais, bet ir su rusais bei 
turkų globojamais totoriais. 
Lietuva tuo metu buvo di
dele vasltybė, bet ji buvo 
nelietuviška: jos sudėtyje 
buvo dideli Baltarusijos, 
Ukrainos ir Rusijos plotai. 
Krymo totoriai ir turkai, 
kurie tuo metu valdė Kau
kazą ir Balkanų valstybė
les, taipgi briovesi į lietu
vių bei lenkų valdas Rusi
joje bei Ukrainoje. Dono 
kazokai kariavo su toto
riais, turkais ir lenkais. Ka
rai buvo retai kada nutrau
kiami. Dėl to ukrainiečiai 
XVII amž. pradžioje sudarė 
sąjungą su rusais, kad ga
lėtų atsispirti prieš turkų- 
totorių ir lenkų antpuolius.

Tuo tikslu ir Mykolas 
Lietuvis, norėdamas supa
žindinti Lietuvos valdovą 
su totorių bei maskvėnų 
gyvenimo būdu, savo rašte 
įrodinėjo, kodėl totoriai 
karta is s u menkesniais 
ginklais ir prastesniu pasi
ruošimu — lietuvius nuga
lėdavo. Kaip besireiškian
čios renesanso gadynes hu
manistas, autorius savo pa
mokymus dažnai išveda iš 
gana pažangių pozicijų.

Minėtieji Mykolo Lietu
vio raportai apie totorių, 
lietuvių ir maskvėnų gyve
nimo būdą buvo gana ilgi, 
išsamūs, bet jų originalo 
leidėjas, Jodas G ras e r i s , 
manė, jog ten yra daug ne
esminio elemento ir juos 
sutrumpino — išspausdino 
tik jų fragmentus, 41 stu
diją. Pirmajame fragmen
te kalbama apie totorius:

“Nors mes totorius lai
kome barbarais ir nuskur

sią ip pakeleivingą, kad ir 
nepaž į s t a m ą , vaišina ir 
duoda nakvynę” ir t. t.

Antrajame ir trečiajame 
fragmentuose autorius pa
sakoja apie maskvėnų pa
pročius, jų asketišką gyve
nimą, jų santūrumą, blaivu
mą, teisingumą ir pan.:

“Maskvėnų ir totorių jė
gos daug menkesnės už lie
tuvių, bet jie pranoksta 
šiuos savo darbštumu, tau
pumu, santūrumu, drąsu
mu ir kitomis dorybėmis, 
kurios padeda tvirtą vals
tybėms pamatą. Iš šių do
rybių totoriai turi didelę 
naudą, jie gali pasidžiaug- 

; ti išsivarę iš mųsų daugy- 
. bę gyvulių;... jie numaldo- 
mi kas metai jūsų didybės 

į dovanomis lyg draugai ir 
i sąjungininkai... Kilmin
gosios lietuvių moterys į 
bažnyčią arba viešnagėn 

į važiuoja karietomis, vadi
nasi, sūpuoja n č i a i s veži
mais, pakinkytais šešetu ar 
aštuonetu tos pačios spal
vos arklių... Priešingai 
totoriai, nors labai daug 
arklių turi, neleidžia jų kin
kyti vežiman, net savo ku
nigaikštienei vežti.”

Toliau autorius parodo, 
kokie buvo lietuvių valdo
vai garbėtroškos, uliotojai, 
eikvotojai turto, prisipirk
to užsienyje už baudžiau
ninkų pinigus:

“Nors tik vieni maskvė- 
nai turi tiek daug sabalų 
ir kitų šios rūšies žvėriukų, 
tačiau paprastai jie bran
gių kailių nenešioja. Siun
čia tuos minkštus daiktus 
Lietuvon išle p ė 1 i a m s už 
auksą... Maskvėnai labai 
vengia visokių prieskonių, 
net per velykines puotas 
tenkinasi tik n e i š v a 1 yta 
druska, garstyčiais, česna
kais, svogūnais ir savo že
mės vaisiais; taip elgiasi 
ne tik paprasti žmonės, bet 
ir didikai... O lietuviai 
(didikai) maitinasi praban
giais iš tolimų kraštų at
vežtais valgiais ir geria 
•daugelio rūšių vyną. Dėl 
to atsiranda įvairių ligų. O 
maskvėnai, totoriai ir tur
kai nors jų kraštuose ir 
auga vynuogės, patys vyrio 
negeria, o parduoda jį 
krikščionims ir už gautus 
pinigus perkasi karui reika
lingų įnagių” (rusai tuo 
metu buvo dar neapsikrikš- 
tiję).

Tačiau gilioje senovėje 
tai]) nebuvo, lietuviai tuo
met buvo santūresni. Lie
tuvos didikai išlepo tik su
siartinę su lenkų šlėkta, pa
mėgdžiodami juos:

dėliais, bet jie patys di
džiuojasi savo gyvenimo 
saikingumu ir savosios ski
tų giminės savumu (turkai 
irgi save kildina iš skitų)... 
Savo tarpe jie šventai sau
go taiką ir teisingumą, ati
duodami kiekvienam visa, 
kas jam priklauso; jie ne
nuskriaudžia kitų žmonių, 
mokėdami teisėjams ir šiaip 
valdžios žmonėms dešimti
nę, nes tie stabmeldžiai žiū
ri j teisėjų pareigas ne kaip 
į būdą pasipelnyti, bet kaip

“Mūsų ' proseniai vengė 
svetingų kraštų gėrimų ir 
valgių. Blaivūs ir taupūs 
jie garbės ieškodavo kare, o 
pramogų jiems tei k d a v o 
ginklai, arkliai... Lietu
vos miestuose jokių įmonių 
nėra tiek daug, kaip alaus 
ir degtinės bravorų. Šiuos 
gėrimus nešasi žmonės, ei
dami į karą ar melstis. 
Žmonės į juos taip įjunkę 
namie, kad vos tik karo žy
gyje atsigeria paprasto gė
rimo — vandens, kaip mat

miršta nuo dieglių ir dez- 
interijos. Kaimiečiai, pa
metę ūkio darbus, renkasi į 
smukles. Ten jie praleidžia 
dienas ir naktis begerda
mi... Dėl to atsitinka, kad 
žmonės, išgaišinę savo tur
tą, nenorėdami kęsti bado, 
ima vagiliauti ir net plėši
kauti. Šitokie atsitikimai 
tokie dažni, kad bet kurioje 
Lietuvos srity už šiuos nu
sikaltimus per mėnesį dau
giau žmonių nubaudžiama 
mirtimi, negu per, šimtą ar 
du šimtu metų visose mask
vėnų ir totorių provincijo
se, kur girtuokl i a v i m a s 
draudžiamas.

Totorius, tik paragavęs 
vyno, gauna. 80 lazdų ir tu
ri sumokėti tiekos pat mo
netų baudą. O Maskvoje 
niekur nėra smuklės, nes 
jei nors vienas vyno lašas 
randasi pas namų šeiminin
ką, tai namai sugriaunami, 
turtas atimamas, šeima ir 
kaimynai išplakami, o jis 
pats įmetamas ligi gyvos 
galvos į kalėjimą... Dėl to, 
kad maskvėnai susilaiko 
nuo girtuok 1 i a v i m o , jų 
miestai garsūs įva iriais 
darbščiais meistrais, kurie 
siųsdami mums medinius 
dubenis ir lazdas seniams 
ir girtiesiems pasir e m t i, 
balnus, kardus, pakinktus 
ir įvairius ginklus atima iš 
mūsų auksą.”

Totoriai geriau negu mes- 
gerbia teisę ir teisėtumą:

“Totoriai 'mus pralenkia 
ir teis i n g u m u , nes kaip 
mat atiduoda kiekvienam, 
kas jam priklauso, o mūsų 
teisėjai ima iš nekalto ieš
kovo dešimtąją dalį daik
to, dėl kurio teisiamasi. Ši
tas teisėjo atlyginimas va
dinamas ‘persūdu,’ ir jis 
turi būti sumokėtas čia pat 
teisme. O jei byla keliama 
dėl labai mažo žemės skly
po, tai imama ne dešimtoji 
dalis, o šimtas grašių, nors 
pats daiktas ir nebūtų tiek 
vertas... Net vagis, pa
gautas už rankos, yra tei
siamas ne tos vietos teisėjo, 
kurioje padarė nusikaltimą 
arba buvo sugautas, bet po 
daugelio suktybių vedamas 
teisman pas savo poną, kar
tais net ten, kurio namuo
se atsidurdavo pav o g t a s 
daiktas. Todėl vagystės da
romos be jokio pavojaus. 
Pas mūsip-kaimynus toto
rius ir mask v ė n u s visų 
didikų ir bajorų pavaldi
nius tiek už civilinius, tiek 
už kriminalinius nusikalti
mus teisia ne koks priva
tus žmogus, o papra s t a s 
valstybės teisėjas, ir, be to, 
blaivus ir gyvenąs drauge 
su kitais žmonėmis.

Mūsų teisėjai teisia kiek
vienas kas sau, net girti 
būdami, pašalinę tarpinin
kus ir liudininkus. Tad jie 
gali daryti, ką nori. Mūsų 
teismo pirmininkas ima, iš
skyrus bausmę už nusikal
timą, 12 grašių už darbo 
gyvulį, kurį kas nors pa
vagia... Taip pat ir tar
nautojas, vykdąs teismo 
nutarimą, ima dešimtinę 
nuo ginčijamo daikto, ir 
net prieš bylos nagrinėji
mą teisme... Ir raštinin
kas už galutinio sprendimo 
Jrąšymą į aktų knygą rei
kalauja taip pat beveik de
šimtosios dalies... Tokiu 
būdu nuskriaustasis arba 
viską palieka grobikui, ar
ba atsiteisia su juo jėga 
bei apgaule.”

Kalbėdamas apie kuni
gus Mykolas Lietuvis ai
manuoja:

“Jie visuomet dega gaš
liu geiduliu arba turi su
guloves, t. y., kaip sako 
Sofonijas, dergia šventeny
bes: O mes tiems samdi
niams pavedame dievo gar
binimo pareigą, nors jie sa
vo ištvirkusiu gyvenimu 
greičiau rūstina dievą, ne
gu išmeldžia jo malonę. 
Pareigas, mūsų jiems pa
vestas, jie dėl savo apsi
leidimo už k r a u n a vika
rams, o tuo tarpu patys, 
dykinėdami ir smaguriau
dami, gaišina žmonių dar
bą kaip tranai bičių me
dų, puotauja ir puošniai 
taisosi.”

Išrokavęs visas daromas 
gyventojams skriaudas ir 
parodęs teismo neteisingu
mą, fragmentų autorius 
pasako savo valdovui, ko
kia neteisybė galioja ji ša
lyje. Su kartėliu širdyje 
jis byloja:

“Štai koks teisingumas, 
Šviesiausias kunigaikšti, ta
vo tėvonijoje, štai kaip 
kiekvienam atidų o d a m a, 
kas jam priklauso, štai 
koks įstatymų šventumas”!

To meto feodalinėje Lie
tuvoje visokie įsta tymai 
veikė valdovų naudai. Bau
džiauninkas - valstietis jo
kių teisių neturėjo, niekas 
juo nesirūpino. Dėl to ir 
Mykolas Lietuvis bandė 
paveikti savo kunigaikštį 
būti humaniškesnių, žmo
niškesnių, įvesti Lietuvoje 
bent tiek humanizmo, kiek 
jo turėjo totoriai ir Mas
kvėnai.

Kas gi pagaliau bu
vo tasai humanistas, pasi
vadinęs Mykolų Lietuviu? 
Prof. Ig. Jonynas ir rusų 
prof. M. Liubavskis sava
rankiškai tyrinėdami priė
jo išvados, jog tai buvo 
Lietuvos didikas Mykolas 
Tiškevičius, tarnavęs D K 
Žygimantui Augustui pa
siuntiniu - ambasadorium. 
Tiškevičius savo fragmen
tuose vadina save lietuviu: 
“Rusų kalba svetima mums, 
lietuviams, t. y. italams, 
kilusiems iš italų kraujo.” 
Lietuviai didikai, norėdami 
atsispirti lenkų šlėktai-ba- 
jorams, kildino save iš ro
mėnų, etseit — Palemono. 
Matoma, jog Tiškevičius ir
gi laikėsi tokio genealogi-

jos principo, kaip J. Basa
navičius “traktologijos.” O 
betgi jis lietuviu nebuvo. 
Jo tėvukas, Vasilius Tiške
vičius Kalenikovičius buvo 
grynas rusas, XVI amž. 
pradžioje tarnavęs Lietu
vos kunigaikščiams. Jo vie
nas sūnus buvo vardu Tiš
ko (Tichonas), iš jo išsi
rutuliojo Tiško vičius ir vė
liau Tiškevičius.

Mykolas Tiškevičius, lai
kęs save lenkų kultūros 
žmogumi, buvo patriotas 
Lietuvos valstybes (kurioje 
buvo visokių tautų), ne lie
tuvių tautos. Tokiais Lie
tuvos valstybės patriotais, 
patys nebūdami lietuviais, 
buvo Adomas Mickevičius, 
Tadas Kosciuška, Tadas 
Narbutas ir daugelis kitų. 
Rusų kilmės buvo ir Lie
tuvos kunigaikštis Švitri
gaila. Ir pats DLK Vy
tautas buvo tik Lietuvos 
valstybės patriotas, o ne 
lietuvių tautos. Kad taip 
buvo, jis pats įrodė savo 
gyvenimu: net du kart u 
bėgo pas kryžiuočius ieško
ti pagalbos prieš lietuvius; 
kryžiuočių padedamas ka
riavo prieš lietuvius, norė
damas iš jų atimti Vilnių; 
Žemaičius atidavė kryžiuo
čiams, kad tie leistų jam 
grobti slavų žemes rytuo
se; kai Žemaičiai pasiprie
šino lenkų šlėktos atneštai 
į Lietuvą krikščio n y b e i, 
juos kardu malšino, žudė, 
jų sodybas degino, kad tik 
privertus paklusti Lietu
vos-Lenkijos valstybei ir 
pan. Reikia skirti tautos 
patriotizmą n u o valstybės 
patriotizmo. Valstybės 
patriotas kartais gali būti 
ir savo tautos priešas.

Mykolas Tiškevičius, no
rėdamas pamokyti Lietuvos 
kunigaikštį, savo fragmen
tuose pateikė nemaža isto
rinės medžiagos. Jis ten 
daug pipirų užpylė ir lie
tuvių kunigijai, pavadinęs 
ją tinginių, parsidavėlių ir 
ištvirkėlių gauja. Nenorė
damas patekti į kunigijos 
nemalonę ir stengdamasis 
išvengti jos keršto-inkvizi- 
cijos, jis pasirašė Mykolo 
Lietuvio slapyvardžiu, ku
ris išliko neiššifruotas iki 
mūsų laikų. Jis sakė: “Bet 
aš, tiek daug žmonių supy
kinęs, nebenoriu sukelti 
prieš save kunigų.” Jo at
sargumas suprantamas.

A. Bimba sodina ąžuoliuką prie naujos Kėdainių 
ligoninės. (Nuotrauka E. Jurgaičia)

Hartford, Conn.
Sargyba dėl taikos 

šaltame ore
Jau penkiolika savaičių 

kaip grupė moterų ir vyrų 
vaikšto su iškabomis šau
kiant sulaikyti karą Vietna
me ir žudžius civilius žmo
nes ir vaikus su seneliais. 
Sninga-lija ar baisiai šalta

Pasikalbėjimas su 
Gerry Mikužis

Klausimas. Ar galiu 
klausti, kiek dainavimo m# 
kytojų turėjote?

Atsakymas. Tik vieną.
KI. Ar jums yra žinoma, 

kad kiekvienas skirtingai 
mokina?

vėjuota diena — jų pasiry
žimo nesustabdo. Pačioj 
miesto širdyj pietų laiku 
nuo 12 iki 1 valandos jos 
vaikšto aplink seną rotušę 
nešinos visokias iškabas su 
šūkiais prieš karą. O čia 
šimtai darbininkų praeina 
pro šalį.

Reikia prisiminti, kad tos 
moterys eina piketuoti ir į 
Grotoną, Conn., kai būna 
atominiai submarinai lei
džiami į jūrą. Kur tik gali, 
kelią balsą prieš baisųjį ką
rą, v • • •

L. M. Klubo moterys stro
piai ruošiasi prie parengi
mo kovo 12 dieną, sekma
dienį, 1 vai. popiet. Tai bus 
lyg pavasarinė šventė po 
sunkios žiemos. Turėsime 
gerus pietus ir kitus pamar- 
ginimus, tinkamus šiam lai
kui. Kaina visiems priei
nama, o nariam dar mažiau.

Taigi visus kviečiame at
eiti praleisti laiką gražiai.

Laisvės choras laiko pa
mokas po senovei kas savai
tę. Nors orai šalti ir kiti 
negerumai kai kuriuos truk
do, bet didžiuma laikosi ge
rai.

Po praėjusių pamokų dai
navome linksmo gimtadie
nio G. Silks ir S. Daunio. 
Skaniai visus pavaišino G. 

; Silks, o S. Daunio vaišės pa
liko po kitų pamokų. Ilgiau
siu metu, mieli dainininkai, c- c-1 /

kad ilgai jums sveikata tar
nautų taip, kaip ligišiol.

Labai pasigendam R. Čer- 
neckienės (Gailiūnienės) ir 
jos vyro Juozo. Didelė spra
ga mažoj’ grupėj. Orui pa
gerėjus gal vėl pasiniaty- 
sime.

V. K.

Brockton, Mass.
Draugiškas arbatos 

popietis
Moterų Apšvietos klubas 

ir L.T.N. knygynas rengia 
draugišką arbatos popietį 
sekmadienį, kovo 12, Liet. 
T. Namo kambariuose, 8 
Vine St. Pradžia 2 vai. po
piet.

Tai bus atžymėj imas 
Tarptautinės Moters Die
nos. Įėjimas nemokamas.

Vasario pabaigoje sun
kiai susirgo sena “Laisvės” 
skaitytoja ir rėmėja Julia 
Gerulskienė, gyvenanti 88 
Hovendon Ave., Montello. 
Nuvežta į Brocktono ligo
ninę. Nežinia, kaip ilgai ten 
turės būti.

Kovo 1 dieną mirė senas 
Montellos gyventojas Chas 
Vizbaris. Ęuvo pašarvotas 
V. Yakavonis šermeninėje. 
Palaidotas Melrose kapinė
se. Buvo pavienis. Du jo 
pusbroliai gyvena Worces
ter, Mass.

LLD 6 kuopos valdyba 
rengia prakalbas balandžio 
8 d. Kalbės Antanas Bimba. 
Įvyks L.T.N. salėje, 8 Vine 
St.

, George Shimaitis

Ats. Taip, yra skirtumo, • 
nes mokytojas pats turi bū
ti geras dainininkas, o be 
to — ir muzikas, kuris nuo
dugniai galėtų išaiškinti 
techniką.

Kl. Dainininkas Petras 
Burdulis man sakė, kad ,jis 
gali kontroliuoti balso vir
pėjimą. Kokia jūsų nuo
monė?

Ats. Taip, galima — per 
dideles pastangas ir inten
syvų mokymąsi.

KI. Ar balsas neskamba, 
jei dainininkas nemoka ar 
nežino kaip su kvapu pa
liesti balsastyges? (

Ats. Ne tik nebūtų tokio 
gražaus skambėjimo, bet Ir 
balso nebūtu galima pageli 
rinti.

Kl. Ar dabartiniu laiku 
dainuojate kur nors opero-
je?

Ats. Taip, su Chicagos 
Lyric Opera turiu pasira
šiusi kontraktą dar viene- 
riems metams; jau 7 metai 
kaip ten dainuoju.

Kl. Ar daug operų rei- 
žinoti pirmiau negu pri-kia 

ima dainuoti?
Aas. Solistams reikia ži-

i mažiausia 4 operas. 
Žinojimas operų dar ne vis
kas — balso gerumas, jo 
valdymas, naujų operų mo
kymasis visa tai reikia ati- 

ai įsisavinti. Studijavi- 
i beveik nėra pabaigosJ» 
na momentų, kada esfc 
versta mokytis net iki ? 
. ryto.
CI. Velionis dainininkas

no

dži 
mu 
Bū 
pri 
vai

Enrico Caruso sakė, kad 
miltinai žinojo net 500 dai
nų 
ma

— tikrovė ar pasigyri- 
s?

Ats. Taip galėjo būti, nes 
pati su operomis ir liau
si dainelėmis žinau apie 
dainų...
asikalbėj imas baigėsi. 

Bet jos dainavimas pasiliks 
lintyje visam laikui. Bal- 
lankstutis, skambus, 

onus. Paprastame pa

as 
die 
15(1

atn
sas
ma
sikalbėjime galima supras-

<ad tai aukšto išsivalavi-ti, *1
nirto lyriškas sopranas. La- 

talentinga dainininl®, r 
ainavo, rodos, 11 dainU* 
publika griausminga* 

)dismentais rei k a 1 a v o S 
dai giau dainuoti.

pikiuosi, kad kiti kores- 
dentai plačiau parašys 
? viską. (Jau parašė—

bai 
sud 
bet 
apl

por 
api 
Red.)

J. Judzentas

Philadelphia, Pa.
Jau trys savaitės kai]) L. 

Tureikis išvežtas į Metro
poli tan Hospital, 300 Spruce 
Strk?et, Room 401.

f is gydomas nuo širdij 
silpnėjimo, bet 1 
iksta.

E. Tureikienė, L. Ture! 
kio žmona, irgi serga ir gy
dosi namu o s e , 143 Pierce 

set, nuo nervų “sciati-

inkiu abiems Tureikiams 
greit susveikti, kad galėtų 

sykiu su mumis daly
ti veikime.

su:
sve

kio

Str 
cos

vėl
vai

P. VValant

+ 1966 metais 
atšventė 120

įkurtuvių, 400 
žmonių persikėlė j

jus butus.
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Kanados “Ekspo-67” ir Tarybų Sąjunga
Vilniaus “Tiesoje” (vas. modeliai ir anketai parodys 

ĮĮįp d. laidoje) koresponden- šiuolaikinius naftos ir ang-
L. Povilaitis rašo iš ’* 

RBaskvos apie busimąją
Montrealyje pasaulinę eks
poziciją - parodą, kurią ka
nadiečiai sutrumpintai va
dina “Ekspo-67”.

Kokią rolę ten vaidins 
Tarybų Sąjunga. Sakoma, 
pačią didžiausią. Ar visos 
tarybinės respublikos ten 
turės savo dienas? Kores
pondentas kol kas į tai nie
ko nesako. Kaip toje paro
doje bus reprezentuojama 
Lietuva? L. Povilaitis ban- 
bando atsakyti. Ir dėl to 
mes spusdiname m i n etą 
straipsnį, kad skaitytojai 
su juo giliau susipažintų.— 

' Red.
Balandžio dvidešimt aš

tuntąją Kanadoje, Montre- 
alio mieste bus atiaryta pa
saulinė paroda. Montrealis 

parinktas ne atsitiktinai:
*967 metais sukanka Kana- 
Jdos 100-osios ir šio miesto 

325-osios metinės.
EKSPO-67” bus milžiniš

ka. Eksponatus atsiųs 70 
šalių. Parodos devizas — 
“Žemė ir žmonės”, jos už
davinys — “parodyti laimė
jimus ekonomikos, kultū
ros, mokslo, statybos srity
se, atskleisti žmonių dvasi
nius ir materialinius sieki
mus ir duoti bendrą žmo
gaus genijaus charakteris
tiką”.

“EKSPO - 67” direkto
rius p. Nivaseris yra pa
reiškęs, kad pasaulinėje pa
rodoje Tarybų Sąjunga vai
dina svarbiausią vaidmenį.

.TSRS nacionalinis paviljo- 
ftnas bus vienas iš didžiau 
Rsių. Kaip parodoje “EKS

PO - 67” bus atstovaujama 
Tarybų šaliai, “Tiesos” ko
respondentas Maskvoje pa
prašė papasakoti TSRS pa
viljono direktorių P. čer- 
viakovą. Jis pasakė: — 
TSRS paviljono adresas — 
įkūrenti j aus upės N o t r 
Damo sala. Ekspozicijos 
tiksi as — pademonstruoti 
mūsų šalies laimėjimus per 
50 Tarybų valdžios metų. 
Jį išreiškia devizas: “Vis
kas žmogaus vardan, žmo
gaus labui”.

Tai pailiustravo šeši tūks
tančiai eksponatų, prade
dami gintarine sege ir bai
domi milžinišku veikiančiu 
ua m b i a u s i o s pasaulyje 
Krasnoj a r s k o HES mode
liu.

Viena iš įdomiausių bus 
ekspozicija, v a i zduojanti 
atomo panaudojimą t a i- 
kiems tikslams. Bus de
monstruojama atominė 
technika pramonėje ir me
dicinoje, atominis ledlaužis 
“Leninas” ir kiti ekspona
tai. Gretimose salėse veikia

lies gavybos, milžiniškų jū
rų ir oro laivų statybos me
todus, keleivinio oro laine
rio “TU-144”, kuris netru
kus stos į rikiuotę modelį ir 
t. t. Milžiniškas Tarybų Są
jungos žemėlapis, į kurį 
įmontuota 16 ekranų, papa
sakos apie visas sąjungines 
respublikas ir Maskvą Da- 
b a r kiekviena sąjunginė 
respublika ruošia parodai 
savo trumpą kino juostą.

TSRS elektrofikavimo že
mėlapis supažindins su svar
bia mūsų šalies statybos ir 
gyvenimo dalimi. Paviljone 
lankytojas pamatys nuosta
bius prietaisus ir stakles. 
TSRS žuvies ir ūkio trans
porto laivyno salė, pavyz
džiui, parodys, kaip Tarybų 
Sąjunga įvaldo jūrų ir van
denynų išteklius. Didžiulia
me pasaulio žemėlapyje nu
brėžti tarybinių tyrinėjimo 
ir transporto laivų keliai.

Žinoma, viena iš patrauk
liausių bus ekspozicija, pa
skirta kosmoso įsavinimui. 
Čia — pirmasis Žemės pa
lydovas, laivo “Vostok” ka
bina, katapultuojama kos
moso kėdė. “Mėnulio kam
baryje’’ lank y t o j a s tarsi 
žengs per Mėnulio paviršių 
su daugybe kraterių; Jis 
atkurtas pagal “Luna-9” 
fotonuotraukas. Specialioje 
salėje galima iš kabinos pa
matyti kosmosą, susipažinti 
su pirmais K. Ciolkovskio 
projektais ir šiuolaikiniais 
kosminiais laivais.

Speciali plati ekspozicija 
rodys TSRS žemės ūkį. čia 
surinkta medžiaga apie tai, 
kaip buvo įgyvendinamas 
Lenino kooperatinis planas, 
kaip pakeičiamas mūsų kai
mo veidas. Turtinga ekspo
zicija, supažin d i n a n t i su 
TSRS statyba ir šiuolaikine 
architektūra, su mūsų mies
tų statybos principais.

Nepaprastai turtinga 
“Kultūros ir meno” sky
riaus ekspozicija. Joje šim
tai eksponatų, “švietimo” 
skyriuje lankytojai pama
tys įdomius moksleivių dar
bus — veikiančius automo
bilių, lėktuvų ir raketų mo
delius, programuotas moky
mo mašinas, pačią save ap
mokančią kibernetinę maši
ną. Beje, šiame skyriuje 
bus eksponuojamas veikian
tis pirštinių frezų užgalan- 
dimo staklių modelis, kurį 
pagabino Vilniaus proftech- 
ninės mokyklos Nr. 21 
moksleiviai. Kauno Poli
technikos instituto automa
tiškai užrašantis ultragar
sinis interferometras.

—Argi tik šiame “EKS- 
PO-67” skyriuje bus atsto
vaujama Lietuvai?

—O ne! — pasakė P. Čer-

viakovas. — Mūsų paviljone 
Lietuvos eksponatai bus ko
ne kiekvienoje salėj e. Pa
vyzdžiui, iš trejų tarybinių 
didelio tikslumo metalo plo
vimo staklių, rodomų Mont- 
realyje, vienerios—Vilniaus. 
Tai universalines ypatingo 
tikslumo apvalaus šlifavimo 
staklės.

Ypač gausiai atstovauja
ma Lietuvai kultūros sky
riuje. Pagal Montrealiui at
rinktų sąjunginių respubli
kų poligrafinės produkcijos 
pavyzdžių, skaičių ji užima 
antrą vietą. Iš respubliki
nių laikraščių vitrinų lan
kytojai galės išimti ir pa
sklaidyti “Tiesą” ir “Sovets- 
kaja Litva.”

Vaizduojamojo meno sri
tyje, nors atranka dar ne
užbaigta, tarp darbų, numa
tytų siųsti į Montrealį, gali
ma paminėti dailininko V. 
Švažo paveikslus, skulpto
riaus P. Kisieliaus, grafikų 
A. Skirutytės, R. Gibavi-

čiaus, A. Makūnaitės, vitra- 
žininkų K. Morkūno, A. 
Stoškaus ir A. Garbausko 
kūrinius. Ant taikomojo 
meno stendų lankytojai ras 
lietuvių meistrų darbus — 
juvelyrinius ir gintaro pa
puošalus, dirbinius iš me
džio, rankdarbius, lėlę lie
tuviškais tautiniais rūbais, 
Tarybinių muzikos instru
mentų kolekcijoje bus ir 
skudučiai. Bus dar daug 
kitų Lietuvai būdingų eks
ponatų.

Pasaulinės parodos tarp
tautiniame festivalyje, ku
riame dalyvaus 25 tūkstan
čiai žmonių beveik iš visos 
planetos, viena iš svarbiau
sių vietų skiriama Tarybų 
Sąjungos kūrybiniams ko
lektyvams. Tarybi n i a m e 
keturių šimtų žmonių meno 
saviveiklos ansamblyje da
lyvaus taip pat Lietuvos at
stovai.

Tarybų Sąjunga dalyvaus 
pasaulinės parodos sporto 
varžybose.

L. Povilaitis 
Maskva.

Už kalėjimo vartų

NEW BRITAIN, CONN.
Mirus

I Nellie Šopienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos mylimai dukrai 
Klem Garziano, sūnums Juozui Šopis, Edward 
Šopis ir jo šeimai, sesutėms Klem Jenkeliūnienei, 
Aidai Ablažienei ir Varusei, gyvenančiai Tarybų 
Lietuvoje, taipgi giminėms ir draugams. Ilsėkis 

ramiai, Užuojauta nuo waterburieciu:
V. Jokubonis
Ch. Lusas
B. Marčiulionis
V. Krasnickas

Įk M. Karčiauskienė
i V. Alieknavičius 
r Ch. Danisevičius

J. J. Ynamaitis

M. Svinkūnienė
J. Svinkūnas
H. Radžiūnas
M. A. Raskauckas
J. Vaitonis
J. M. Ulozai
V. Ruginis

KSDK. Taip sutrumpin
tai vadinosi Kauno sunkių
jų darbų kalėjimas. Pilki 
ir niūrūs jo mūdai stūkso 
vos ne pačiame miesto cent
re — Mickevičiaus gatvė
je. O kas už jų? Eime pa
sižiūrėti ! Mūsų vadovas— 
tvirtas vidutinio ūgio vyras 
jau žilstelėjusiais smilki
niais — rodo kelią. Tai Be
nys Rutkauskas.

Vartų atverti nereikia. 
Pusiau pakrypę ant vyrių, 
jie praviri. Apsnigtos sie
nos, nusilupinėjęs pastato 
fasadas atrodo niūriai. Ant 
mūrų, kurie skiria kalėji
mą nuo miesto, vėjas lėtai 
siūbuoja nuplėšytų spyg
liuotų vielų likučius. Stūk
so kampe tuščias sargybos 
bokštas.

Ant kalėjimo durų—spy
na. Poilsio diena, ar ką? 
Taip. Jau keli metai, kai 
respublikos vyri a u s y b ė s 
nutarimo kalėjimas uždary
tas. Tuščia kamerose ir 
koridoriuose, kur cariniais 
ir buržuaziniais, laikais ka
lėjo revoliucionieriai, ko
munistai. Tylu, Tylu ten, 
kur žvangėjo pančiai ir ka-1 
merų raktai, girgždėjo sto-! 
ros geležinės durys. Benys 
Rutkauskas prisimena tuos 
garsus...

1924-aisiais jis, dvidešimt
metis vaikinas, komjaunuo
lis nuo Vilkaviškio, išvydo 
šiuos mūrus, lydimas kalė
jimo sargų. Kumečių sū
nus buvo Benys. Jis norė
jo labai nedaug — troško 
laimės tokiems, kaip savo 
tėvai, kaip jis pats.

Kylame įkypais laiptais. 
Šalčiu dvelkia storos kalė
jimo sienos. Oras kažkoks 
priplėkęs. Susikaupęs, be
veik nesižvalgydamas grei
tai žingsniuoja, pustamsiais 
laiptais Benys Rutkauskas.

Štai ir trečias aukštas. 
Kameros Nr. 15, 15, 17, 18. 
Grotos, durys.

“Sugrūdo mus tada čia 
po dvidešimt, tris dešimt 
žmonių. Šalta nebuvo. Bet 
oro nebuvo taip pat,”-—pri
simena Benys.

Pro matinius, grotomis 
apkaltus kamerų langelius 
skverbiasi blausi šviesa. 
Tiesiai priešais langus — 
siena. “Kad politiniai, ne
duok dieve, ko nors nepa
matytų.”

“Kiekvieną 
Vaandą ryto,

švilpuką. Tai ženklas keltis. 
Paskui patikrinimas. Tikri
na mus ir grotas — ar ne
išlaužėme. Paskui — pus
ryčiams murzina kalėjimo 
kava.”

Dabar kamera tuščia. Ji 
nedidelė — keli žingsniai į 
vieną ir kitą pusę. Kaip 
silkės sugrūsti, nuolat iš 
vienos kameros į kitą vai
komi politiniai kaliniai čia 
vis dėlto tūrėjo savo pa
saulį. Atsiverdavo tada 
daugeliui langai į šviesą.

“Kartu kameroje buvo 
Rapolas Č a r n a s, Liudas 
Adomauskas, Glovackis. Jie 
—prityrę revoliucionieriai - 
pogrindininkai, mokė kitus. 
Kai kuriuos — skaityti ir 
rašyti. O Liudas Adomaus
kas, pamenu, net buhalteri
jos kursus buvo suorgani
zavęs. Tačiau svarbiausia 
—visi čia,mokėmės revoliu
cijos mokslų.”

Aprūdijusi geležinė “akis” 
į kamerą — nedidelis lange
lis. Net patalpoje, kur bu
vo kalėjimo koplyčia, skai
tykla, sienoje taip pat žio
jėja dvi sekimo angos.

Girgždėdamos užsidaro 
kameros durys. Korido
riaus—ilgo ir tamsaus, kaip 
kanalizacijos vamzdis—ga
le švysteli saulės spindulys. 
Koks jis retas čia svečias! 
Ne saulės vonioms šie mū
rai.

“Kam jie? Kad tik įveik
tų žmogaus sveikatą, kad 
palaužtų jo valią, kad jis 
daugiau nebekeltų balso 
prieš išnaudotojus.”

Bet balsai sklido,
ateidavo šventės, politiniai 
kaliniai užtraukdavo “In
ternacionalą.” Tada jau 
būdavo aišku — puls sar
gai į kameras ir ims daužy
ti. Paskui — karceriai.”

Ką matė šios sienos, šie 
karceriai? Jei kamerose, 
jei siaurame, pasivaikščio
jimams skirtame kieme iš
sirikiuotų tie, ką čia nukan
kino, iš ko čia sveikatą at
ėmė, — neliktų laisvos vie
tos. Būtų jų tarpe keturi 
komunistai — Karolis Po
žėla, Kazys Giedrys, Juozas 
Greifenbergeris, Ra p o 1 a s 
Čarnas. Būtų Adelė Lau
kaitytė, Juozas Garelis, 
Klaudina Krastinaitė — de
šimtys, šimtai tų, kurių 
vardai šiandien mums šven
ti.

Hawthorne, N. J.
Užmušta lietuvaitė

Seserims Šumskaitėms va
žiuojant į darbą susidū r ė j ų 
automobilis su policijos au
to mobilium. Vyriausia se
suo tapo užmušta vietoje, o 
antroji baisiai sužalota ir 
nuvežta į ligoninę.

Šumskaitės — progresy
vių tėvų dukros. Seniau, kai 
mes rengdavom “Laisvės” 
naudai piknikus, jos abi da
lyvaudavo parengimuose.

Gaila malonių merginų. 
Rodos, abi čia gimusios, ar 
gal mažos atvežtos į JAV.

Užuojauta likusiems šei
mos nariams.

Mirė Veronika Sadžfti- 
nikienė

Vasario 18 d. mirė Vero
nika Sadaunikienė nuo vė
žio ligos. Veronika atvyko 
i šia šąli 1914 metais. Po 
tėvais jos - vardas Dauger- 
džiūtė, paėjo iš Lietuvos iš 
Uvintų kaimo, Simno para
pijos.

Amerikoje liko viena duk
ra, vienas anūkas, o Lietu
voje liko dvi seserys ir vie
nas brolis.

Nors Veronika buvo lais
vamanė, dukra palaidojo ją 
religiškai. Ji buvo LDS na
rė.

Beje, jos vyras, kuris mi
ręs jau keletas metų, bu
vo karčiamninkas. Jam mi
rus, Veronika biznį laikė. 
Nors jie skurdžiai gyveno 
pradedant gyvenimą, užsi
dėjus biznį jau jiems finan
siškai gerai sekėsi.

Po laidotuvių palydovai 
buvo užkviesti į valgyklą ir 
skaniai pavaišinti.

Reišiku užuojautą liku
siai šeimai.

Serga C. Skarbalienė
Šiomis dienomis sunkiai 

susirgo “Laisvės” skaityto
ja C. Skarbalienė ir tuojau 
tapo išvežta. į ligoninę, kur 
buvo paguldyta greitosios 
pagalbos kambaryje, nes 
karščio turėjo 106 laipsnius.

Dabar Skarbalienė jau 
randasi “semi-private”kam- 
baryje, kur jos artimieji 
gali lankyti ją. Iš pradžių 
ją galėjo lankyti tik vyras 
ir dukra.

Linkiu ligonei greitai su-, 
stiprėti. O vyrui Jonui ir 
dukrai linkiu susiraminimo.

J. Bimba

Easton, Pa.
Anna Wauras mirė vasa

rio 25 d. Gimusi Lietuvoje 
1887 m. 1900 metais atva
žiavo į Eastoną ir čia visą 
laiką gyveno. Jos vyras mi
rė prieš daugelį metų.

Liūdesyje paliko jauna- 
metį sūnelį ir dar buvo pa
ėmusi mažą vaikutį už au
gintinį. Be vyro buvo 
sunku gyventi, skurdžiai 
teko jai verstis, bet manė, 
kad pagyvenus kada nors 
tur ė s geresnį gyvenimą. 
Bet laimingesnio gyvenimo 
jau nebesulaukė. Pradėjo 
sirgti, turėjo eiti ligoninėn 
ir už trejų savaičių mirė. 
Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis JEaston Heights 
Cemetary.

Liko jos ir sesutė Louisė 
Puplauskas.

Anna skaitė darbininkiš
kus laikraščius “Vilnį” ir 
“Laisvę”, su visais gražiai 
sugyveno.

Lai būna lengva tau mie
goti amžinu miegu šaltoje 
žemelėje.

i E. K.

HUDSON, MASS.
Mirus Konstancijai Pal- 

čiauskiėnei, reiškiame už- 
užuojautą jos dukterims, bro
liams ir seseriai Lietuvoje, 
taipgi Charles ir Anna Ur
bonams.

Mike ir Brone
Kalusiai
Fitchburg, Mass.

In

“Kai

dieną, šeštą ti.
išgirsdavome! Benys Rutkauskas žval-

Help Wanted Female
PART TIME HELPER

Luncheonette, between 11 and 2 
P. M. Daily. Good working 

conditions, lunch included.
Apply:

901 S. Delaware Ave., or call 
DE 4-9285

(16-19)

SOWING MACHINE OPERATOR 
Will train to sow matress cases 

N. E. Phila. Honor BUI Products 
525 West Clearfield St.

Philadelphia, Pa 
BA 8-3418 

____________________________ (19-22)

Help Wanted Male
MOTORCYCLE MECHANICS

Full time employment, many fringe 
benefits.

COLOSIMO’S,

CE 6-4100
(15-19)

CARPENTERS
With minimum 5 years experience 
in.'emodelling and new construction.

Highest, pay, plus bonuses.
Year round work.

S & D IMPROVEMENT CO.
Camp Hill, Pa. 717-737-8691.

(19-21)

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadieni, Ko vo-March 
11 dieną, 2 vai. po pietų, sve
tainėje 1154 N. Jtli St.

Nariai, kurie dar nepasi-
nukėję šių metų duoklių, ma
lu lėkite pasimokėti, ypatingai 
tie, kurie gaunate Draugijos
iš i cistas knygas.

Dar kartą plačiau pasikal
bėsime apie pavasarinius pa
rengimus'. Valdyba
' (18-19)
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Anglų-Lietuvių Kalini

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
šdėstomi bei išaiškinami
Kaina $3.50 

vės” knygyne 
kite Ir mokestį. Pinigų 

s) ar čekius rašykite:

Angliški žodžiai lietuviškai
511 Puslapių — 
Gaunamas “Lais

Užsisakydami kartu prisius
perlaidas (money orderiu

“LAISVĖ
one Park, N. Y., 11417102-02 Liberty Avė., Oz

nn rnrniTŪūininiiiini f iiiijū 11 m n inmfnmn TTrniimni iBii!iųjprninRni5nnnunir;,nnūif:’.nmnnnnnii uriirn ntrnrii rcui

Pagilinkite savo žinojimų 
apie Ameriką

t

• Didelė nelaimė ištiko 
Rio de Žaneiro (Brazilija) 
gyventojus. Per potvynį 
žuvo apie 500 žmonių, dau
giau kaip 2,000 šeimų nete
ko pastogės.

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
as BimbaParašė Antan

550 puslapių. Kaina $1.50.

gosi į grotomis apipintus 
langus. Rodo vieną, kitą. 
Ten kalėjo jo kovos drau
gai, ten ir jį išlaikė pus
trečių metų. Iš ten jis išėjo 
jau tvirtu revoliucionieriu
mi. Po fašistinio pervers
mo jis vėl b u v o suimtas. 
Kalėjimas po kai ė j i m o . 
Dvylika metų iškalėta. Jam, 
kaip ir tūkstančiams kitų 
kovotojų, buržuazinė Lietu
va buvo SDK — sunkiųjų 
darbų kalėjimas.

Stūkso pilki, atrodo, nie
kam nereikalingi kalėjimo 
mūrai. Ir tik architektai 
mato tuos mūrus be grotų, 
su dideliais šviesiais lan
gais. Ten įsikurs Kauno 
technologinio techni k ūmo 
bendrabučiai, valgykla, klu
bas* O vienas pastatas pa
siliks, kaip ir dabar — su 
niūriomis kameromis, kar
ceriais, koridoriais, groto
mis. Ten bus muziejus. Mu
ziejus kovotojų atminimui.

' J. Biaušys
KAunas

nušviesta ir apibūdinta 
(simų iš Jungtinių Ame- 
kovų istorijos. Jau vien

Šioje knygoje jūs rasite 
visą eilę labai aktualių klau 
rikos Valstijų darbo liaudies 
tik skyrių pavadinimai pa|rodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. ui

ir jų vieš
Amerikoj

pačiai
e

mavimas (1783-1860) 
•ji Amerikos revoliucija

Baltieji vergai
Negrų vergovė
Laisvieji darbininkai sene vėjo
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susifoij
Pilietinis karas arba antn
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1910 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba’’
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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Gražiai buvo atžymėta5* 
Tarptautinė motery diena

9

Niujorko lietuvių Moterų 
kultūrinio klubo pastango
mis kovo 5-ą d. pilna “Lais
vės” salė prisirinko publi
kos Tarptautinei Moterų 
Dienai atžymėti.

Pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė pasakė tai dienai atitin
kamą įžanginę kalbą. Be 
kitko, ji pasakė, kad pažan
gios Amerikos moterys dar
bo žmonių judėjime visuo
met vaidino didelį vaidme
nį. Kur tik ėjo kova už ge
resnį žmogaus gyvenimą, 
jos visuomet stojo į kovo
tojų eiles.

Ir šiandien Amerikos mo
terys kartu su viso pasau
lio taiką mylinčioms mo
terimis kovoja, kad kuo 
greičiausiai būtų sustabdy
tas karas Vietname. Jos 
suorganizuoja didžiules 
prieškarines demonstraci
jas ne tik prieš karą Viet
name, bet ir už taiką visa
me pasaulyje.

Čia prisiminta kelios iš 
daugelio įžymių Amerikos 
moterų kovotoji) už liaudies 
reikalus, kurių jau nėra gy
vųjų tarpe, tačiau jų dar
bai yra gyvi. Tai Elizabeth 
Gurley Flynn, Sadie Van 
Veen, Eslanda Robeson ir 
daugelis kitų kovotojų už 
taiką, už gražesnį žmonijai 
rytojų.

Prisiminta ir įžymios Lie
tuvos moterys, kaip Mika
lina Meškauskienė, Ieva Si
monaitytė ir kitos.

Čia dalyvavo ir Onutė 
ŽĮugždienė ir, pakvi estą; 
pasveikino moteris Kovo 
Aštuntosios proga. Sakė, 
man džiugu, kad Amerikos 
moterys, kartu su kitomis 
pasaulio moterimis, gražiai 
atžymi Moterų Dieną. Ji 
taipgi perdavė sveikinimą 
moterims nuo savo vvro R. 
Žiugždos ir nuo V. Zenke
vičiaus ir įteikė nuo jų do
vanėles susirinkusiems. Vė
liau visi pasivaišino ir dė
kojo jiems.

Magdalena Juškienė jaut
riai perskaitė eilėraštį “Ei
kim siekti siekio,” parašy
tą jos vyro J. Juškos.

ras dainuoti negalėjo. Ta
čiau mus ir be akompanis- 
tės palinksmino Aido solis
tai. Nelė Ventienė padaina
vo “Kuomet rytas švist pra
dės,” Augustas Iešmantą— 
“Oi, nebark, motule,” Vik
toras Bekeris—tris dainas: 
“Girdi, kaip banguoja jū
ra,” “Karvelėli mėlynasis” 
ir “Ak, misterija pasaulio.”

O. Kazlauskienė ir L. Ka
valiauskaitė pasirųnino iš
leidimu megztuku, dovanotų 
klubiečių Kunevičienąs ir O. 
Kalvaitienės, o Kavalliaus- 
kaitė tvarkė vakaro paja
mas.

Išlaidoms padengti publi
ka suaukojo $75. Rinkliavą 
atliko N. Ventienė ir V. 
Bunkienė.

Irena Levanienė salėje 
pardavinėjo moterų 1967 m. 
kalendorių.

Po programos, visi sku
bėjo prie vaišiu stalo. Už- 

Į kandžius paruošė darbščio- 
jsios klubietės Kaziūnė Čei
kauskienė ir Julė Lazaus
kienė.

Reikia priminti, kad prie 
skanių užkandžiu prisidėjo 
kelios mūsų klubietės su na
mie iškeptu pyragu — M. 
Jakštienė, J. Lazauskienė, 
D. Galinauskienė, A. Siau- 
rienė. A. Vaznienė. E. Sun- 
p-ailienė. F. Mažylienė, E. 
Kasmočienė.

Graži geliu puokštė pa
puošė stalą. Tai Annos Ci- 
bulskv dovana.

Walteris Keršulis ir Jo
nas Lazauskas ištroškusius 
pagirdė skaniais gėrimais.

Širdingai dėkojame vi
siems kuo nors prie šio kil
naus Moterų Dienos pami
nėjimo prisidėjusioms. 

• • •
* •

Apgailestauju ir atsipra
šau už tai, kad kaip tai 
praėjusiojo penkta d i e n i o 
“Laisvėje” mano korespon
dencijoje praleista triiu klu
biečių dovanos: M. Kalvai
tienės $10, M. Kreivienienės 
$3 ir O. černevičienės $1. 
Dėkui!

V. Bunkienė 
korespondentė

Elena Feiferienė skaitė 
ištrauką iš rašytojos Ievos 
Simonaitytės apsakymo 
“Automobilis.” Apsakymas 

I' gražiai pavaizduoja, kaip 
| paprastas darbo žmogus bu- 
I vo vertinamas buržuaziniais 

laikais ir kaip jis vertina
mas dabar, socialistinėje 
santvarkoje. Elena skaitė 
jį labai ispūdingai, publiką 
jaudinančiai.

Publiką sužavėjo pirmą 
kartą estradoje pasirodžiu
si Onutė Jakštienė. Ši kuk
li Amerikoje gimusi lietu
vaitė* Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo raštinės dar
buotoja, gražiai paskaitė 

t tris poeto Jovaro eilėraš- 
■ čius — “Ko liūdi, berželi,” 
I “Mano jaunystė” ir “Rasos, 
I rasos rytmetinės.” Linkiu 
I Onutei dažniau pasirodyti 
* mūsų estradoje.

Paskutinė kalbėtoja buvo 
Katrina Petrikienė. Jos te
ma — “Krupskajos vaid
muo Lenino gyvenime.” Ji 

I savo įdomią kalbą suglaus
tai pasirašiusi skaitė. Pub
liką labai ramiai ir įdomiai 

j klausėsi, nes nedaug iš mū- 
I sų yra plačiau susipažinę su 
I didžiojo liaudies vado Leni- 
I no ir jo žmonos gyvenimu. 
I Aido choro mokytoja 
I Mildred Stensler dėl susir- 
I girtio nepribuvo, tai ir cho-

Powell kandidatuos 
balandžio 11 d. 

I

Gub. Rockefelleris nusky
rė balandžio 11 d. kongre
siniams rinkimams Harle
me. Bus užpildyta tuščia 
vieta, kurią padarė Kon
gresas, iš tos vietos paša
lindamas Adamą Powellj.

Sakoma, A. Powell ir vėl I 
kandidatuos ir tikisi būti 
išrinktu į tą pačią vietą, 
kurioje išbuvo daugiau kaip 
20 metų.

Apie 5,000 negrų daly
vavo Harlemo masiniame 
susirinkime, kuris vienbal
siai pasisakė palaikyti A. 
Powelli ir darbuotis, kad jis 
būtų išrinktas kongresma- 
nu.

“Workerio” jubiliejus 
kovo 12 dieną

Šį sekmadienį, kovo 12 d., 
laikraščio “Workerio” 43 
metų jubiliejus bus iškil
mingai atžymėtas. Muzi
kinė programa susidės iš 
įvairių tautų geriausių 
liaudies artistų. Bus sma
gu pasiklausyti įvairių dai
nų, kokių esti retenybė gir
dėti.

Bilietai ir tarp lietuvių 
gerai parsiduoda, tai tiki
mės, kad ir lietuvių šioje 
iškilmėje bus nemažai.

Jubiliejinis minėjimas 
įvyks pagarsėjusiame muzi
kos centre — Town Hall, 
113 W. 43 St., tarp Broad
way ir 6 Ave., New Yorko 
centre. Pradžia 2 vai. po
piet.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

/

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko kovo 1 d. Narių atsi
lankė nedaug. Kuopos val
dybos raportai buvo geri: 
nariai gerai mokasi mokes
čius, ligonių šiuo metu ne
turime. Viskas tvarkoje.

Vinikaičiai raport a v o, 
kad jie aplankė susižeidusią 
Aleksandrą Lašienę. Bet ji 
taipgi pagijo ir į darbą išė
jo.

Gaila, kad netenkame ke
turių narių. Povilas Papie
vis jau apsigyveno Florido
je, tai dabar ir jo žmona 
Branislava ruošiasi pas sa
vo vyrą vykti, Atsisveikino
me ir palinkėjome sėkmių 
nauioie vietoje. . -

Išsikalbėjus, pasi r o d ė, 
kad ir abu Vinikaičiai ma- 
ho vykti į Florida ir ten 
pastoviai apsigyventi. Gaila 
jų netekti, tai nuolatiniai 
susirinkimų lankytojai. S. 
Vinikaitienė daugelį metų 
buvo kp. iždininkė, dabar 
iždo globėja, visuomet dirb
davo kp. parengimuose. Ji 
pasižadėjo prieš išvažiuo
siant gauti nors viena nau
ja narį savo vietoje. Lauk
sime.

Vaiininke apsiėmė Mar
celė Jakštienė, mūsų kuo
pos pirmininkė.. Sakė jau 
turinti vie n a kandidatą. 
Puiku. Jeigu mes visi jai 
padėsime, tai pasekmės ga
li būti geros.

K p. finansų sekretorė 
Anna Yakstis, gavusi iš 
LDS centro metinį atlygini
mą, dovanojo kuopai. Tai ji 
daro jau ne pirmą sykį. Ji 
dirba kuopai be jokio atly
ginimo.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes, kurias pataisė M. 
Jakštienė.

Sekamas susirinki m a s 
bus balandžio 5 d. Pasižy
mėkime ir dalyvaukime.

13 kp. narys

Norintiems Lietuvoje 
lankytis šią vasarą

Konferencija - mitingas 
sulaikyti deportacijas

MOTERŲ KLUBO 
MITINGAS

Trečiadienį, kovo 15 d., 
įvyks Niujorko Lietuvių 
Moterų klubo susirinkimas, 
7:30 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje.

Visos dalyvaukime. Rei
kalų turime svarbių. Taip
gi išgirsime raportą iš at
sibuvusio parengimo Mo
ters Dienos minėjimui.

Valdyba .

NEGRAI PROTESTUOJA
Ossining miestelio negrai 

piketuoja respublikonų ad
ministraciją, kuri planuoja 
per negrų rajoną vesti nau
ją greitąjį vieškelį. Jie tvir
tina, kad naują kelią sta
tant bus nugriauti negrais 
apgyventi namai, o kitų 
vietų jiems nebus suteikta 
gyventi. /

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, kovo 14 d., 
2 vai. po pietų, “Laisves” sa
lėje. Visi kuopos nariai da
lyvaukite. Komitetas (18-19)

Pirmiau rašiau šioje vie
toje apie tai, kaip susi
tvarkyti tiems, kurie šią 
vasarą nori Lietuvą aplan
kyti. Minėjau, kad Union 
Tours ruošia tris ekskursi
jas, kurios išdalintos po 21 
dieną kiekviena.

Dabar primenu, kad re
gistracija eina visu smar
kumu. Visos trys grupės 
jau turi po tam tikrą skai
čių užsiregistravusių. Kiek 
žinoma, daugiausia regist
ruojasi liepos mėnesio eks
kursijai.

Registruojasi ir Ameri
koje gimusių lietuvių pama
tyti tėvų žemę. Manoma, 
liepos mėn. ekskursijoje su
sidarys nemaža Amerikoje 
gimusiųjų grupė.

U žsi registru o j an t reikia 
padėti šimtą dolerių depo
zito, kuris skaitosi įmokė j i- 
mu į bendrą sumą. Bend
roji suma už 21 d. ekskur
siją — apie $760. Už tą su
mą turistas gauna viešbu
čiuose vietą, pilną valgį, pil
ną kelionę ir pavežiojimą 
Lietuvoje. Į tą sumą neįei
na pas gimines važiavimo 
išlaidos, kurias kiekvienas 
turistas atskirai turi pasi- 
mokėti. Bet tos išlaidos ne
didelės, priklauso, kaip toli 
pas gimines tenka važiuoti 
ir kaip ilgai ten esi.

Kaip žinia, pirmoji gru
pė išvyks birželio 7 d., gris 
New Yorkan birželio 28 d.; 
antroji grupė išvyks liepos 
12 d., grįš -rugpiūčio 2 d., 
trečioji — išvyks rugpiūčio 
2 d., grįš rugpiūčio 23 d.

Patartind šiais metais 
norintiems aplankyti Lietu
vą nieko nelaukū's užsire
gistruoti. Rašykite Union 
Tours, 1 Ė. 36 St., New 
York, N. Y. Galima rašy
ti angliškai arba lietuviš
kai. J. G.

•f
—........... ■ I

Demokratai pagerbė 
Lindsay

Nepriklausomi demokra
tai suruošė banketą majo
rui (respublikonui) Lindsay 
pagerbti. Dalyvavo apie 
350 svečiu, c

Amerikinis sveturgimiam 
ginti komitetas rengia kon
ferenciją kovo 18 d., 1:30 
valandą, 709 8th Ave., Drug 
and Hospital darbininkų 
unijos salėje, New Yorke.

Konferencija labai svar
bi. Rengėjai daro ' viską, 

; kad ji pilnai pasisektų.
Programai pirmininkauti 

apsiėmė Henry Foner, Fur, 
Leather and Machine Wor
kers unijos darbuotojas. 
Kalbės: prof. Louise Petti
bone Smith, Amerikinio ko
miteto ilgametė pirmininkė, 
darbuotoja; Arthur Kinoy, 
įžymus advokatas; Bernice 
Polites, detroitietė, išdepor-

■ tuoto į Lenkija 1963 metais 
; Gus Polites dūkto (Gus Po- 
: lites yra auka 1953 metais 
įėjusio galion I Walter Mc- 
Carran įstatyčio. Jis buvo 
pirmasis Amerikoje pilietis 
nupilietintas ir išdeportuo- 
tas. Mirė 1965 m. Lenkijoje 
vienišas svetimame kraš
te.).

Dalyvaus unijų atstovai, 
bet jie, kol kas, atsisakė 
spaudoje garsintis.

Rengėjai prašo organiza
cijas atsiųsti delegatus į 
konferenciją ir kviečia ne 
delegatus masiniai dalyvau
ti. Visi, kas galime, būkime 
mitinge, perpildykime salę 
su dideliu perviršiu.

L. S.

Smerkia terorą prieš 
streikierius mokytojus
Newarke buvo sušauktas 

masinis unijistų susirinki
mas, o kuriame buvo pa
smerktas teroras prieš mo
kytojus, reikalaujančius di
desnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų.

Woodbridge, miesto mo
kytojai nutarė grįžti dar
ban ir tartis tuomet su mo
kyklų vadovybe.

Streiko metu buvo areš
tuoti keletas streiko vado
vų, jie buvo laikyti kalėji
me. Tuo būdu bandyta 
streiką sulaužyti.

8 Priežastys kodėl Podarogifts, Ine., pritraukia 
tūkstančius naujų klientų, kurie siunčia

DOVANAS Į USSR
1. Jiems nereikia eikvoti laiko supirkti ir vežti paklotus į išsiun- 

mo raštines.
2. Jiems nereikia spėlioti mieras arba spalvas.
3. Jie sutaupo ant visų muitų, pakavimo ir išsiuntimo lėšų.
4. Jie išsirenka tam tikros rūšies dovanas kaip tai: Automobilių, 

motorcykla, televisorių, radijų, šaldytuvų, arba —
5. Jie gali pirkti PREKINĮ PIRKIMO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 

giminės gali įsigyti prekę pagal jų pasirinkimų, specialiai 
Vneshposyltorge.

DOLERINĖS KRAUTUVĖS
G. Jų giminės gali gauti pažymėtų valgių, audinių, drabužių ir batų 

pagal jų skoni ir pritaikymų.
7. Jie sutaupo laiko, nes nereikia naudoti transatlantinj persiuntimų.
8. Jie sutaupo pinigų, už tai, kad prekės DOLERINĖSE KRAUTU

VĖSE apkainuotos labai žemai.

Užeikite j Mūšy Parodų Rūmus New Yorko Mieste!
Siųskite užsakymus ar klausimus į:

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

Tel. 212-228-9547
(Vienatinis atstovas dėl dovanų Jungtinėse Valstijose)

Arba į sekamus skyrius:
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1580 (Bedford Ave., Brooklyn, 16, N. Y.

Tel. 212 IN 7-5522
♦ ♦ ♦

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y, 10086 

Tel. 212 CI 5-7905
* * *

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Str., Philadelphia, Pa., 19106

Tel. 215 WA’ 5-3455
_____________________ ________________________ I

Taikos korpuso nariai 
prieš karą Vietname
Newyorkieciai 800 taikos 

korpuso savanorių pasiuntė 
laišką prez. Johnsonui, rei
kalaudami peržiūrėti savo 
užsieninę programą ir eiti 
prie karo baigimo Vietna
me derybų keliu.

Šie savanoriai buvo val
džios lėšomis išlavinti ir į 
daugelį šalių pasiųsti ame
rikinės propagandos tiks
lais. Dabar jie namo grįžo 
ir pasisakė, kad Amerikos 
santykiai su kitomis šali
mis nėra draugiški, kenkia 
pačiam mūstpkraštui.

Jie remia senatoriaus R. 
Kenedžio nusistatymą su
laikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą, tokiu būdu 
sudaryti sąlygas taikai 
Vietname.

Atlanta, Ga. — Agnes 
Scott kolegija diskrimi
nuoja ne tik negrus, bet ir 
žydus — atsisako samdyti 
žvdus mokvtoius.

Atidarymas Ketvirtadienį 
KOVO 16 DIENĄ 

Pasauliniai Sveikintas! 
NAUJAS SOVIETINIS, 
PREMIJĄ LAIMĖJĘS, 
SPALVOTAS FILMAS 

Artkino 
“SHADOWS 

OF FORGOTTEN 
ANCESTORS” 

Pagristas M. Kotsiubinskio 
klasikine ukrainiška novele 

Padarytas
Dovženko Filmų Studijoj Rieve

Didžiai pasižymėjęs Filmų 
Festivalyje San FTanciske, 

Montreale, Londone 
ir New Yorke.

“Brlllantiškas, spektakliukas!” 
—Bosley Crowther, NY Times

CINEMA VILLAGE
12th St., East of 5th Ave. 
Phone WA 4-3363
Durys atdaros kasdien nuo 12 v.

«

Vyks į Waterburj
Sekmadienį, kovo 12 d.y-į** 

grupė niujorkiečių susitą$įfr 
vykti į Waterburj. Ten jir 
mano atlikti programą mi
nėjimui Moters Dienos.

Važiuoja: Jonas Lazaus
kas, Ona ir Pranas Yakš- 
čiai, Helena Feiferienė ir 
Rojus ir Ieva Mizarai.

Geros kloties jiems.
Pašalinė

Aido Chorui
Draugai choriečiai! Šio 

penktadienio vakarą, ihū- • 
fdškio choro pamokos ne- ; 
įvyks. Priežastis: Mūsų ’ 
choro mokytoja Mildred 
Stensler, nesijaučia gerai 
sveikatingume.

Sekantį penktad. — kovo 
" 7 d. pamokos būtinai Įvyks 
tad būkime visi choriečiai 
pamokose ir nesivėluokime, 
8-tą vai. vakaro — “šarp”. 
žinoma, “Laisvės” salėje.

pirm.
1

Parengimą kalendorius"*
Kovo 12 d.

“The Workerio” jubilie
jaus minėjimas. Town Hall, 
43rd St. prie 6th Ave., New

■ York City.
j Kovo 18 d.

Amerikinio S v e t u r g i- 
miams ginti komiteto masi
nis mitingas.

Balandžio 9 d.
LDS 3-ios Apskrities ban

ketas, Liet, klube, Harri
son, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendrovės 

Šėrininkų šuva ž i a v i m a 
“Laisvės” salėje, Ozono 
Parke. Pradžia 2 vai. *

Balandžio 30 d.
LLD 1-os kuopos kultūri

nė popietė, Laisvės salėje, 
Ozone Parke. Pradžia 2 v. 
po pietų. Programa bus pa
skelbta vėliau.

KNYGOS
Parašytos žynįių Autorių

SVARBIOS

Atsiminimai ir Dabartis
5 Prūseika 
ir kovų, ši knyga yra 

nuo 1905 iki 1956 metų.

Parašė Leona
Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio

Puslapių 303, Kaina $Ž.OO — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c^

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, k( 

galima sukurti lain
Puslapių 263, Kaina j

kiu keliu einant yra 
ingą gyvenimą.
1.50 — Dabar 75c

Prošvaistes
Parašė Jonas
(Dr. J. J. Kaiįkiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūiintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Kaškaitis

“Laisvės” knygynešios knygos gaunamos
1O2-O2 Liberty Ave., Olone Park 17, N. Y.

+

■




