
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Penktadienis, kovo (March) 31, 1967, Ozone Park, N. Y. 11417No. 25

LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417
Tel. Michigan 1-0887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

LAISVĖ—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje
Kitur užsl
Jungtinėse
Pavienio

.......................................  $10.00
lenyje ............................... $1200

Valstijose .................... $9.00
egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 56-ieji

KRISLAI
Vis tiek tave aptūps 
Du vadai ir du keliai 
Astuonių mirtis
O tai didelis laimėjimas 
Mėnulis nepabėgs

Rašo A. Bimba

Pagaliau seni žmonės turi
me federalinj “Medicare”. Kai 
kurie dar turime visokius 
“Blue Cross” ir “Blue 
Shield” apsidraudimus. Atro
do, kad nei gydytojo, nei li

goninės niekam nebereikėtu 
^baisiai bijoti.
r Bet bijoti reikia. Ir dar 
kaip reikia! Nes jei ne vie
nas, tai kitas tave pasiims ir 
aplups.

Visų pirma, pagal “Medi
care” nuostatus, pirmuosius 
50 dolerių pats iš savo kiše
nės turėsi pasimokėti. Pas
kui valdžia apmokės tavo gy
dymosi išlaidų tik 80 procen
tų, o kitus 20 procentų pats 
turėsi pasimokėti.

O gudrus gydytojas (o jie 
beveik visi labai gudrūs) pa
darys tokią bilą, kad tie 20 
procentų pasidarys tiek, kiek 
būtų buvę ir be “Medicare”.

Paimkime operacijas. Kai
nos nėra nustatytos. Tu chi
rurgui užmokėjai $300, o iš 
.“Blue Cross” teatgausi tik 

fl|150, vadinasi, tik pusę, 
p žinau, ką kalbu, nes visa 
tai esu pats pergyvenęs ir su
mokėjęs.

Praėjusiuose senatoriaus 
rinkimuose daugelio nuosta
bai Massachusetts valstijoje 
senatoriumi tapo išrinktas 
Edward W. Brooke. Ir tuo
jau po to jis pasakė, kad jis 
priešingas Vietnamo karui ir 
Johnsono politikai. Bet da
bar sako, kad jis savo nuomo
nę pakeitė: dabar jis karą 
karštai remsiąs.

Sen. Brooke yra negrų vei- 
. kėjas ir republikonas.

Kas pasidarė? Tikrai sun
ku pasakyti. Bet gandai yra 
tokie: republikonai su sena
torium Dirksenu priešakyje 
Jfthnsono karą remia. Jie lei- 

^^ia kalbas, kad jeigu se- 
flMratorius Brooke bus “good 

j * boy”, jis 1968 metais bus re- 
publikonų statomas kandidatu 
į viceprezidento postą! To
dėl Brooke ir “susipratęs”...

Bet štai kitas negrų vadas 
ir veikėjas. Dar garsesnis ir 
įžymesnis už Brooke.
? Mes kalbame apie Dr. Lu
ther King, žiūrėkite, kaip 
griežtai ir energingai jis pa
sisakė prieš Vietnamo karą. 
Jis sako, kad šis karas yra tik 
nelaimė Amerikai ir visam pa
sauliui. Ir jis reikalauja, kad 
“karas būtų nutrauktas ir kad 

L Amerikos karinės jėgos iš 
Į^Vjetnamo būtų iškraustytos. 
LBHJkoks didelis skirtumas tarp 

dviejų vyrų ir jų pasi- 
rinktų kelių!

Reikia, žinoma, pridurti, 
kad Dr. King neturi jokios 
valdiškos tarnybos ir jos, ma
tyt, neieško.

žuvimas astuonių Amerikos 
mokslininkų Vietname didelis 
nuostolis, žuvo jie lėktuvo ne
laimėje. Tai irgi šio karo au
kos. Labai gaila.
kįuJie buvo nuvykę padėti Pie- 
H^Vietnamo militarinei klikai 
^■llėti ir laimėti karą. Jie 
. Iro atsiskyrę nuo tūkstančių 
tip mokslininkų, kurie karui

(Nukelta į 5-tą psl.)

Šiaurės Vietnamas atsako U 
Thantui del mūšių paliaubų

Tokio, Japonija.7 — Jung
tinių Tautų generalinis sek
retorius U Thantas buvo 
prisiuntęs Šiaurės Vietna- 
mui pasiūlymą sulaikyti 
mūšius ir eiti į derybas su 
JAV ir Pietų Vietnamo ge
nerolais. U Thantas sakė, 
kad jis tai siūląs daryti vi
soms trims kariaujančioms 
pusėms.

Šiaurės Vietnamo valdžia 
nepriima tokio generalinio 
sekretoriaus pas i ū 1 y m o . i 
Hanojaus valdžios atsaky
mas U Thantui buvo daug 
maž tokis: I

Mes s t e b i m ę s , kad U 
Thantas toki siūlymą mums 
daro. Jis turi suprasti, kad 
mes karo nepradėjome, — 
mes tik ginamės, nes mes 
esame JAV užpulti. Taigi 
dabar mums sakyti, kad 
padėtum ginklus ir tartu- 
mės, reikštų, kad Vietna

Surado gengsterių kapines; 
bet dar daug neaiškumų

Praėjusią savaitę FBI pa
skelbė savitą sensaciją, pra
nešdamas, kad jis surado 
kapines, kuriose gengste- 
riai (“Mafia” arba “Cosa 
Nostra”) laidojo “nepa
klusnius” savo ‘“šeimos na
rius.

Minėtos kapinės surastos 
Jackson Township mieste
lyje, netoli Lakewood, N. J.

Atvykę FBI sunkvežimiai 
su buldozeriais ir kitokio
mis mašinomis, pradėjo čia 
kasti žemę — pirmiausia 
vienoje vištidėje, kur ka
daise buvo mūnšaino bra
vorėlis. Pakasus penkias 
pėdas, čia buvo rasti palai
kai tūlo Angelo Šonnessos, 
iš Bloomfieldo, N. J. So- 
nesso buvo “dingęs be ži
nios” 1961 metais. Jo pa
laikai jau gerokai apgedę, 
kadangi čia buvo nutekėję 
į žemę daug mūnšaino-alko- 
holio, tuo būdu alkoholis, 
sakoma, padėjęs naikinti.

Šio nedidelio žemės skly
po savininkai yra Joseph 
Celso ir jo žmona Rožė, 46 
metų amžiaus. Abudu suim
ti ir padėti po aukšta belą, 
kad paskui galėtų “liudy
ti,” ir kad jų kas nors ne
nugalabintų.

Toliau nuo Šonnessos 
“kapo” rastas kitas — tūlo 
Kenneth Laterio iš Niujor
ko, dingusio be žinios 1963 
metais.

FBI skelbia, jog abudu 
rastieji, gyvi būdami, “ne
buvo angelai”; jie priklausę 
gengsterių karalijai, ir bu
vo brutališkai nužudyti už 
tai, kad nepaklausė savo 
viršininkų.

Sakoma, ten kur nors bu
vo surastas ir trečias “ka
pas,” bet kai šitie žodžiai 
rašomi, dar nepaskelbta, 

mo žmonės priima agreso
riaus sąlygas, o mes nesa
me pasirengę tai daryti; 
mes esame pasirengę gintis, 
kol apsiginsime.

Šiaurės Vietnamas į ka
rą Pietų Vietname žiūri 
kaip į Pilietini karą. JAV 
remia vieną kariaujančių 
pusių, o Šiaurės Vietnamas 
—kitą./ Tegu JAV liaujasi 
rėmusios Pietų Vietnamo 
generolų valdomą šalies 

i dalį, tuomet Šiaurės Viet
namas atsisakys remti kitą, 
liaudišką Pietų Vietname 
kariaujančią pusę.

O kai dėl karo, kurį JAV 
veda Šiaurės Vietname, tai 
Hanojaus valdžia pakarto
dama sako:' kai JAV bom
bonešiai besąlygiškai liau
sis sėję bombas ant mūsų 
šalies, tada mūsų valdžia 
sutiks tartis taikos įvyk
dymo reikalu.

kas buvo jame pakavotas.
FBI skelbia, būk dabar 

tai jau tikrai surado siūlo 
galą, kuris “prives prie 
gengsterių karalystės.” Bet 
kiti skelbia, jog nieko iš to 
nebus — gengsteriai siau- 

! tės, kaip siautė i o, vogs, 
plėš, žudys tuos, kas jiems 
nepatinka, kaip žudė ligi 
šiol, ir tu jiems nieko ne
padarysi !..

Kai viršuje įdėta žinia 
buvo jau parašyta, prane
šimai paskelbė, kad ne vis
kas teisinga, kas buvo ma
nyta, jog teisinga.

Vyriausias medicininis 
egzaminuot o j a s Niujorke 
d-ras Milton Helpern, išty
ręs savo laboratorijoje t. v. 
Angelo Šonnessos palaikus, 
paskelbė, jog tai nėra Son- 
nessos, o kokio nors kito 
asmens, gengsterių nužudy
to ir palaidoto ten, kur tu
rėjo būti palaidotas Sonne- 
ssas!

Taigi, .galimas daiktas, 
kad teks iš naujo pradėti 
kasinėti tą farmukę ir ieš
koti Šonnessos. FBI tik
rai žino, kad Sonnessa bu
vo gengsterių nugalabintas, 
ir kad jis yra toje farmu- 
kėje kur nors užkastas.

Iš kur FBI agentai tai 
sužiųoio? Sakoma, jiems 
pranešė koks tai didelis, 
šiuo metu tupįs kalėjime.

Anchorage, Alaska.—Čia 
teismas nubaudė tarybinio 
žvejybos laivo kapitoną L. 
M. Kuščenko $10,000 pa
baudos už tai, kad, esą, jo 
laivas, žuvau damas, per 
daug arti prisiartino prie 
Alaskos pakraščio. Baudą 
sumokėjo Tarybų Sąjungos 
ambasada Washingtone.

Humphrey Europoje 
ieško bičiulių

Washingtonas.—šiuo me
tu Europoje keliauja JAV 
vice - prezidentas Humph re- 
juk. Jis ten nuvyko ne be 
reikalo. Prezidentas John
son a s vice-prezidentą ten 
pasiuntė, kad jis keliautų 
iš valstybės ,į valstybę ir 
ieškotų Amerikai draugų, 
kurių ji šiuo metu nebeturi.

Grįžęs iš Europos respub
likonų lyderis N i k s o n a s 
skelbia, kad Europos valdo
vai piktinasi Amerikos “žy
giai” (agresija) Vietname. 
Na, tai Johnsonas nori tuos 
plyšius kaip nors užkaišioti 
Humphrejaus vizitu.

Sen. Symingtonas: 
labiau bombarduoti!
Washingtonas. — Senato

rius Symingtonas, iš Mis
souri valstijos, pareiškė, 
jog, girdi, amerikiečiai esą 
“per daug santūrūs” Viet
name. Jie privalą, sako jis, 
bombarduoti vis daugiau ir 
daugiau visokių įstaigų ir 
vietovių Šiaurės Vietname.

Tuo pačiu kartu, senato
riai Jose p h S. Clark, iš 
Pennsylvanijos, ir Edward 
M. Kennedis, iš Masachu- 
setts, reikalauja, kad John
sonas sulaikytų, nors laiki
nai, sėjimą bombų ant Šiau
rės Vietnamo.

Demokratu partijos poli
tikieriai pasidaliję tarų sa
vęs: vieni kalba taip, kiti— 
kitaip.

Tuoj prasidės 
loterijos Niujorke

New York. — Nežinia, 
kas čia bus, kai, pagal vė
liausius išleistus įstatymus, 
Niujorko mieste per viene
rius metus bus net aštuo- 
nios oficialios loterijos. Jo
se žmonės galės išmėginti 
savo laimę, o valdžia — 
miesto tėvai — mano laimė
ti daug milijonų dolerių.

Atrodo, kad loterijų ti- 
kietai bus pardavinėjami ir 
bankuose, ir Western Uni
on telegrafo ofisuose, kurių 
Niujorko mieste yra 109.

Politikieriai galvoja 
apie Goldbergą

Washington.Niujorko 
valstijos Demokratų parti
jos politikieriai lajbai susi
rūpinę, ką jie statys kandi
datu į senatorius 1968 me
tais. Jie, sakoma, jau žiną, 
kad respublikonai statys tą 
patį — Javitsą. Jeigu taip, 
tai demokratai prieš Javit
są išstatys A. J. Goldber
gą, dabartinį JAV ambasa
dorių Jungtinėse Tautose.

Spėjama, kad Goldbergas 
kada nors šią vasarą pasi
trauksiąs iš savo posto fr 
lauksiąs 1968 metų ‘rinki
mų.

Rinkimai deputatų į Tarybų Lietuvos 
parlamentą ir į vietines tarybas

Š. m. kovo 19 dieną Ta
rybų Lietuvoje įvyko vi
suotini rinkimai deputatų į 
Tarybų Lietuvos parlamen- 

1 tą (Aukščiausiąją Tarybą) 
! ir į rajonų bei miestų de
putatų tarybas.

Remdamiesi ELTOS duo
menimis, pat e i k i a m e ži
nias apie šalies parlamento 
deputatų rinkimus:

Rinkimams i Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą 

j buvo sudaryta 290 rinkimi- 
I nių apygardų. Balsavimas 
rinkiminėse apylinkėse pra
sidėjo 6 valandą ryto ir 
baigėsi 10 valandą vakaro. 
Rinkimai įvyko visose rin
kiminėse apy g a r d o s e ir 
praėjo labai aktyviai ir or
ganizuotai.

Apygardų rinkiminės ko
misijos suvedė rinkimų re
zultatus pagal kiekvieną 
apygardą ir pateikė 
rinei rinkiminei

Kingas už 
kovą karui
Čikaga.—Praėjusį šešta

dienį čionai įvyko čikagie- 
čių demonstracija prieš ka
rą Vietname. Didžiuliame 
mitinge Koliseume kalbą 
sakė ir d-ras Martinas Lu
th eris King, negrų vado
vas, kovotojas už pilietines 
teises visiems persekioja
miesiems.

King labai ryškiai paro
dė, kad, jei nori kovoti už 
pilietines negrams teises, 
pirmiau reikia kovoti už 
karo baigimą Vietname. 
Kingo pasakymu,: JAV iš
leidžia. $322,000 vienam 
Vietnamo patriotui užmuš
ti karo fronte, o Amerikoje 
ta pati valdžia išleidžia tik 
$53 per metus vienam, pilie
čiui su skurdu kovoti.

Kalbėjo ten ir uolus prieš 
karą kovotojas d-ras Ben
jamin Spock, pareikšda
mas, jog JAV yra agreso
rius ir prieš jį žmonės turį 
kovoti.

(Š. m. balandžio mėn. 15 
d., skelbia pranešimai, d-ras 
Martin Luther King sakys 
kalba antikarinėje demons
tracijoje Niujorko mieste.)

Riyadh, Saudi Arabija.— 
Šiemet per mahometoniš- 
kas šventes į Mekką apsi
lankė 316,000 arabiškų ma
hometonų. Tai 32.000 dau
giau negu praėjusiais me
tais.

Boston, Mass. — Kovo 27 
d. Carney ligoninėje. Bosto
ne, mirė lietuvis dailinin
kas, Viktoras Andriušis, 
sulaukęs 60 metų amžiaus.

Maskva. — š. m. kovo 24 
d. Maskvoje mirė įžymus 
Lietuvos darbuotojas Pet
ras Federavičius, 71 metų 
amžiaus.

duomenis apie rinkimų re
zultatus.

Rinkiminių komisijų duo
menimis, į rinkėjų sąrašus 
respublikoje iš viso buvo 
įrašyta 1,939,655 rinkėjai, iš 

i jų Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos depu
tatų rinkimuose dalyvavo 
1,938,030 žmonių arba 99.92 
procento.

Už kandidatus į Lietuvos 
, TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatus visose rinki
minėse apygardose, balsavo 
1,937,134 rinkėjai, arba 
99.95 procento visų rinki
muose dalyvavusių rinkėjų. 
• Centrinė rinkiminė komi
sija apsvarstė me d ž i a g ą 
apie rinkimų rezultatus pa
gal kiekvieną rin k i m i n ę 
apygardą ir, remdamiesi
“Rinkimų į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą nuo- 

Cent-Įstatų” 36 straipsniu. įregis- 
komisijai‘ travo deputatų į Lietuvos

Vergija ten 
tebegyvuoja
Jidda, Saudi Arabija.— 

Dana Adams Schmidt čia 
tyrinėjo, ar tiesa, kad Sau
di Arabijoje vergija panai
kinta, kaip skelbė karalaitis 
Faisalas 1962 m. lapkričio 
mėnesio 7 d.?; Tuomet Sau
di Arabijoje dar buvo apie 
350,000 vergų — žmonių, 
kuriuos turtingieji galėjo 
pirkti ir parduoti kaip ko
kius kitus gyvus sutvėri
mus.

Tada buvo sakyta, jog už 
moterį vergę jos savininkui 
bus atlyginta $2.000, jei jis 
sutiks ją paleisti laisvėn, o 
už vyrą vergą—truputį ma
žiau.

Dabar Schmidtas skelbia, 
kad Saudi Arabijoje vergų 
dar tebėra, nes, girdi, jie 
norį būti. yergais, ir tu 
žmogus nieko nebepadary
si !

Prekyba vergais Saudi 
Arabijoje tebevykdoma vie
šai.

Norwalk, Conn. — Čia mi
rė Anna Watkins, sulauku
si 81 metų amžiaus. Ji bu
vo daugelio rašytojų “agen
tė.” Per ją, jos patarimais, 
pakilo tokie žmonės, kaip 
Sinclair Lewis, William Sa
royan, Edith Wharton ir 
kt.

Praga. — Kovo 28 d. mi
re įžymus Čekoslovakijos 
mokslininkas, Nobelio lau
reatas prof. Jaroslavas Hei- 
rovskis, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Jis buvo chemi
kas.

Ulan Batoras. — Mongo
lijos Liaudies Respublikoje 
buvo baigti spausdinti visi 
Lenino raštai mongolų kal
ba—viso 26 tomai.

' TSR Aukščiausiąją Tarybą 
. išrinkimą visose 290 rinki
minėse apygardose.

Visi išrinkti deputatai 
j yra komunistų ir neparti- 
i nių liaudies bloko kandida- 
į tai. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa- 

. tų sudėtyje — 94 moterys, 
j kas sudaro 32.41 procento 
; visų deputatų, nepartinių— 
i 97, arba 34.45 procento, 147 
i deputatai, arba 50.69 pro- 
| cento visų deputatų, yra 
i darbininkai ir kolūkiečiai, 
j Į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą išrinkti 
199 deputatai, arba 68.62 
procento deputatų, nebuvo 
praėjusio šaukimo deputa- 

| tais.
Rinkimai į miestų rajonų 

ir apylinkių deputatų 
tarybas

Per rinkimus buvo renka
mi deputatai i 44 rajonų, 
92 miestu, 7 miestu rajonų, 
656 apvlinkių ir 22 gyven
viečių Darbo žmonių depu
tatu tarybas.

I visas vietines Tarybas 
išrinkti 32.888 deputatai. 
Deputatu tarpe 14,217 mo
terų. arba 43.23 procento, 
13.913 TSKP nariu ir kan
didatu i narius, arba 42.3 
procento. 18.975 ' neparti
niai. arba 57.7 procento, 
20.474 darbininkai ir kol
ūkiečiai. arba 62.25 procen
to. 16.292 deputatai, arba 
49.54 procento nebuvo pra
ėjusio šaukimo deputatais.

Vėliausios Žinios
Vatikanas. — Popiežius 

Povilas Vl-asis paskelbė 
nauja enciklika (aplinkraš
ti vyskupams ir visiems ka
talikams). pavadinta “Po- 
pulorum Proeressio.” En
ciklikoje popiežius aštriai 
pasisako prieš turčiu. kapi
talistu interesus ir užtaria 
biednuosius. Smulkiau apie 
ši popiežiaus dokumentą 
parašysime kituose “Lais
vės” numeriuose.

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant 
siūlo, kad visos trys kariau
jančios nusės Vietname tuo
jau sulaikytų mūšius ir 
pradėtų derybas, pasitari
mus.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pranešė, 
kad netrukus, ji atidarys 
visoms šalims vartus į 
Šiaurės Kanalą, jungiantį 
Europą ir Aziją šiaurės 
vandens keliu.

Washingtonas. — Sena
torius Robertas Kenedis pa
reiškė spaudoje, kad jis jo
kiu būdu nekandi datuos 
prezidento vietai 1968 me
tais, ir todėl griežtai atsi
sako duoti savo vardą pir
miniuose bal savimuose 
(primaries).
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“Daugiau to paties”
JOHNSONO ADMINISTRACIJOS naujas šūkis dėl 

Vietnamo karo yra: “Daugiau to paties.” Tai skamba 
šaltai ir beveik paprastai, bet tautai turi būti aišku, ką 
tai reiškia.

O tai reiškia daugiau bombardavimo, daugiau ap
šaudymo priešo pakraščių, daugiau upių užminavimo, 
daugiau medžiojimo priešų Mekong Deltoje, pasiuntimą 
daugiau kareivių į Vietnamą, daugiau užmuštų ir su
žeistų, daugiau spaudimo ant Hanojaus ir daugiau ri
zikos įtraukti Kiniją į karą.”

Taip su pasibaisėjimu rašo “N. Y. Timeso” kolum- 
nistas Reston.

Frazė “to paties daugiau” reiškia tolimesnį karo 
plėtilną, didesnius ir didesnius nuostolius iš abiejų pu
sių. “To paties daugiau” reiškia atsitolinimą nuo tai
kos ir pavertimą visų kalbų apie “garbingą taiką” di
džiausia demagogija.

Tai štai ką Amerikai ir pasauliui mūsų prezidentas 
parvežė iš Guamos konferencijos.

1

Geras, remtinas bilius
KONGRESMANAS William Fitts Ryan, demokra- 

tas iš New Yorko, pasiūlė Kongresui labai gerą ir rei
kalingą bilių. Tai bilius, kuris siekia suvaržyti Centrinės 
Žvalgybos Agentūros visoje Amerikoje ir visame pa
saulyje pasipiktinimą sukėlusią veiklą. Bilius reikalau
ja, kad Kongresas griežtai uždraustų Žvalgybai finan
suoti visokias neva “laisvas” fondacijas bei įstaigas. Ant
ra, kad tos visokios “fundacijos,” kurios nemoka valsty
bei jokių mokesčių (taksų), kasmet raportuotų visas sa
vo įplaukas-pajamas. Tegu visi žino, kaip ir kuo tos 
“fundacijos” arba tie “fondai” verčiasi. \

Reikia tikėtis, kad Kongrese atsiras ir daugiau žmo
nių, kurie pritars šiam Ryano biliui ir jį parems. Jeigu 
įstatymais nebus uždraustą Žvalgybai papirkųiėti niek
šus ir išsigimėlius visdkforris šunybėms išdarinėti, sako 
kongr, Ryan, tai nebus galo intrigoms ir žalojimui vi
suomeninių įstaigų ir organizacijų. Ta gėda turi būti 
išbraukta iš mūsų demokratinio gyvenimo.

Mes tik norime karštai palinkėti kongresmanui Rya- 
nui sėkmės jo šiose garbingose pastangose.

<

Jam žurnalizmas apsimokėjo
NESENIAI mirė Henry Luce, savininkas ir leidėjas 

žurnalų “Fortune,” “Time” ir “Life.” Sakoma, kad žur
nalistinę savo karjerą jis pradėjo beveik iš nieko, o mir
damas paliko $650,000,000!

Vadinasi, jam žurnalizmas puikiai apsimokėjo.
Ar reikia dar kalbėti apie tai, kam tie jo trys lei

diniai tarnavo? Juose leidėjas Henry Luce panaudojo 
visus gabumus gynimui kapitalizmo ir amerikoniško im
perializmo interesų. Jo kasdieninė duona buvo anti
komunizmas. Jis gynė kapitalistų interesus, o kapita
listai rėmė jo žurnalus.

Kurjozas
KOVO 24 DIENĄ mūsų valstybės sekretorius Mr. 

Dean Rusk kalbėjo Cornell universiteto studentams. 
Jo kalba buvo ilga ir karšta. Ir tema buvo įdomi: 
“Pasaulinės taikos organizavimas.” Jis sušilęs gynė 
prezidento Johnsono politiką ir karą prieš Vietnamo 

« Žmones. '
Bet kad susirinkusių studentų tarpe būtų kuo ma

žiausia tokių, kurie nesidžiaugia ta politika ir karu, tai 
policija pasirūpino apie 500 tokių “nerimuolių” į salę 
.neįleisti. Todėl spauda džiaugiasi, kad “triukšmada
rių” buvo tik saujelė...

Kurjozas tame, kad tarpe sekr. Ruskui karščiau
siai plojusių jaunuolių buvę ir jo sūnus studentas Ri- 

rchardas.
Tėvai, kurių sūnūs Vietname, stebisi, kodėl šis jau

nąs karo entuziastas sėdi čia universitete, o ne ten 
r mūšių lauke?

NEKOKIA PAVASARIO 
PRADŽIA!

New York.—Kovo 20-21 
dd. čia prasidėjo pavasaris, 
bet jis nebuvo žmonėms la- 
bąi geras: kai pradėjo 
snigti, tai privertė apie 10 
colių sniego klodą! Sude- 
Įhoraliząvo važiuotę, visą 
judėjimą.

Penktadienis, kovo (March) 31, 1967

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Argentinoje pagerbtas 
Tadas Adamonis

akmeninius pastatus.

“ANGELĖLIS” 
Iš KUBOS

Federaliniai narko tiku 
agentai suėmė 230 svarų 
marijuanos bute 130 W. 74 
St., New Yorke. Tris asme
nis areštavo. Vienas tų, 
Calixto Gomez, tik prieš 2 
savaites atbėgęs iš Kubos 
nuo “Caštro persekiojimų.”

REPORTAŽAS Iš 
BUVUSIO SMETONINIO 
PRAGARO

Lietuvos “Valstiečių Laik
raštyje” (š. m. sausio 18 d.) 
skaitome įdomią korespon
denciją, pavadintą “Muzie
jus pamaryje,” iš Kretin
gos rajono. Rašoma apie 
buvusią Smetonos viešpata
vimo laikais koncentracijos 
stovyklą Dimitrove, kur da
bar įsteigtas muziejus. Ra
šo M. Salagiris:

Magdė Bartašienė — mo
kytoja. Komunistė. Aštuonio
lika metų kai čia, Dimitrave. 
Senais medžiais apaugusioje 
dvarvietėje Tarybų valdžios 
metais į si kūrė pradinė mo
kykla. čia pat, tame pačiame 
name, ir muziejus — veikian
tis, kaip dabar įprasta saky
ti, visuomeniniais pagrindais. 
Iš ryto, kol būna su vaikais, 
muziejų prižiūri mikytoja, po
piet raktus perduoda bibliote
kininkei Stasei Daukšaitei.
' Kai Magdė klasėje pasižiū
ri pro langą, "ji mato apgriu
vusius
Ten ir buvę diktatoriaus Sme
tonos “kurortai” tiems, kas 
nenorėjo eiti su buržuazija. 
Atpirko iš grafų Tiškevičių, ar 
kaip ten, šį palivarką ir įren
gė. . . Nuošali, rami vietelė. 
Jeigu koks šūvis — pasiklys 
lygumose. Ir akmenų daug— 
bus kam ir ką skaldo.

—O kalėjimų Smetona lai
kė ne taip jau maža — dvi
dešimt keturis. Varniuose ir 
pas mus, Dimitrave. Be to, 
buvo įrengtos koncentracijos 
stovyklos. — .girdžiu šnekant 
mokytoją ir fnatau lazdelę jos 
rankoje: lazdelės galiukas ve
džioja ,p6 “laisvosios” Lįetu- 
vos žemėlapį, kuriame taip ir 
mirga grbtos. 1 '

Kaip kaliniai “vasarojo” 
čia, pamaryje, mokytojos net 
neklausiu; Matau įrankius ak
menims skaldyti, kalinių dra
bužius. Skaitau pogrindinio 
LKP CK atsišaukimus, žinutę 
tuometinėje “Tiesoje,” jog 
Lietuvos fašistiniuose kalėj i- 
muoe sėdi 3-4 tūkstančiai po
litinių kalinių, štai ištraukos 
iš vieno eksponuojamo laiško:

“. . . Dabartėlės čia laikomi 
102 'politiniai suimtieji, vadi
nami ‘atiduotaisiais,’ kurių 
gyvenimo sąlygos vis labiau 
sunkinamos. Paskutiniu laiku 
suvaržė net maisto gavimą iš 
laisvės.,.. Blogai maitinan
tįjį ir sunkiai dirbant, atsiran
da daug ligonių, o mėdikali- 
nės pagalbos jokios nėra. Gy
dytojo pareigas eina felčeris, 
kuris gydyti nemoka ir nega
li, nes nėra vaistų, išskyrus 
valerijono lašus. Netgi nueiti 
pas tą felčerį budintis polici 
ninkas ar vachmistras užsigei
džia neleisti, jei jam nepatin
ka sergantis.

. . .Valdžia tyčia paverčia 
darbo stovyklą įvairių užkre
čiamų ligų vieta. Sergąs už
krečiama liga krimin alinis 
Marišauskas dirbo keletą mė
nesių virtuvėje, kur gamino 
kaliniams maistą.

. . .Stovyklos administracija 
be jokių ribų kankina ir ty
čiojasi iš politinių kalinių. 
“Atiduotasis” Jakučionis ob
liavo su kitu statybininku len
tą, atšipus grįžtei, tas antras 
statybininkas nuėjo jos paga
ląsti. Jakučionis nespėjo grieb
tis kito darbo, kaip policinin
kas paliepė jam šliaužti pilvu. 
Jakučioniui atsisakius pildyti 
tokį pasityčiojimą, jis buvo 
įmestas rūsin-karcerin 3 pa
rom.

"... .Dar labiau tyčiojamasi iš 
sunkiai sergančių ligonių in
validų. Mirštantis ligonis L. 
Stonkus įmestas karcerin 3 
parom už fai, kad visai nepa
jėgia dirbti.”

Štai kokiose sąlygose buvo 
laikomi Dimitrave geriausi 
mūsų liaudies sūnūs ir dukros, 
taurūs kovotoai už darbo žmo-

nių teises AdomasMeskupas, 
J. Vilimas, A. Butkus, S. Ata- 
mukas, M. šumauskas, M. 
Bordonaitė ir daugelis dauge
lis kitų, kurių nuotraukos 
žvelgia į mus iš muziejaus 
stendų.

, štai kodėl 1935 m. antifa
šistai Kaune ir kitose Lietu
vos vietovėsę kėlė protesto 
balsą prieš naujų priverčiamų
jų stovyklų steigimą, reikala
vo amnestijos politiniams ka
liniams.

Tačiau politiniai kaliniai iš 
Dimitravo tebuvo išleisti tik 
1940-ųji] vasarą... Bet sto
vykla neilgam liko tuščia. Fa
šistiniai galvažudžiai nutarė 
pasinaudoti Smetonos “ ku
rortu.” Dimitrave fašistinės 
okupacijos metais buvo kali
nami, be kitų, ir valstiečiai už 
taip vadinamą smulkų sabo
tažą, pyliavų okupantams ne- 
pr įstatymą ir pan. Bet ir per 
tuos trejus fašistinio maro me
tus Dimitrave buvo nužudyta 
daugiau kaip 500 niekuo ne
kaltų žmonių.

Mokytoja Magdė Bertašie- 
nė pro klasės langą mato ir 
ir granito akmenį ant šių nu
žudytųjų kapų. Prie jo veda 
vaikų rankomis pasodinti me
deliai.

Pabaigai vėl norisi paci
tuoti. šįkart iš muziejaus lan
kytojų knygos:

“Baisus vaizdas, baisūs pa
sakojimai apie šį pragarą, 
kurį sukūrė buržuaziniai na
cionalistai. Išėjau iš čia su 
sąnkia širdimi. A. Bimba.”

“Gera žinoti, jog kovotojų 
atminimas neužmirštas. Ir kad 
geriausias jų 'pagerbimas — 
tai mūsų tautos šiandiena, ta
me tarpe ir K., Požėlos 
kolūkio

Juras
Įininkai. ,

PRIMENA APIE TAI, 
KĄ LENINAS MOKĖ

1922 metų kovo 27 d. Ma
skvoje įvyko Rusijos Ko
munistų Partijos XI suva
žiavimas. Tai buvo pasku
tinis suvažiavimas, kuria
me dalyvavo ir Leninas. 
Dabar skaitome:

“Darydamas C. K. politinę 
atskaitą, jis papasakojo 
apie pirmuosius laimėjimus, 
kurie rodė, kad naujoji eko
nominė politika (nepas) yra 
teisinga. Leninas paskelbė, 
kad atsitraukimas baigėsi, 
ir nurodė, kad būtina per
grupuoti jėgas ryžtingai 
kovai prieš kapitalistinius 
elementus.

V. Leninas pabrėžė, kad 
nepas — tai žūtbūtinė ka
pitalizmo ir socializmo ko
va. “Kas-ką?”—štai svar
biausias klausimas.

Norint įveikti kapitaliz
mą, reikia išmokti šeimi
ninkauti, reikia darbininkų 
klasės ir valstietijos ryšio. 
V. Leninas iškėlė šūkį — iš
mokti prekiauti, išmokti 
šeimininkauti, teisingai pa
skirstyti jėgas ir pradėti 
nuolatinę vykdymo kontro
lę. Jis pabrėžė, kad partija 
išspręs iškilusius jai užda
vinius, tik griežtai laikyda
masi drausmės ir saugoda
ma savo gretų vienybę. Ry
šium su tuo suvažiavimas 
skyrė rimtą dėmesį parti
jos eilių stiprinimui.”

Pabaigoje praėjusių me
tų, lapkrčio 27 dieną, bu 
pagerbtas žymusis Argen
tinos pažangiųjų lietu\ 
veikėjas Tadas Adamon 
Artimieji Tado draugai su
rengė “asado” (barbequ

vo

ių 
is.

e) 
pietus jo paties sodyboje, 
kur susirinko jubiliato gi
minės, draugai ir pažįsta
mi paminėti Tado 60-ąjį 
gimtadienį ir tuo pačiu pa
gerbti jo 40-ies metų kultū
rinę darbuotę.

Tad labai pravartu nors 
trumpais bruožais papasa
koti apie šį veiklųjį lietuvį 
argentinietį, kuris labai at
sidavusiai dirba nuo pat at-
važia v?’'dienos pažangių
jų organizacijų tarpe.

Tadas Adamonis gimė 
1906 metais mažažemių šei
moje, Rokiškio apskrityje, 
Buniuškių kaime. Vos 12 
metų sulaukęs, jis paliko 
našlaitis. Abudu vyresnieji 
broliai 1914 metais tapo 
pašaukti į carinę armiją, o 
Tadas, su seserimi pasilikęs 
namuose, turėjo atlikti sun
kiuosius žemės ūkio dar
bus. Jis neturėjo progos

■no

vardo
laimėjimai, 
Požėla ir kiti

MENšEVIKIšKOS
AŠAROS

Jungainių Valstijų

moks-

Jungainių Valstijų Sena
to ųžgyrirųąs konsularinės 
sutarties su Tarybų Sąjun
ga tiesiog išvedė iš kantry
bės mūsų brolius k eleivi- 
nius menševikus Bostone. 
Dabar jie keikia ne tik tą 
sutartį, ale visus paskutinių 
laikų šalies vyiausybės už
sieninėje politikoje tuos žy
gius, kurie nesiekia aštrini
mo santykių tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos. Visiš
kai pablūdę esą mūsų Ame
rikos vadovai. Prieita, gir
di, prie to, kad jau visą 
“Trumano doktriną” sie
kiama išmesti į šiukšlyną ir 
“sovietams įpiršti savo mei
lę.” Baisiai bloga ir pavo
jinga esą ir prekyba plėsti 
su Tarybų Sąjunga ir t. t.

Viską suvertus j krūvą, 
ką gi mes turime? Užsidė
jęs už galvos rankas “Ke
leivio” redaktorius Sonda 
šaukia: “Tai aiškus blū- 
das!”

Bet tartum pats išsigan
dęs savo žodžių, jis savo 
pasekėjus ramina: “Bet ti
kėkime, kadtjis išgaruos!”

Tačiau kiękvienas rimtai 
galvojantis žmogus pasa
kys, kad Čia daugiausia 
blūdo rasime kaip tik “K.” 
pastogėje, jo redaktorių ne
laimingose galvose. Reikia 
baimytis ne gė rėj imo santy
kių tarp Amerikos ir Tary
bų Sąjungos, bet jų pablo
gėjimo dėl karo Vietname.

Šis karas drumsčia san
tykis ne tik tarp Amerikos 
ir socialistinių kraštų, bet 
visame pasaulyje. Štai kur 
žmonijai ir taikai pavojus. 
O blūdi tie, kurie kokį nors 
pavojų įmato konsularinėje 
sutartyje arba prekybos 
praplėtime. ‘

“ŠVIESOS” NR. 1
Gerai, kad nors ir gero

kai pavėluotai pągaliau pa
sirodė Lietuvių. . Literatū
ros Draugi j 6s žurnalo 
“Šviesa” š. m. pirmas nume
ris. Tai bene vienas iš tur
tingiausių savo raštais nu
merių. Mylintiems ir norin
tiems skaityti iš tikrųjų yra 
ko pasiskaityti, pagilinti sa
vo žinojimą keliais klausi
mais.

Iš ilgesnių straipsnių pa
minėtini: A. Bimbos—“Pen
kių mėnesių viešnagė Lie 
tuvoje”, R. Mizaros- —“Apie 
Joną Krikščiūną-Jovarą”, 
Dr.A. Petrikos—“Vyras ar 
m o teris ?”, Docento V. 
Kviklio—“Kokia švesa rei
kalinga musų akims”, L 
Vienužio - “Iš kietosios 
anglies praeities”, A. Kaz
lausko—“Istorikai apie imi
grantus Amerikoje”, Do
cento F. Meškausko—“žmo
gaus sąmonė”, Mislinčiaus 
—šis tas iš krikščionybės 
istorijos”, Levo Vladimiro- 
vo—“Kaip man teko ieško
ti senų leidinių”.

Skaitytojas taipgi ras ke
letą eilėraščių, kaip tai— 
Justo Marcinkevičiaus “Te
tos” ir “Tamsus vakaras”, 
Janinos Degutytės “Sugrį
žimas”, J. Subatos “Drau
gas žengs šalia tavęs,” El
vyros Kubiliūtės “Pavasa
rėjant” ir V. Idaitės “Aš 
bėgu pas tave.”

Naujas “Šviesoje” daly
kas, tai pasirodymas sky
riaus “Iš ALDLD Centro 
raštinės”, kurį įvedė naujo
ji sekretorė Eva Mižarienė. 
Reikia tikėtis, kad šis sky
rius pasiliks žurnale pasto
vus.

Šia proga norisi para
ginti Draugijos narius pa
daryti šiuos metus vienais 
iš geriausių metų visoje sa
vo garbingosios organiza
cijos istorijoje. Kaip žinia, 
Centro Komitetas yra pas
kelbęs vajų naujiems na- 

•riams gauti. Kuopoms ir

lankyti mokyklą, bet nusi- 
sprendė namuose iš malda
knygių mokytis nors raides 
pažinti.

Po karo sugrįžo broliai 
namo ir paliuosavo Tadą 
nuo ūkio darbų. Tuomet 
jis uoliai metėsi mokytis. 
Pradėjo skaityti spaudą, 
kurią gaudavo iš Bagdoniš- 
kyje veikusios pažangiosios 
jaunimo'' kuopos, kurioje 
priklausė ir jo5 brolis, kuris 
buvo įsitraukęs į priešval- 
dišką veikimą ir buvo daž
nai, žvalgybininkų persekio
jamas.’ Dėl brolio slapsty
mosi'miškuose, Tadui teko 

<ų 
. ir

nukentėti nuo anų lai 
žvalgybininkų tardymų 
patirti slaptosios policijos 
žiaurumus. Sunku b u 
gyventi valstiečiui anais! 
kais Lietuvoje, Tadas p 
dėjo pažinti liaudies pi
šus. Atlikęs karinę prievo
lę, jis 1929 metais išvažia
vo į Argentiną ir apsistojo 
Buenos Aires mieste.

vo 
ai- 
i'a- 
ie-

Pirmieji metai Arger fi
noje, kaip ir kiekvienam 
emigrantui, Tadui Adamo- 
niui buvo sunkūs ir liūdni,
bet jis tuojau įsijungė į pa
žangiąją lietuvių veiklą. 
Draugai K. Undraitis ir J.
Baltušnikas pakvietė jį sto
ti į “Rytojaus” spaustuves 
bendrovę.

Jo iniciatyvą 1931 met 
susikūrė Buenos Aires r

ais
le-

no organizacija. Antrojo 
pasaulinio karo metu, 1941 
m., jis buvo komiteto prieš 
fašizmą kariaujančių tautų 
iždininku. Tado Adamonio 
visuomeninė veikla nepati
ko tuometinei Argentinos 
vyriausybei, ir 194įl metų 
lapkričio 21 d. jis tapo su
areštuotas ir žiauriai kan
kintas policijoje bei kalėji
me, tačiau įrodymų ne 
radus, paliuosuotas.

Pasibaigus antrajam ] 
sauliniam karui, buvo su
šauktas Pirmasis P i e 
Amerikos lietuvių kong 
sas, kuriame Tadas Adamo
nis atstovaVo Argentinos 
lietuvius. Susitvėrus lietu
vių visuomeniniam klubui 
“Kultūra,” jis užėmė sek
retoriaus pareigas. Kai bu
vo leidžiamas laik r a š t 
“Tėvynė,” Tadas buvo

šu

la

t ų 
re-

is 
iš-

nariams reikia aktyviškai 
įsitraukti į vajaus privedi
mą.

rinktas redakcinės komi 
jos nariu, o 1956-1959 met 
laikotarpiu jis buvo atsa
kinguoju redaktorium.

1959 metų pabaigoje, drg. 
Adamonis aplankė T. Lietu
vą, kur turėjo progos su
sitikti su savo širdingais 
argentiniečiais, apsig y v e - 
nusiais tėvynėje.

Uoliai ir sąžiningai Ta
das atlieka jam paskirtas 
pareigas. Jis pasišventu
siai dirba ir dabar prie 
laikraščio “Vaga,” teikda
mas visokeriopą pagalbą, 
kad išlaikyti ten vieninteli 
pažangųjį lietuvių laikraš-

i
i

tį.
Prisimenu, kai prieš me

tus laiko buvau Argentino
je, Buenos Aires mieste. 
Apsilankiau ir pas draugus 
Adamonius, kurie gyvena 
tik pora kvartalų nuo nty 
no motinos. Per visą va^ 
karą mūsų pasikalbėjimai^ 
sukosi daugiausia apie pa- 
žangiųjų lietuvių veikimą 
Argentinoje, apie tą sunkią 
padėtį išlaikyti savo spau
dą, savo laikraštį “Vagą/”

Nuostabus Tado Adamo
nio darbštumas ir itšvermė 
kovoti už žmonijos gerovės 
siekimus parodo, kad su 
ryžtumu galima pasiekti sa
vo tikslus. Tai gražus pa
vyzdys kiekvienam susipra
tusiam darbininkui.

Geriausi linkėjimai Tau, 
Tadai, gimimo dienos pro
ga! Kad laimingai Tau 
•klotųsi užsibrėžtieji tikslai!

Stiprios sveikatos ir 
giausių metų! ' . 'įi
. ^Helena Fęifericnč

San Francisco, Calif.
Kovo 19 d. turėjome LLD 

kuopos susirinkimą ir tuo 
pačiu sykiu paminėjome B. 
Sutkaus gimtadienį. Jo var
du draugai sudėjo pen
kiasdešimt dolerių. Paklaus
tas, kam jis nori tuos 
pinigus paskirti, jis atsa
kė: “Laisvei” ir “Vilniai” 
per pusę—po $25. Aukojo:

V. ir U. Burdai $5.
Po $4: V. Kubilius ir B.

V. Sutkai.
Po $3: P. M. Williams, J.

M. Ginaičiai, J. M. Kamk
F. D. Machuliai, A. V. T^ . 
raškai, J. S. Karosai, M? f I 
Baltulionytė, Telda ir Jo
sephine.

Po $2: A. Norkienė, A. 
Cneesh, C. Friberg, E. Sle- 
gerienė, J. M. Mozūraičiai, 
F. Balčiūnas.

P. Praksho—$1.
• • •

Mano vyras Benis ir aš 
tariame širdingai ačiū 
draugams, kad laike Benio 
buvimo ligoninėje ir esant 
namuose laike sirgimo j 
mums padėjote, visoki^fc J 
būdais patarnaudami.
kui už užuojautos ir linkėki'; 
j imu korteles, kurių gavo- ■ ■ 
me iš įvairių miestų, už lan
kymą ligoninėje ir namuo
se. Tai padėjo Beniui grei
čiau ligą nugalėti. Nors jis 
dar nėra pilnai pasveikęs, 
bet palaipsniui stiprėja.

Dar sykį širdingai ačiū 
visiems! •

Benis ir Valė Sutrai

New Yorke vandalai®^ 
žais apmozojo du marflįfr 
rinius liūtus, stovinčius 
prie didžiosios bibliotekos.
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Pasikalbėjimas su Šančių 
kunigu Alfonsu Lape' *

(Pabaiga)
Atsakymas: Pokariniais 

metais opiausias reikalas bu
vo kunigų stoka. To meto 
vyskupijų ordinarai bei Val
dytojai ėmėsi skubaus ir 
konstruktyvaus darbo su
formuoti kunigų seminariją, 
kuri ir šiandien tebeveikia 
Kaune. Per 20 kunigų se
minarijos gyvenimo metų 
jų yra baigę daugiau kaip 
300 kunigų, kurie įnešė jau
natvės ir entuziazmo į pas
toracinį darbą.

Reikia pripažinti, kad 
dabartinė kunigų karta ir 
savo pasiruošimu ir savo 
darbo meile nenusileidžia 
prieškarinei kunigų kartai. 
Mums yra sunku net pagal
voti, kokia didžiulė spraga 
liktų, jeigu išbrauktume 
tuos pokarinius kunigus, 
ant kurių pečių ir širdies 

^yra dabar sukrauta didžioji 
. darbo našta.
9 šių pastabų autoriui ne

tiesioginiai teko išgirsti, 
kad kai kurie pabėgusieji 
net aukštesnėse pareigose 

^esantys kunigai, teigia, jog 
Kaune Kunigu Seminarija 
esanti nereikalinga. Toks ir 
panašus teigimas yra pasi
tyčiojimas iš tikinčiųjų, jų 
religinių reikalu, nieko ben
dro neturįs su Tarybų Lie
tuvos religiniais reikalais. 
Tik pokarinių kunigų dėka 
galima pilnai aprūpinti ti
kinčiųjų dvasinius reikalus. 
Be jų būtų ištisos parapijos 
be gą^ytojų ir bažnyčios lie 
pamaldų.

O dabar, kada prieškari- 
niai ir pokariniai kunigai, 

JP^ęurių bendras skaičius yra 
• 870, dirba tik grynai pas

toracini darbą, gali aptar
nauti ir patenkinti tikin
čiųjų dvasinius poreikius, 
nes didesnėse ( parapijose 
yra po kelis kuhigus.

5. Klausimas: Atleiskite, 
tamsta, turiu konkreti! 
klausima. Amerikos lietu
viams labai įdomu, kaip da
bar pas Jus vyksta pamal
dos?

Atsakymas: Bažnyčiose 
pamaldų struktūra iš esmės 
nėra pasikeitusi. Sekmadie
niais ir šventadieniais mies
to bažnyčiose svarbiausios 
pamaldos yra primarija, vo- 
tiva, suma ir vakarinės šv. 
mišios. Kaimo parapijose— 

otiva, suma ir dažniausiai 
aip pat vakarinės šv. mi- 
ios. Šitų mišių metu ir 

miesto ir kaimo parapijose 
sakomi pamokslai. Miestų 
parapijose tikinčiųjų pato
gumui be šių pagrindinių 
pamaldų yra laikomos dar 
įvairiomis valandomis šv. 
mišios.

Laike pamaldų sekmadie
niais ir šventadieniais gie
da žmonės visi drauge lie
tuviškas (Vilniaus arkivys
kupijoje ir lenkiškas) gies
mes arba chorai lotyniškas 
bei lietuviškas giesmes, 

autinė kalba šv. mišiose 
r neįvesta. Tam reikalui 

ra sudaryta iš kiekvienos 
vyskupijos atstovų Liturgi
nė Komisija, kurios rūpes
čiu verčiami tekstai ir ruo
šiamos gaidos. Paruošti 
tekstai su gaidomis bus pri
statyti Vatikanui patvirtin
ti. (Atrodo, kad šiuo metu 
visa tai Vatikanas jau pa
tvirtino—“L” Red..)

Pamokslai sakomi laike 
Jv. mišių sekmadieniais ir 

j^ntadieniais, per geguži- 
™ birželines, spalines pa- 
ftldas pirmaisiais penkta- 
eniais ir šeštadieniais, 

Šventomis valandomis bei

atgailos dienomis. Kai ku
riose miestų bažnyčiose yra 
praktikuojami advento ir 
gavėnios metu religiniai 
skaitymai ar trumpučiai pa
mokslėliai darbo dienomis.

Kadangi kunigai yra at- 
palaiduoti nuo dauge
lio antraeilių darbų bei 

i ūkiškų rūpesčių, turi pakan
kamai laiko paruošti gerai 
pamokslus. Reikia pastebė
ti, kad pokariniais metais 
pamokslų lygis ir turinio 
ir formos atžvilgiais yra 
aukštesnis, negu prieškari
niais metais.

Dabar tikintieji po evan
gelijos negalvoja eiti iš baž
nyčios, kaip seniau kad da
rydavo. Jie su dėmesiu ir 
meile klauso Dievo žodžiu 
ir juos taiko savo gyveni
me.

Man teko skaityti keletą 
pamokslų knygų, spausdin
tu Vakaruose, ir girdėti ne 
viena pamokslą nėr radiją. 
Kai kurie iš jų buvo labai 
teoretiški, paviršutini š k i, 
nepsichologiški, atsiję nuo 
gyvenimo ir modernaus 
žmogaus dvasios. Tokius 
pamokslų trūkumus mūsų 
kunigai ir mūsų tikintieji 
gyvai jaučia.

Mūsų pamokslų tematika 
įvairi: ir homilijos, ir dog
matiški bei apologetiški pa
mokslai, ir katechetiški, ir 
pritaikomieji, ir socialiniai 
bei karitatyviniai pamoks
lai sakomi mūsų bažnyčio
se. Pamokslų temų pasirin
kimas, jų turinys necenzū
ruojamas nei dvasinės, nei 
pasaulinės Vyriausybės. Jei 
nėra klebono nustatyto pa
mokslu ciklo atskiroje pa
rapijoje, kiekvienas ten dir
bąs kunigas,—klebonas, vi
karas ar altaristas, — yra 
laisvi pasirinkdami temą ir 
ją vystydami.

Sakramentų administra
vimas yra viena iš svarbiau
sių dabarties kunigo parei
gu. Tikintieji, kurie išliko 
ištikimi bažnyčiai, daug 
daugiau, negu anksčiau ei
na dažnos komunijos bei iš
pažinties.

Ypatingai gausiai einama 
prie šv. Komunijos sekma
dieniais, šventėse, atlaiduo
se, pirmaisiais penktadie
niais ir šeštadieniais, ad
vento ir gavėnios metu. Ve
lykinei išpažinčiai atlikti 
kiekvienoje bažnyčioje yra 
ruošiamos atgailos dienos, 
kuriose klausoma išpažin
ties, pasikviečiant svetimų 
kunigų, laikomos sekmadie
nio tvarka šv. mišios ir sa
komi pamokslai, o neretai 
ruošiamos religinės meninės 
valandėlės. Tos atgailos die
nos tikinčiųių yra gausiai 
lankomos. Daugiausia baž
nyčios lankomos Velykose, 
Kalėdose ir Vėlynėse. To
mis dienomis būna pilnos 
ir bažnyčios ir jų šventoriai.

Ligonių lankymas su šven-< 
tais sakramentais yra ne
varžomas. Kai ligonis kvie
čia į n am u s ar į ligoninę, 
kunigas be vargo gaji nu
vykti ir suteikti šventus sa
kramentus. Tikintieji taip 
nat gali laisvai tuoktis, 
krįkštvti vaikus ir laidotis 
katalikiškai. Už krikštus, 
jungtuves, laidotuves tikin
tysis valdžiai nemoka jokių 
mokesčių.

Kadangi mokykla atskirta 
nuo bažnyčios, tai vaikų ka- 
techizaciją atlieka tėvai ar 
jų namuose patikėti asme
nys. Kunigas egzaminuoja 
ir prileidžia prie Pirmosios 
Komunijos. Vaikams teikia

Jūs, 
nuo

mas taip pat Sutvirtinimo 
Sakr a m e n t a s, kasmet iš 
anksto nužymėtose bažny
čiose.

6. Klausimas: Kokie da
bar kunigų tarpusavy san
tykiai ?

Atsakymas: Kas liečia 
kunigų tarpusavio gyveni
mą, tenka pastebėti: kad 
kunigai nekliudomai susi
siekti gali bet kada su sa
vo vadovybe ir tarpusavyje. 
Tad dažnai kunigai vyksta 
į savo kurijas, pas ordina
rus ar Valdytojus, tartis 
konkrečiais klausimais, rū
pimomis problemomis. Ne
retai kurijų darbu o,t o j a i 
lankosi parapijose pas ku
nigus.

Dekanai kasmet vizituoja 
parapijas ir savo reliacijas 
siunčia j Kurijas. Kunigai 
atlaidų, kunigystės jubilie
jų, vardinių bei minėjimų 
progomis nevaržomai ren
kasi, svečiuojasi, keičiasi 
nuomonėmis, diskutuoja 
įvairiausiom temom, nagri- 
nė j a aktua 1 i j a s, reikalui 
esant, sako sveikinimo kal
bas ir pn.

Tarybų Lietuvoje kunigas, 
kaip pilietis, yra traktuoja
mas lygiai, kaip ir visi kraš
to gyventojai. Jis naudoja
si visomis piliečių teisėmis, 
numatytomis įstatymuose, 
sakysim, jam taip pat tei
kiamas nemokamas gydy
mas ligoninėse ir sanatori
jose.

7. Klausimas: Ką 
klebone, norėtumėte 
savęs dar pridėti? -

Atsakymas: Prasil e n k - 
čiau su tiesa, jei nepaminė
čiau pačio skaudžiausio ku
nigui reikalo, kuris graužia 
kasdien jo širdį. Tai anti
religinė propaganda, varo
ma spaudo ję, mokykloje nėr 
organizacijas, kiną, radiją, 
televiziią. Didesnioji jauni
mo dalis nebėlanko bažny
čios arba, jei ir lanko, tik 
Velykų. Kalėdų ar Vėlynių 
progomis. Antireliginės pro
pagandos dėlei nemaža tė
vų nebekrikštija vaikų. Taip 
pat nemažas skaičius tuo
kiasi tik civiline metrikaci
ja, laisvai atsisakydami Mo
terystės Sakramento. Žymi 
dalis mirusiųjų laidojama be 
kunigo.

Tarybinio gyvenimo 25- 
ri metai nemaža padarė 
įtakos ir į tikinčiųjų sąmo
nę bei jų gyvenimo būdą. 
Religinis antagonizmas, ku
ris buvo jaučiamas prieška
riniais laikais, nyksta da
barties gyvenime. įvairių 
tikybų ir tautvbiu žmonės 
randa bendrą kalbą. Pri
vačios nuosavybės nepaju
dinami pagrindai susvyravo. 
Kolektyvinė nuosavybė vis 
labiau visų gerbiama, ypač 
gyva yra taikos akcija.

Čia įvairiausių įsitikinimų, 
profesijų, tautybių bei reli- 

ąrkįių įsitikinimų žmonės 
darosi vienminčiai. Propa
guodami taiką, blaivindami 
kraštą, skatindami tikin
čiųjų darbštumą, kunigai 
yra atlikę nemažą dabbą. 
Paties kunigo autoritetas 
veikia tikinčiuosius dabar 
labiau, negu bet kada.

Šitos didžiulės religijos ir 
ateizmo kovos sąveikoje 
vyksta diferencijacijos pro
cesas: vieni nueina ateizmo 
keliu, kiti gi aiškiai išpažįs
ta religiją. Taigi kunigo as
muo ir jo pastoracinis dar
bas lieka vienas iš svarbiau
sių veiksnių, lemiančių to
limesnį religinį gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje. >

LLD reikalai
Iš CENTRO RAŠTINES

Birželio 26 d.—Montrealyje
Šiomis dienomis tenka ne

mažai susirašinėti su Ka
nados LLD Centru ir su L. 
Kisieliumi Mon tr e a 1 y j e . 
“Laisvėje” jau buvo pakel
tas klausimas turėti žurna
listų rašytojų susitikimą 
tuo laiku, kai parodoje bus 
Tarybų Lietuvos diena — 
birželio 26 d. LLD Centras 
mano, kad būtų gerai turė
ti pasikalbėjimą kanadiečių 
ir JAV LLD nariu. Nebū
tinai reikia šaukti suvažia
vimą bei konferenciją, bet 
atvykę į parodą galėsime 
pasitarti organizacijos rei
kalais. Kada galėtume ki
tą kartą rasti geresnę pro
gą tai padaryti?

žinoma, nepamirštame ir 
meninių jėgų. Galėsime tu
rėti koncertinę programą 
taip pat.

• * •

Pranešimas iš dideles 
keliones

Jau ilgokas laikas, kai su
grįžo iš ilgos viešnagės Ta
rybų Lietuvoje ir kitose ša
lyse A. Bimba. Žinau, kad 
jis parsivežęs įspūdžių 
daug. Džiugu, kad pradeda 
mūsų organizacijos kuopos 
kai kur kviesti A. Bimbą, 
kad jis pasidalintų ir su 
jais savo Įspūdžiais.

Balandžio 8 d. A. Bimba 
kalbės Brocktone., Mass.; 
balandžio 9 d. Worcestervj, 
Mass.; balandžio 15 d. vyks 
pas ročesteriečius, o iš ten 
dar toliau.

Man atrodo, A. Bimba ga
lėtu dar ir kitose kolonijose 
dalyvauti, jeigu tik sureng
tu jam pobūvius. Tai ge
riau atlikti prieš karščius, 
o vasara jau nebetoli, ne
paisant, kad Niujorke snie
go dar matosi.

Aukos Draugijai
Grįžtant i grvnai Draugi

jos reikalus, galima pasi
džiaugti, kad 75 kuona, Mi
ami, Fla., nepamiršo savo 
Draugijos. Prisiuntė per J. 
Kanceri $100 knygų fon
dui. Kaip būtu gerai. kadz 
turėtume bent du desėtkus 
tokiu kuopu... Širdingai 
dėkojame draugams mia- 
miečiams.

198 kuopa. Oakland, Ca
lif., prisiuntė nėr Ks. Ka- 
rosienę $10 auka ir 50c li
kusiu nuo A. Cha ponis 
(naujos narės) duoklių. 
Širdingai dėkojame duos- 
niems oaklandiečiams.

19 kuonos nariai. Čikago
je, mokėdami duokles, per
davė auku sekretoriui J. M. 
Kaminskui sekamai: no $3 
P. Steponaitis ir V. Rudai
tis: no $1: A. Btitrimas. P. 
Birštonas ir J. M. Kamins
kas . Viso $9.

Baltimore, Md.
Padėkos žodis

Noriu pranešti visiems 
draugams, kad mano mama 
Antanina Medelienė grižo 
iš ligoninės ir dabar randa
si namie, nors dar silpna.

Širdingai ačiū visiems už 
korteles ir už dovanėles, ir 
tiems, kurie lanke ją ligo
ninėje.

Jai smagu, kad tiek daug 
draugų rūipnosi ja, nors ji 
Baltimorėj gyveno tik vie
nerius metus.

Ačiū, draugužiai, už jūsų 
malonumą.

Duktė
Milda Antanaitienė

Iš 38-tos kuopos, Stevens
ville, Mich., gavome su 
duoklėmis aukų $2 nuo J. 
Budrio, $1.25 nuo Agnes 
V y 1 i o n i s ir 75c nuo J. 
Kraučiūno—viso $4.

Kitos aukos: P. ir .A. 
Dennis, Clifton, N. J., au
kojo $3; J. Karan, Los An
geles, Calif., $2; po $1: 
Karol Grygalionis, North 
Attleboro, Mass.; John Ga- 
taveckas, Carnegie, Pa.; J. 
Ragauskas, Shelton, Conn.; 
P. Stakėnas, Scotts v i 11 e , 
Mich.

J. A. Dwarsh iš Hood 
River, Oregon, aukojo $3, 
o buvo praėjusiame mano 
raštelyje pažymėta $2. At
siprašau.

Dėkojame visiems auko
jusiems. Prašome kuopų 
ir narių nepamiršti savo 
organizacijos. Kuopos ga
lėtumėt parengti parengi- 
mėlius organizacijos nau
dai.

Žvalgybos veikla — didžioji 
‘laisvosios visuomenės’ gėda

Pastaruoju metu į pavir
šių išplaukė eilė naujų fak
tų apie slaptos JAV Cent
rinės Žvalgybos Agentūros 
operacijas, sukėlusias didelį 
dorų amerikiečių ir pažan
giosios pasaulio visuomenės 
pasipiktinimą.

Centrinė Žvalgybos Agen
tūra — viena iš devynių 
stambių šnipinėjimo lizdų, 
įsikūrusių Vašingtone. Kas
met ji nekontroliuojamai 
išleidžia nuo 2 iki 3 bilijonų 
dolerių. Savo agentais 
OŽA apipynė visą šalį, pra
siskverbė į nacionalines ir 
tarptautines organizacijas, 
fondus, asociacijas, profsą
jungas, universitetus, tu
ristines firmas, panaudoda
ma jas savo nusikalstamai 
šnipinėjimo veiklai tiek ša
lies viduje, tiek ir užsieny
je nlėsti. Nenaslaptis CŽA 
rvšiai su aukštais JAV vv- 
riausvbės pareigūnais, eilės 
stambiausių Amerikos mo
nopolijų atstovais. Ši slap
toji įstaiga kišasi i kongre
so reikalus, įtaiso savo 
žmones i savrbiausius pos
tus valstybinėse ištaigose 
ir visuomeninėse organiza
cijose.

Pasaulio visuomenė jau 
žino nemaža JAV Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
“žvgiu” ir veiksmu, nu
kreiptu prieš kitu tautu ir 
valstybių suverenias teises 
ir nacionalinius interesus.

šnipų verbavimas
JAV ir kitu šalių spaudos 

puslapiai mirgėte mirga 
faktais apie tai, kad CŽA, 
eile metų fina.ns u o d a m a 
JAV Nacionalinės studentų 
asociacijos ir eilės tarptau
tiniu jaunimo organizaciiu 
veikla, verbuoja šnininėti 
studentus, vvkst a n č i u n s 
mokytis i užsieni. Tr ne tik 
studentus. Ardomaiai veik
lai kituose kraštuose žval
gyba verbuoją ir amerikie
čius mokslininkus. Ne pas
kutine vietą šnininėiimo or
ganizacija užima ir tarp 
universitetinio komiteto 
veikloje. Šis komitetas, kaip 
žinoma.' dalyvauja vykdant 
TSRS ir JAV susitarimus 
dėl pasikeitimo kultūros ir 
mokslo laimėjimais.

CŽA “dosnumu* ’taip pat 
plačiai naudojasi žurnalis

Naujų narių stovis
Nuo praėjusio pranešime 

gavome naujų narių seka
mai: 1-ma kuopa, Brooklyn 
N. Y., —L; 19 kp., Chicago, 
Ill. — 2; 92 kp., Cicero
III.— 2; 198 kp., Oakland 
Calif.— 1; 25 kp., Balti
more, Md. — 1.

Tai palyginamai nedaug 
Iki šiol turime 37 naujus 
narius — o gi reikia išpil
dyti kvotą 250 narių. Su
kruskite, draugai!

Pilnai apsimokėjusios* 
kuopos

Šios kuoops prisidėjo prie 
pilnai užsimok ėjusių už 
1967 metus: 30 kp., Chester, 
Pa.; 39 kp., Stevensv i 11 e , 
Mich.; 39 kp., Scranton, 
Pa.; 84 kp., Paterson, N. 
J.; 94 kp. Kenosha, Wis.; i:* 
153 kp., San Francisco, Ca
lif.

Širdingai prašome narius 
mokėti duokles tuojau. Iki 
dabar turime 14 kuopų pil
nai užsimokėjusių. Ką daro 
kitos kuopos?

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

tų profsąjunga—Amerikos 
laikraščių gildija. Nuo 1961 
metų jos vadovai gavo iš 
įvairių fondų apie milijoną 
dolerių. Kreditai, kuriuos 
CŽA teikia gildijai, turi 
padėti jai vesti kovą su kc- 
munistinės orie n t a c i j o s 
profsąjungomis Pietų Ame
rikoj ir kitose šalyse.
žvalgyba ir Vak. Berlynas 

Vienas galingiausių JAV
žvalgybos centru užsienyje 
yra Vakaru1 Berlynas. Ss- 
vo laiku JAV karinės žva- 
gvbos 513-osios grupės vir
šininkas Rosas pareiškė, 
kad jiems “labai reikalir- 
gas šis patogus placdarmas 
agentūrai permesti...”

Nemaža baze JAV slat 
tosios žvalgybos agentams 
verbuoti tano Vakaru Ber
lyno laisvasis universitetas. 
Suprantama, kad nuošalvie 
nuo CŽA žvilgsnio neliko 
ir prie universiteto veikiar- 
tis tain vadinamas Ryt i 
Europos institutas, kur stv- 
diiuoiama socialistinių šr - 
b’u istorija. geografija, po
litika. kalbos ir literatūra.

Vietnamas ir žvalgvba
Žirnmas kovotojas už ta:- 

ka. filosofas Bertranas
Russell savo knvvoio “Ko
riniai nusikaltimai Vietna
me “rašo, kad jėga, kuri 
duoda, krvnti karui Vietn? - 
mo vra JAV Centrinė žval
gybos va.ldvba. slantoii na- 
saiilimn imperializmo armi
ja. Pietų Vietname CŽA 
<mo tikslams wkdvti pla
čiai na.udoia.si “Air Ameri
ca” paslaugomis. Šia kom
panija Lansn komunistai 
nevadino skrendančiu CŽA 
filialu. Jie tvirtina, kąd 
komnaniios lėktuvai nume
ta. maistą, ginklus ir šaud
menis būriams v e i k i a n-
tlnms nrješ Patet T>ao. ir
dabrvauia CŽA slaptose 
nnnraeiinse

D’nucr galima botu rašvti 
h* anin tai, kain CŽA savo 
šnininėiimn vikiai nlačiai 
nanoiidnia “Taikos knrnu- 
sa.” kurio “savanoriai” Lo- 
tvnu Amerikos. Afrikos ir 
Aziios šalyse vvkdo neoko- 
lonializmo. amerikines eks- 
nansiins politika. Daugelio 
šalin visuomene ir vyriau
sybės atsisakė “Taikos kor
puso” paslaugų.

T, Baranauskienė

Palm Springs, Calif. ,
Čia įsikūrę stambūs mili

jonieriai, Hollywoodo artis
tai, Įvairūs menininkai tie
siog dreba, kad ši žavin
ga dykuma (desertas) ne
sužaliuotų. Palm Springse, 
vadinamoj žydinčioj dyku- 
mooj, nuolatinių gyvento
jų yra 21 tūkstantis. Žie
mos metu būna apie 50,000. 
Sakoma, kad apie pusę mi
lijono turistų per metus 
aplanko šį kurortą.

Šiame miestelyje yra 3,- 
650 maudymosi baseinų 
(swimming pools). Basei
nuose, apskaičiuota, yra 97 
milijonai galionų vandens.

Yra sakoma, kad vienas 
iš pirmutinių pion i e r i ų į 
Palm Springs atvyko tei
sėjas John Guthrie McCal
lum. Jis atvyko iš San 
Francisco 1884 metais ir 
čia pirko sau žemės. Nėra 
žinios, kiek jis mokėjo už 
ją; galima spėti, kad labai 
mažai. Šiuo metu toks že
mės sklypas kainuoja ma
žiausiai nuo 25,000 iki 100,- 
000 dolerių.

Vadinamuose SPA vieš
bučiuose, su mineralinėmis 
maudynėmis, už kambarį 
reikia mokėti mažiausiai 
$22, bet kainos siekia iki 
šimto ar daugiau. Beje, 
ši plati apylinkė turi mi
neralinio vandens šaltinius.

Pagrindinės Palm Springs 
gatvės neturi stulpų tele
fonams ir lempoms. Iš 
abiejų pusių gatvės apso
dintos maždaug vienodo 
dydžio palmėmis. Gražiai 
apkarpytose palmių “galvo
se” paslėptas elektros laidų 
tinklas.

Vakare, kada dykuma 
virsta rožine snalva, kada 
palmėse užžiebiamos švie- 

tai, sakoma, visoje 
Amerikoje nėra gražesnio 
vaizdo bei taip gražiai ap- 
viestų gatvių.

Čia yra labai puo š n i ų , 
spalvingų krautuvių, resto
ranu bei “nak t i n i ų užei
gų.” bet ne bile kam jos 
prieinamos. Čia, oras la
bai sausas — net lupos trū
kinėja. Žiemos metu tem
peratūra dažnai siekia apie 
80 laipsniu šilumos. Vasą- 
ros metu šiluma dažnai bū
na 100 ir net 115 laipsnių, 
bet naktvs vėsios.

Šiame kaktusu krašte ge
rai dera datulės (dates). 
Ju augintojai sako, kad dą- 
tulių kekes dažnai prisiei
na apvynioti popi e r i a u s 
maišiukais, kad apsaugotų 
jas nuo dažno vėjo ir 
paukščiu.

Palm Springs randasi 125 
mvlių nuo Los Angeles at
stume. Kelias nuo Los An
geles i Palm Springs du- 
beltavas. daugumoje “free
way.” Prie to. jau įsteig
ta greitųjų lėktuvu stotis. 
Tačiau primintina, kad kal
bamoji pasaulio rojaus gro
žio dalis ne visiems priei
nama. Čia didelė praban
ga. Mažai doleriu kišenėj 
turinčiam žmogui čia vietos 
nėra.

Šis nuostabus miestelis iš
augo daugausiai per 20 me
tu. Yra sakoma, kad grei
tai augantis, besiplečiantis 
Los Angeles miestas lai
kui bėgant prarys Palm 
Springs ir visą žydinčią 
kalnais supančia dvkuma.

Nuolatinių gyventoju lie
tuvių Palm Snringse žino
mos tik dvi šeimos Ch. ir 
A. Ziksu dukra I^ee su savo 
dukra turi įsigiję puošnų 
namą ir pažangusis Jagmi
nas, turįs namą ir gaunąs 
nuomas. M. B—tS
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MARIJONŲ VIENUOLIJA
Marijonai, po jėzuitų ir 

dominikonų, bene tik pik
čiausias ir reakcingiausias 
katalikų ordinas. Lietuvos 
politinei, ekonominei, socia
linei ir intelektualinei pa
žangai jie padarė labai daug 
žalos. Jų tikriausias var
das — Marijos nekalto pra
sidėjimo brolija, sutrumpin
ta lotyniškai — MIC. Tai 
kruvinųjų kryžiuočių pali
kuonys!

Marijonų ordinas yra 
tarptautinė organiz a c i j a, 
turinti savo sekcijas dau
gelyje kraštų. Šį ordiną 
įkūrė 1673 m. lenkų kuni
gas Stanislovas Papčinskis 
Korabieve, Poznanės vysku
pijoje. Popiežius Inocentas 
XI 1699 m. jį patvirtino. 
1937 m. vienuolija turėjo 
451 narį, o 1957 jau tik 328. 
Taigi organizacija smuko.

Marijonai, kaip ir jėzu
itai, turi du veidu—viešąjį 
ir slaptąjį. Viešasis veidas, 
iš pirmo žvilgsnio, gali at
rodyti visai nekaltas, gry
nai religinis: “gyviau skleis
ti Marijos kultą, palaikyti 
mistinį sąsajų maldomis 
tarp gyvųjų ir mirusiųjų, 
šviesti liaudį,” etc. Tačiau 
ordino politinis veidas yra 
labai kreivas, bjaurus, re
akcinis iki kaulų smegenų. 
Jis kovoja prieš visokią 
liaudies .pažangą, prieš 
mokslą, o ypatingai prieš 
socialistines idėjas.

Lietuvoje marijonai pir
miausia įsikūrė Marijampo
lėje (dabar Kapsukas) 1750 
m., Janavoje 17 6 3 m., Ig
liaukoje 1786 m. Jie tuo lai
kotarpiu “aptarnavo” 2 0 
parapijų. Tačiau po 1864 m. 
sukilimo (“lenkmečio”), ru
sų caro valdžia vienuoliją 
uždarė. Iš aštuonių vienuo
lynų ji paliko tik Marijam
polės skyrių su ta • sąlyga, 
kad ten iki mirties galės gy
venti likusieji 40 ordino na
rių, be teisės naujų įsileisti. 
1904 m. ir šis paskutinysis 
vienuolynas uždarytas, nes 
iki to laiko nedaug buvo 
likę senųjų vienuolių. 1908 
m. buvo likęs tik vienas 
marijonas, kun. Vincas Sen
kus. Liaudyje liko tik mig
lotas atsiminimas apie “bal
tuosius tėvelius.”

Senkus ir kiti Lietuvos 
kunigai be ordino pasilikti 
nenorėjo. Juomi gyvai su
sidomėjo ir tuo metu dar 
jaunas kunigas, Petrapilio 
dvasinės akademijos profe
sorius Jurgis Matulevičius, 
kuris vėliau savo surusintą 
pavardę atlietuvinęs vadi
nosi Matulaičiu. Jis 1909 m. 
nuvyko į Romą ir popiežius 
jam leido slaptai atgaivinti 
senąjį ordiną. Marijonai 
baltos sermėgos atsisakė, 
kad juos negalėtų atskirti 
nuo kitų kunigų. Tų metų 
(1909) rugp. 29 d. į Var
šuvą nuvyko (kunigai y. 
Senkus, Pr. Bucys, J. Matu
laitis ir vysk. Rūškys. Prie 
slaptai atgaivinto ordino 
prisidėjo kun. J. Totoraitis 
ir keli kiti kunigai. Matulai
tis buvo išrinktas generolu 
ir išsikėlė gyventi7 j Šveica
riją, kurioje jie įsteigė nau
jokyną - mokyklą ir iš ten 
savo absolv e n t u s siuntė į 
Ameriką (1913) ir Lietuvą 
(1918). Klerikalų ir tauti
ninkų valdomoj Lietuvoj jie 
smarkiai plito.

Marijonų centras buvo 
Marijampolėje, bet jie tu
rėjo skyrius Panevė ž y j e, 
Vilniuje ir kitose Lietuvos 
vietose. Jie atgaivino sa-

vaitraštį “Šaltinį,” leido 
knygas, steigė socialinius 
kursus, kuriuose buvo mo
koma, kaip kovoti prieš so- 
cializmą-komunizmą ir viso
kią pažangą. Kur tik galė
jo, jie kūrė savo mokyklas, 
parapijas bei draugijas. Dės
tytojais jų mokyklose buvo 
iš Šveicarijos grįžęs kun. 
Matulaitis, kun. Bucys, kun. 
Mažonas, caro' laikų ober- 
policmeisteris pralotas K. 
Olšauskis, kuris vėliau bu
vo įkalintas už savo meilu
žės pasmaugimą, buvęs Lie
tuvos diktatorius A. Smeto
na, jo sėbras A. Voldema
ras ir kiti ordino patikėti
niai. Jų aktyvas tuomet 
turėjo 165 asmenis.

Tačiau atėjo antrasis pa
saulinis karas. Bendru abie^ 
jų valstybių susitarimu, ta
rybinė kariuomenė įžygiavo 
į Lietuvą, kuriai grasino vo
kiškieji naciai. Kiek vėliau 
(1940 m.), Lietuvos žmonės 
slaptu balsavimu prisidėjo 
prie Tarybų Sąjungos. Tos 
padėties pasėka buvo ta, 
kad tarybinės vyriausybės 
patvarkymu, marijonų vie
nuolynai, kaip aiškiai anti
tarybinės bei pro.vokiškos 
propagandos centrai, buvo 
uždaryti, o dešimt jų veik- 
liaus i u j ų oratorių - propa
gandininkų — išsiųsti į Ry
tus. Tarp jų buvo ir kun. 
Matulaitis (“kankinys”).

Tuo ir baigėsi antrasis 
marijonų etapas. Netekę 
galimybės savo. propagandą 
skleisti Lietuvoje, marijo
nai koncentravosi JAV-se. 
Pirmieji jų kadrai atvyko 
1913 m. į Čikagą. Tai buvo 
kunigai F. Kudirka ir J. 
Kazokas. Jie šliejosi prie 
“Draugo” ir kitų katlikų 
leidinių. Kaip jie praturtė
jo, galima spręsti iš to, kad 
1957 m. jie pastatė Čikagoje 
spaudai ir vienuolynui dve
jus namus už $750,000. 1926 
m. jie atidarė savo kulto 
mokyklą, kurią 1930 m. per
kėlė į T h o mpšoną, -Conn. 
Ten mokosi apie 150 - 200 
mokinių (didelė dauguma 
svetimtaučių). 1934 m. jie 
įkūrė Hinsdale seminariją 
naujiems marijonams ruoš
ti ir kt. Jie dirba daugely
je parapijų bei vyskupijų 
ne tik Amerikoje, bet Ar
gentinoje, Anglijoje ir ki
tur. Savo žinyboje jie turi 
suvirš 400 misionierįų.

1905 m., kai Rusijoje ir 
Lietuvoje virė priešcarinė 
revoliucija, kai visi pažan
giausieji tos imperijos žmo
nės stojo į kovą dėl nuver
timo kruvinojo carizmo — 
reakciniai gaivalai ėjo ginti 
senojo carinio režimo. Re
voliucijos išsigandę, nepa
prastai suaktyvėjo ir Mari
jampolės marijonai. Kun. 
Senkus atvirai šnipinėjo ca- 
ko valdžios naudai, rinko jai 
žinias apie vietinius suki
lėlius ir pan. Tam tikslui jisjjr išvengta soči;
plačiai vartojo bažnyčios 
sakyklą, ausinę išpažintį ir 
kitas priemones. Tų metų 
liepos Į7 d. jis iš sakyklos 
skaitė negarbingai išgarsė
jusio Seinų vyskupijos val
dytojo praloto . Antanavi
čiaus aplinkraštį, kuriuo ti
kintieji buvo kviečiąmi bei 
raginami gaudyti ir išdavi
nė ti žandarams revoliucio- 
nięrius. Marijono Senkaus 
pėdomis ėjo ir jo finąn.suo- 
jąmas “Šaltiniu,” Šis 1906 
m. savo skiltyse išspausdi
no .“žinią” jog Gižuose iš 
po nakties atsiradusios prie 
policijos būstinės kartuvės

—įspėjimas caro tarnams— 
buvo vietos priešcarinio ko
votojo Prano Lingio darbas. 
Pasiskaitę tai, žandarai 
Lingį areštavo ir jam labai 
sunkiai dėl to teko nuken? 
tėti. t

Marijampolėje marijonai 
sulipdė Lietuvių krikščio
nių lauko darbininkų drau
giją, kurios vadai buvo, be 
kunigų, stambūs ūkininkai- 
buožės, dvarininkai ir kito
kie išnaudotojai, o garbės 
pirmininkas—20-ties dvarų 
savininkas Gauronskis! Ir 
be aiškinimo aišku, kad ši 
draugija buvo sukurta ko
vai prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Ta proga 
“Šaltinis” rašė: “...reikią 
džiaugtis ir padėti tokiai 
draugijai, nes ji užkirs ke
lią socialistų pragaištingam 
darbui,” o “pragaištingas” 
socialistų darbas buvo tas, 
kad jie kovojo prieš dvari- 

| ninkus ir kitus Lietuvos pa
razitus. Marijonai, paslėpę 
vilko nasrus, rodė lapės uo-

Po 1917 m. spalio mėne
sio socialistinės revoliucijos 
Rusijoje, Vatikanas susirū
pino Rytų frontu, “kryžiaus 
žygiu,” suokalbiais prieš ta
rybų vyriausybę. Popiežius 
atsiuntė į Rytų sritį du sa
vo gabiausiu diplomatu — 
arkivyskupą Ratį, vėliau ta
pusį popiežium Pijum XI, į 
Varšuvą, o arki v. Pačelį, 
tapusį popiežium P i j u m
XII, į Miuncheną. t (

1 ’ ■ 1 ’ l ■ i ' l < • •

Kun. Matulaitį padarė 
Vilniaus vyskupu. Iš viršuj 
minėtųjų popiežiaus amba
sadorių Matulaitis gaudavo 
savo subversyviam darbui 
instrukcijas. Račiui tapus 
popiežium, Matulaitį in- 
instruktuodavo Pačelis.

1926 m. gru o d ž i o 17 d. 
Lietuvos fašistinį pervers
mą organizavo bendrai tau
tininkai ir klerikalai. Seka
mais metais Smetonos kli
ka pasirašė su Vatikanu 
Matulaičio paruoštą reakci
nį konkordatą. Matulaitis 
pridėjo savo pirštu ir prie 
paruošimo demago g i š k o s 
Lietuvos “žemės reformos.” 
Pralotas M. Krupavičius sa
vo knygoje apie Matulaitį 
sako: kad “Jis žemės refor
mą suteikė su katalikų au
toritetu ir bažnyčios tradi
cine kryptimi... poli t i k a 
jam nemažai rūpėjo... jis 
nematomai ir daugeliui ne
žinomu būdu prie politikos 
darbo tarpiškai ir netarpiš- 
kai dėjosi.7’ Kitoje vietoje 
Krupavičius pripažįsta, 
kad: “Žemės reformą, ko
kia buvo pądaryta pas mus, 
nulėmė ąrkįv. Matulevičius 
savo minėtu mokslu... Jo 
dėka Lietuvoje žemes klau
simas sutvarkytas tuo bū
du, kaip norėjo Leonas
XIII. '.. padidintas ir su
stiprintas ūkininkų luomas

aj^zmo ir re
voliucijos įsiviesįpatav i m o. 
O vis tik neišvengta nei vie
no, nei kito! “ženjės refor
ma” buvo pravesta ne beže- 
mės liaudies, bet žemės tu
rinčių buožių ir klerikalų 
naudai! • •

Už uolų pravedimą viso
kių Vatikano priešliaudinių 
diversijų, už seklių (šnipų) 
tinklo organiž avimą,' už 
nuopelnus tarptautinio im
perializmo naudai, už kovą 
prieš socializmą, marijonų 
generolą Matulaitį pop. Pi
jus XII (Pačelis) užskaitė 
kandidatu į “šventuosius.” 
Jp byla ir dabar yrą gyva 

Vatikano kanceliarijose. Lie
tuviai klerikalai ją nuolatos 
“aktyviną” aukomis. Tai va 
iš kokių tipų, politinių re
akcininkų ir demagogų su
daroma “dangaus šventųjų” 
korpas ir kas tuos “šventuo
sius” gamina!

Mirus vysk. Matulaičiui, 
pirmaeiliais marijonų akty
vistais buvo tapę arkiv. Pr. 
Bucys ir kun. V. Mažonas. 
Pirmasis dirbo vyriausiu 
popiežiaus sekliu Romoje, o 
antrasis Charbine, Man- 
džiūrijoje, kur buvo susitel
kęs rusų baltagvardiečių 
centras. Jis ten turėjo po
litinio žvalgo tarnybą. Hit
lerinės oku p a c i j o s metu, 
Marijampolės marijonai 
viešai skelbė, kad vysk. Ka
rosas, arkiv. Karevičius ir 
tuo laiku ten gyvenęs lenkų 
arkiv. Jalbžykovskis — mel
džiasi už Hitlerio “naująją 
Europą.” Jie ragino ir ki
tus lietuvius sekti jų pavyz
džiu.

Marijonų kun. Lelešius 
pokario metais su banditų 
gauja Marijampolės apskri
tyje žudė lojalius tarybinei 
vyriausybei valstiečius, kol 
pats gavo negarbingą galą 
Sasnavos apylinkėje —- kri
to nuo rankos tų, kuriuos 
jis tykojo nužudyti. Kitas 
aktyvus marijonų spaudos 
bendradarbis, jų pamoksli
ninkas, Skardupių klebonas 
Ylius, naktimis virsdavo 
Vilku (toks buvo jo bandi
tinis slapyvardis). Pąs jį 
buvo rąstą ir specialus 
antspaudas, penkią kampe 
žvaigždė iš ylų, tarybiniams 
žmonėms kleirpuoti! Hieno
mis jie buvo “šyentąbjyvi” 
marijonai, skelbė penktąjį 
dieyo įsakymą NĘŽUDYK, 
o naktimis yirsdąvo žiau
riais ban d į t ą i s, žmogžu
džiais! .

O gal kada popiežius ir 
juos įrašys į “šventųjų” 
kandidatus? Jie to užsitar
navo!

Brockton, Mass.
Pavasarinis sniegas 

ir nelaimės
Kovo 22 d. dąpg prisni

go, mieste įvyko daug ne
laimių.

Frank Miskevich kovo 23 
ėjo į darbą, netoli namų 
paslydo, susilaužė koją per 
kelį. Dabar guli Brockton 
Hospitalyje. Jis skaito 
“Laisvę,” priklauso pažan
giųjų organizacijose, yra 
narys L D S 67 ir L L D 6 
kuopų.

“Laisvėj” buvo rašyta, 
kad July G e r u 1 s k i e n ė, 
“Laisvės” skaitytoja, sun
kiai susirgo, buvo ligoninėj. 
Dabar jinai jau namie. Ją 
prižiūri jos duktė ir sesuo 
Eda White.

“Laisvėj” buvo rajyta, 
kad . Ąpįąnąą WąUąn yra 
Brocktono ligoninėj dėl ko
jų. Manyta, kad jam ne
ilgai reikės ligoninėj būti, 
tik keletą dienų, bet taip 
nėra: jis ligoninėj jau tre
čia savaitė ir dar' nežino, 
kada pareis namo. (

A. Bimbos prakalbos 
(rengia LLD 6 kp.) įvyks 
balandžio 8 d., šeštadienį, 2 
yąl. popiet, Lįiet. Taut. Na
me. Girdėjau, kad į pa
rengimą žada atvažiuoti iš 
Norwoodo, iš Bostono ir iš 
kitur.

Gąp. Shimaitis

PHILADELPHIA, PA
Mirė turtingiausias 

lietuvis
Kovo 22 d. tapo palaido

tas Mykolas Dumša. Jis 
buvo čia vienintelis lietuvis 
fabrikantas.

Nemažas skaičius seniau 
čia buvo lietuvių verslinin
kų. Daugiausia karčiam- 
ninkų, maisto krautuvinin- 
kėlių. Keletas ir drabužių 
siuvyklų. Į platesnę indust
rinę gamybą lietuviai ne
buvo linkę. M. Dumša tai 
bandė—ir jam pavyko tolo
kai nužengti. Manau, vertą 
šį tą prisiminti iš jo per
gyvenimų.

1928-9 m. jis taipgi buvo 
bedarbių gretose. Pirmiau 
jis buvo dirbęs ir gerai pra
mokęs metalų “zalatipimo.” 
Ęųdamas bedarbiu, savo ga
raže įsitąisė medinį lovį 
ir pradėjo “zalatinti” tai 
dura, tai šaldytuvų ranke
nas, tai kitką. Nedarbo lai
ku senų daiktų nublizgini- 
mas jam pravertė—iš to jis 
darėsi pragyvenimą.

Kai Kongresas panaikino 
“blaivybę,” atsidarė saliū- 
nai, o čia dar naujas pa
tvarkymas, kad pevąlia sta
čiam gerti prie baro, turi 
sėstis prie staliuko, tai M. 
Dumša stvėrėsi dirbti ma
žus staliukus ir kėdes iš 
dailiai išlankstytų ir nu
blizgintų plonų vamzdžių.

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, M. Dum- 
šai pasitarnavo bėglių (di
pukų) antplūdis. Nors bėg
liams sąlygos buvo labai 
prielankios — juos veltui 
atvežė, bet sykiu kas nors 
iš senesniųjų gyventojų tu
rėjo užtikrinti butą ir dar
bą. Ne taip, kaip dabar 
Kubos bėgliams moka pen
sijas net pagal jų titulą. 
M. Dumša tapo jų “tėvu
kas.” Jis užtikrino jiems 
darbą ir mokestį pagal 
įstatymus — $1 į valandą.

Dipukų kląidą
Dipukai labai mėgo pri

sistatyti aukštai ,tituluo
tais: tai ponas advokatas, 
koks teisėjas, policijos vir
šininkas, profesorius, koks 
nors ponas mokslininkas, 
rašytojas, poetas, ir t. t. 
Dumšai tokių visai nerei
kėjo. Poną teisėją, poną 
advokatą jis pristatė prie 
didelio mędįnįb loyio, pri
piltų vandens su rūgštimis, 
ną, ir merk, arba išgrįebk 

as,” kurių nįeka- 
dps neužbaigsi. Dalbas sun
kus, rūgštys degina rankas 
ir dvokia — ne kaip šam
panas. O čia dar atsiran
dą iš senesnių darbininkų, 
kurie šypteli... Didžiuotis 
titulais, o dirbti prasčiau
sią darbą — ponams kan
čia įr pasižeminimas. O 
betgi labai daug jų dirbo. 
Net toks ponas kaip A. Įm- 
pųl^vičius, kurio vardą iš- 
gh\dę Lietuvos žmonės su
drebėdavo, ilgokai buvo pa
klusnus Dumšos užveiz
ėtoms...

Kai kurie dipukai pasi
juto nusivylę. Darbo pa
skubos neišlaikydami, užsi- 
mąsto ir atsisėda. Prieina 
užveizda ir klausią: Kas 
pasidarė, ar sergi, kad ne
dirbi ? Atsako:' Koks už
mokestis, toks ir darbas!

—Aa, tai tamsta klaidin
ga} supranti. Čia tąmstąi, 
pilną laisve; nepatinka ųž- 

gali išeiti...
Kai pradėjo steigtis di

džiosios mąisto kraųtuyės^-

, super marketai, atsirado 
reikalas turėti vežimėlius, 
M. Dumšą su savo bendra
darbiais sutaisė praktišką 
vežimuką ir užpatentavo. 
Pelningai juosius dirbo. 
Nespėjant patenkinti parei
kalavimų, leido kitoms 
kompanijoms juos dirbti už 
jam mokamą nuošimtį.

M. Dumšos įmonėje kar
tais dirbdavo iki 150 dar
bininkų, paskutiniu laiku 

/dirba apie 70. Jo įmonės 
svarbiausi savininkai buvo: 
jis pats, jo sūnus ir žen-

BALTIMORE, MD
Mūsų eilės vėl sumažėjo

Jono Balsio mirtis buvo 
didelė staigmena tarp mū
sų draugų ir visų, kurie 
jį pažinojo. Jis kartais nu
siskųsdavo nesveikata, bet 
linksmas jo būdas neleido 
tikėti jį esant rimtai ser
gančiu.

Kuomet jo šeimynos na
riai pranešė, jog jis tapo 
padėtas Charles Medical 
centro ligoninėje, manyta, 
kad tai laikinai, o jis, ten 
išbuvęs 9 dienas, kovo 16 d. 
mirė. Mirties priežastis— 
vėžio liga sugadino kepenis, 
dalį plaučių ir siekė prie 
inkstų sugedimo.

Jq kūnas tapo sudegin
tas kovo 20 d, Greenmound 
kapinėse. Tas buvo pąda
ryta jo reikalavimu. Ir vi
sos laidotuvės apeigos liko
si išpildytos taip, kąip jo 
norėtą: palaidotas kultū
ringai — ląisvąi, be jokių 
religinių ceremonijų.

Gėlėmis, apart šeimos, 
karstą puošė LJLD 25 kp. 
ir gražus vainikas nuo 
draugų bei draugių, jo ben
dradarbių. Drg. J. A. Pra
naitis kalbėjo laidotuvių 
koplyčioje, baigiant groja
ma plokštelėje daina “Home 
on the ranch,” kaip jo my
limiausia daina, nes jis gro
žį ir gamtą gyvendamas di
džiai įvertino.

Nors trumpai reikalinga 
apibūdinti d. Jono Balsio 
gyvenimą ir darbus. Jis gi
mė 1892 m. kovo 22 d. Su
valkų krašte, mažažemio 
šeimoje. 20 metų jaunuo
liu būdamas, vietoje eiti j 
kariuomenę, atvyko pas sa
vo dėdę Wisconsin valstijo
je. Tai buvo 1912 m. Ir yėl 
ne pp ilgo—}914-1917 m.— 
kąro šmėkja jį persekiojo. 
Jis, kaip ir daugelis karo 
priešininkų, nęsįregistravo 
stojimui į karą, ųž ką bu
vo areštuotas ir žiauriose 
sąlygose Ellis Island kalė-, 
jime išlaikytas 3 metus. Jo 
syęikątai, nepilnai esant iš 
jaunystės stipriai, 
mas pakenkė.

Tapti Amerikos 
jam buvo užginta, 
visvien buvo mūsų organi
zacijų, k. t., Lietuyių Lite
ratūros Draugijos 25 kuo
pos, LDS 48 kuopos nariu, 
ir “Laisvės” skaitytoju bei 
jos bęndrądarbiurkprespon
dentu iki sąyo mirties, ypač 
vėlesniu laiku. Sakau — 
yėleąnįu, nes pirmiau, už
ėjus makartizmo laikotar
piui mūsų šalyje, įsigalėjus 
Ober Law mūsų valstijoje, 
d. J. Bąjsys buvo smarkiai 
persekiojamas. Jam buvo 
uždrausta mūsų parengimų 
lankymas, gyveno po “na
mų areštu,” Išvažiavimas 
net keletą mylių už Mary
land© valstijos sienų be 
pranešimo valdžiai grėsė 
ilgų metų kalėjimu.

kalėji-

piliečiu 
bet jis

tas. Dumša buvo veiklus 
ir energingas, laisvų pažiū
rų. Kadaise buvo pažan
gios spaudos skaitytojas. 
'' Deja, mirusį kažkas 
simanė pasiųsti į dangau 
aukštybes. ! Klebonams pa-^ 
sįtųriptys žmonės ląbąi 
pageidaujami- Palaidojo su 
klebonų “paslauga.” Laido
jimu rūpinosi J. Kavaliaus
kas. Žmonių susirinko ne
paprastai daug.

Taip, Mykolas Dumša čia 
buvo pirmas lietuvis, taip 
aukštai pakilęs, gaminda
mas žmonėms reikalingus 
dalykus.

R. Južintiškis

*

Ir tuo skaudžiu laikotar
piu jis rado būdus ir gali
mybes dalyvauti su mumis. 
Kiek prisimenama, nei vie
nas parengimas bei susirin
kimas, ar tai kuopų ar ko
misijų, neapsiėjo be d. Bal
sio. p

Nors ir sirgdamas daly- 
vavo vasario mėnesį LLD W 
25 kuopos susirinkime, darė 
tarimus, kaip visuomet dis
kusijose įvairiais klausi
mais dalyvavo. Visi tarė
mės rengti pietus balan
džio 2 d. 1 vai., 2019 West 
Pratt St. Po to, apie “Lais
vės” pikniką birželio 11 d.

Sunku bus nematyti d. 
Jono Balsio šiuose bei atei
tyje rengsimuose pobūviuo
se. Ir nėra kuo užpildyti di
delę spragą-nuostolį, kurį 
padarė mirtis J. Balsio, su
laukusio 74 metus. Nors 
skaičius metų buvo didelis, 
bet tas senatvės jam nesu
teikė. Kaip nors jis mokė- 
jo viską nugalėti, išskiriant* 
nelemtą vėžio ligą.

Skaudu, bęt su tikrenybe 
reikia skaitytis.

Vinco Duktė

I
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Elizabeth, N. J.
New Jersey valstijos 

“Laisvės” va j in inkam s
Kaip jau žinote, draugai 

vajįninkaį, mes laimėjome 
“L” vajuje Į966 metais 4-tą 
premiją sumoje $30. Tai aš 
manau, kad visi vajininkai 
sutiksite ' laimėtą dovaną 
paaukoti “Laisvės” biudže
tui New Jersey vąjininkų 
vąrdu, Tai dabar čekį ir 
siunčiu “Laisvėn.”

“Laįsyės” vajui praėju 
noriu pareikšti padėkos ži 
dj draugui J. Grayson (GrJ- 
ciūnas), kuris pagelbėjo 
man su atnaujinimais kelių 
prenumeratų Point Pleas- 
ant’e, N. j.

t

enumerątų Point Pleas-

Taipgi dėkoju “Laisvės” 
knygvedei L. K—tei už jos 
puikų, sklandų darbą, ku- 

s buvo be jokių klaidų.
•----- • _ y?- r ■ «T ,,

ri
Taipgi ačiū ir visiems 
skaitytojams — čia ir Lie
ti voje.

Nors vajus baigtas, bet, 
draugai vajininkai, rankų 
nehuleiskime darbe, gera 
pasispauskime.

Ateinančio vajaus laikai 
“Laisvės” platinimo darbe ' 
gerai pąspausime ir gal lai

mėsime trečią premiją. 
Stiprios sveikatos visiems 

vąjiplnkaips ir “L” įkaity - 
jams!

m

tp
K. Papiūnas

st
<> Kasmet vis daugiau val
kčių ūkių išnyksta Šve

dijoje. Jeigu 1965 metais 
kasdien iš varžytinių blį 
parduodama po 12 ūkių, 
šių metų pradžioje — pb 
ūkius, arba kas vąlani 
likviduojamas vienas ūkis.

Į



5 pusi.

KRISLAI
(Tąsa iš i-mo pusi.)

ir reikalauja, kad 
būtų nutrauktas.

Lietuvos laikraščiai daug 
apie didelio džiaugsmo 

.dienas visoje Tarybų šalyje. 
Jau šiemet bus įvesta visuo
tinė penkiadienė darbo sa
vaitė.

Toks tarybinės vyriausybės 
ir partijos nutarimas.

Penkios dienos darbo, o dvi 
dienos poilsio.

Pas mus irgi daug įstaigų ir 
įmonių tedirba penkias die
nas, bet dar toli gražu nuo 
visuotinės penkiadienės darbo 
savaitės. Yra vietų, kur dar
bininkai tebedirba “nesuskai
tomas valandas.”

Vėl pasileido kalbos 
lenktynes tarp Amerikos 
Tarybų Sąjungos: kuri šalis 
pirmutinė pasiųs žmogų į Mė
nulį?

Mes visuomet už mokslines 
lenktynes, kai jos eina ne ki- 
Tu daftg greitesnių reikalų sa- 

^kskaita. Bet gaila, kad -prakti
škoje taip ne visuomet būna.

Todėl
Timeso 
ba:

“Mes 
skirtumo 
nis pasieks Mėnulį, arba ta
me, kada jis bus pasiektas — 
pabaigoje 1960-mečio ar vi
duryje 1970-mečio. . . Daug 
greitesnių ir svarbesnių rei
kalų turime čia žemėje. Mė
nulis nepabėgs. Jis gali tru
putį palaukti jo lankytojų.”

apie 
ir

man patinka “N. Y. 
’ redakcijos ši pasta

Bridgeport, Conn.
Gamta apgavo augalus
Praėjusi žiema pradžioje 

buvo lengva: mažai šalčio 
ir sniego. Taigi ankstybie
ji augalai, pavasarinės gė
lės ir krūmokšniai, jau bu
vo su žiedais. Krokučiai 
jau žydėjo, nes oras auga
lams buvo palankus.

Bet staiga oras atvėso, 
vietomis temperatūra nu
puolė iki zero ir žemiau, o 
kovo 18-19 naktį prisnigo 
apie 6 colius. Augalus, ku
rie jau žydėjo ar buvo pa
ruošti žydėti, gamta nušal- 
dė. Atrodo, kad" ir pati 
gamta daro klaidas.
LDS 5 apskrities reikalai

Jau per daugelį metų 
LDS penktosios apskrities 
konferencija būdavo šau
kiama balandžio mėnesį, 
taip bus ir ši. Įvyks Wa
terbury, Conn., tik diena 
tebebuvo nežinoma, ji bus 
paskelbta spaudoje, tėmyki- 
te. Ir kuopų sekretoriai 
gausite pranešimus (o gal 
jau turite/

Vienas iš apskr. 
komiteto
J. Strižauskas

111 1 ■ > - 1 ■ P t" ■ 1 1/ .1 ■ ------- ————-—

Apsilankymas pas A. ir B.
Ramanauskus

kad
su-

nematome didelio 
tame, kas pirmuti-

Pranešimas
. CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. pietūs įvyks 
džio 2 d., 2 vai. dieną, Italų 

^>5901 St. Clair Ave. Kuopos 
įprašomi dalyvauti, 
Wvcčių.

balan- 
salėje, 
nariai 

atsiveskite ir
—Reng. Ęom.

Trenton, N. J.
Anthony Jakštonis, “Lais

vės skaitytojas, gyv. 158 
Girard Ave., mirė kovo 24 
d., Lakewood House, Bur
lingtone. Palaidotas buvo 
27 d., iš Rogers Funeral 
Home išlydėtas į Riverview 
kapines.

Gimęs Lietuvoje, Trento- 
ne išgyvenęs 62 metus. Iš 
jo artimųjų giminaitė Mrs. 
Constance .Bubelis gyvena 
Metuchen; N. J.

Žinią pranešė trentonietis 
J. Viskpčką. Ačiū jam.

"TjTTrrnTT?

METHUEN, MASS.
Šių metų balandžio 2 dieną sukanka 

vieneri metai, kai mirė

Ignas Čiulada
Giliu liūdesiu jį minime kaip rūpestingą 
šeimininką, nenuoalsų pažangios spaudos 
rėmėją, darbininkiškų organizacijų veikėją 
ir pasaulinės taikos troškėją. Visuomet jo 
kapą pagarbiai lankysime, gėlėmis puošime.

Rožė, žmona
Leo, sūnus
Marijona, marti
Bruce, Philip, Janice, anūkai 
Juze šleiviene, švogerka 
Tofilius Tartonis, š vogė ris

4

Mes palaikome draugiš
kus ryšius su Ramanaus
kais. Bet dėl žiemos blogų 
kelių tie ryšiai susitrukdė.

Atėjus pavasariui, gamtai 
keičiantis, orui atšilus, ta 
proga pasitaikė velykų die
ną. Ir taip mudu su Elz
bieta ir pasileidome į ke
lionę.

Diena graži, saulėta.
Ramanauskų kieme mus 

pasitiko Antanas. Jis, kaip 
paprastai, žvalus, pilnas 
energijos ir gyvumo, gerai 
nusiteikęs ir neatrodo, kad 
jau žengia aštuntą kryželį. 
Viduje mus pasitiko Bronė. 
Iš išvaizdos neatrodo, 
būtų ligonė. Šiek tiei
menkėjus, nes ne viskąlgali 
valgyti, bet veidas skaistus 
ir malonus ir akys šviesios. 
Nors fiziškai silpna, bet 
pilna žvalumo ir gajumo. Iš 
kalbos patyrėme, kadBro-j 
nei reikėjo užmokėti už li
goninę daugiau kaip $1,000. 
Medicare užmokėjo dau
giau kaip $800, o jai reikėjo 
užsimokėti suvirš $200.

Teko išgirsti nemalonią 
žinią, kad Bronės brolis, 
Kanadoje, turėjo pasiduoti 
į ligoninę.

Pasikalbėjome, pasitarė
me su draugais Ramanaus
kais apie daugelį dalykų. 
Nežiūrint, kad Bronės šir
dis sušlubavo, bet jai mū
sų judėjimas ir širdyje ir 
mintyje. Tas pats ir su 
Antanu. Nežiūrint, kad 
dabar visa ūkio našta puo
la ant jo pečių, bet jis 
linksmas, džiaugiasi, kad 
farmos darbas — tai jo gy
venimo palaikymas. Gydy
tojai uždraudė Bronei dirb
ti. ..

Buvo kalbėta apie paren
gimus, kurie turės pas juos 
įvykti. Bronė tuo labai su
sirūpinusi. Matyt, kad tas 
jai labai apeina. Ji sakė, 
kad nustatyti laiko, kada 
pirmutinis parengimas 
įvyks, kol kas negalima. 
Reikia laukti, gal jos svei
kata sutvirtės. Ji pati nori 
vadovauti valgių pagamini
me. Bet jei jos sveikata

nesutvirtės tiek, kad galė
tų dirbti, tai draugės mo
terys turės suvažiuoti iš ki
tų miestų ir pagaminti val
gį. Bronė sakė, kad ji da
bar jau turi susirašiusi, 
koks valgis svečiams turės 
būti duodamas.

Bronė susirūpinusi vieš
nage, kuri įvyks Chestery 
balandžio 16 dieną. Ji ne
gali, dėl silpnos sveikatos, 
vairuoti savo automobilio. 
Ji mano, kad gal Katinis 
ir Walllanta galės ją nuvež
ti. (Jei jie dėl kokių kliū
čių negalėtų Bronės nuvež
ti į Chesterio viešnagę, tai 
aš pats tai padarysiu.)

Džiugu matyti, kad mūsų 
draugai ir draugės, nežiū
rint jų sveikatos sušluba- 
vimo, nenusimina, bet pilni 
energijos ir pasi r y ž i m o , 
kad palaikyti mūsų spaudą 

i ir mūsų kultūrines organi
zacijas. Tai valio, draugai 
ir draugės! Tai mūsų gy
venimo tikslas!! Būkime 
naudingi ne tik sau, bet ir 
judėjimui!

J. A. Bekampis

MIAMI, FLA.
Miainiečiai surado 

žvaigždę
Miamio pažangiečiai lie

tuviai, nors ne jaunuoliai ir 
nedidelis jų skaičius, tačiau 
turėjo užtektinai pasiryži
mo ir ambicijos pasistatyti 
sau gražią svetainę puikioj 
vietoj, tarpe' tropiškų me-

WORCESTER, MASS.

Mirus

Povilui Jelskiui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje likusiai 
šeimai—žmonai Domicėlei Jelskienei, sūnui Karo
liui ir jo šeimai, sesutėms, giminėms gyvenantiems 

Lietuvoje, taipgi artimiesiems ir draugams.

J. B. Jakaičiai 
W. K. žitkai 
J. K. Sabaliauskai 
F. M. Petkūnai 
F. P. Petkauskai 
J. M. Petkūnai 
J. U. Jaskevičiai 
R. L Januliai 
J. P. Karazijai 
J. T. Lukai 
J. J. Demikiai 
F. K. Ausie j ai 
P. Plakštis ir motina 
P. O. Skralskiai 
U. D. Ursula 
J. H. Raulušaičiai 
A. M. Sukackai

G. H. Smith
J. M. Kelley
K. O. Wallent
H. ižlinskienė
W. Č. Mankauskas 
A. Vasilienė 
M. Šiupėnienė
E, Jusienė
L. Ausiejienė
M. Green
F. Kazeliūnas 
C. Lemen
J. Zaleckas
A. Balčiūnienė
K. Kasūlis
M. Kazlauskienė 

Elizabeth, N. J.

Chester, Pa.
Ar važiuosim į Baltimo- 

rę? Taip, važiuosim. Ten 
yra rengiami šaunūs pie
tūs Baltimorėj balandžio 2 
d., 1 vai., 2019 W. Pyatt St., 
pagerbimui Juozapų.

Mano geras draugas iš 
New Jersey pyškina man 
laiškus, primena, kad jo 
nepaliktume, nes jis irgi 
yra Juozapas ?— Bekampis. 
Jis norįs atlankyti savo se
nus draugus ir gerai pra
leisti laiką su savo artimai
siais. Sako, pavasaris atei
na, visi atgyja ir pavasari
nius parengimus privalome 
atlankyti, su mielais kaimy
nais pasisvečiuoti.

J. Lipčius .

‘Kad paįvairintų kultūrinę 
veiklą kilo niintis suorga
nizuoti . chorą. Bet kur-gi 
dainininkai ? Kur gauti cho
rui mokytoją?!

Per didelį draugų pasis
tengimą, (kaip tai Thom- 
sono, Bovino, Gabrėno ir 
daugelio kitų dainos mylė
tojų, dabar pažangiečiai tu
ri puikų chorą ir gerą cho
ro mokytoją Bronių Nek
rašą.

Kadangi apie chorą ir 
choro koncertus buvo “Lais
vėje” rašyta kelis sykius 
praeityje, tai čionai nerašy
siu smulkmeniškai. T i k 
trumpai paminėsiu apie vie
ną choristę, tai yra apie 
Mae Gabrėnienę, chore dai
nuodama, visus nustebino, 
sykiu ir choro mokytojus, 
kad turi tokį gražų sopra
no balselį. Ga b r ė n i e n ė s 
draugai ją ragino, kad ji 
dainuotų solo. Po ilgo ra
ginimo per apie porą metų 
ji apsiėmė per koncertą pa-

IŠ LIETUVOS
NAUJI MINTIES 

LEIDINIAI
Autorių kolektyvo kny

goje “Klestek, Tarybų Lie
tuva” — jubiliejiniais me
tais periodinėje spaudoje 
pasirodę straipsniai apie 
respublikos liaudies ūkio 
bei kultūros laimėjimus. 
Juose aprašomas Tarybų 
valdžios atkūrimas Lie
tuvoje, yra daug medžia
gos apie Tarybų Lietuvos 
kelią per 25-erius metus.

“Politinių žinių pagrin
dų” knygoje trumpai ir po
puliariai pateikti pagrindi
niai marksizmo - leninizmo 
mokymo apie visuomenę, 
jos vystymosi dėsnius tei
giniai.

Knygoje — šeši skyriai. 
Pirma j anie — trumpai iš
dėstomi pagrindiniai istori
nio materializmo teiginiai; 
antrajame — trumpa Lie
tuvos istorijos nuo pirmų
jų darbininkų judėjimo 
žingsnių iki visiškos ir ga
lutinės socializmo pergalės 
apybraiža; treči a j a m e — 
apibūdinama tarybinė 
cialistinė visuo menė, 
ekonominiai, politiniai 
grindai ir varomosios
gos. Ketvirtajame skyriu
je — svarbiausios žinios 
apie visuomenės perėjimo iš 
socializmo į komunizmą ke
lius; penktasis skirtas pa
saulinei socializmo siste- 
mkai, jos vystymosi ir stipri-^kiaulių fermų vedėjams, 
nimo dėsningumai; šešta-‘Vadovėlis parašytas pagal 
sis pasakoja apie tarptau-' 
tinį komunistinį judėjimą

išsi-

Help Wanted Female

so
jos 
pa- 
jė-

ir tautų nacionalinio 
vadavimo kovą.

Pasirodė dar dvi knygu
tės iš serijos “Deputato 
b i b 1 i otekėlė”: “Nuolatinė 
komisija” ir “Deputatas ir 
vykdomasis komitetas.”

Netausojo žmogus laiko— 
veltui sugaišo dalį darbo 
dienos; prarasto jau nebe- 
sugrąžinsi — ir valstybei 
žala, ir sau nuostolis. Apie 
tai, kaip darbininkui taupy
ti laiką, rašo J. Mackevi
čius ir J. Tamlulevičius bro- 
š i ū r o j e “Kaip išaiškinti 
darbo laiko nuostolius.”

Knyga “Jaunuolis virsta 
vyru (lenkų kalba), kurią 
mums siūlo jaunimo drau
gas — čekų gydytojas ir 
mokslininkas Josifas Hynė, 
parašyta remiantis pašne
kesiais su 14-15 metų jau
nuoliais. Joje autorius duo
da atsakymus į jaunuolius 
dominančius žmonių gyve
nimo ir jų savitarpio santy
kių klausimus.

Išleista V. Brazausko bro- 
š i ū r a “Skalbimo priemo
nės.”

Rusų kalba išėjo č. Vikš
raičio knyga “Gimdos kak
lelio vėžio profilaktika.”

Apie kiaulių šėrimą, vei
simą, auginimą ir priežiū
rą rašoma S. Kalpokienės 
ir D. Kukenio vadovėlyje 
“Kiaulininkystė.” Jis bus 
naudingas zootechnikams,

LAVEROCK VICINITY

Housekeeper. Monday through 
Friday. No cooking. 

Sleep in or out.
HA 4-1700. Call between 9 & 5 

on Saturday and Sunday AD 3-1641 
(21-26)

SALESGIRL
Some experience.

Retail candy shop for
Easter holidays.

Please call
BA 6-4427

(21-27)

HELP WANTED MALE

MACHINISTS
Man with capabilities of setting up 
milling machine, lathe, drill press 
for production runs. Excellent op- / 
portunity for advancement. Starting 
wages excellent. Profit Sharing Plah^__ J
Insurance & Health Benefits. Ap
ply week-days between hours of 
10 to 3 and Saturday, 10 to 12 
noon. PHILADELPHIA SCIENTIF
IC GLASS CO., 9th—Ridge Avenue, 
Perkasie, Pa. Phone 257-6869

(23-27)

SEAMSTRESS FITTER

For ladies apparel shop in Wayne.
Good pay. Permanent position.

Phone MU 8-1677.
9:00 to 5:30 PM. Any day.

Philadelphia. (24-25)

zootechnijos žemės ūkio 
technikumų programą.

Knyga “žemės ūkio gy- 
vuuių patologinė fiziologija 
ir patologinė anatomija” 
parašyta grupės Lietuvos 
Veterinarijos akadem i j o s

“Raudongvard iečiai” 
tebesiautėja

Maskva. — Iš Kinijos at
einančios žinios skelbia, kad 
ten t. v. raudongvardiečiai 
tebesiautėja, nežiūrint į tai, 
kad buvo sakyta, būk jie 
laUsis tai darę.

Aną dieną “raudongvar
diečiai” Pekine pagrobė ke
letą tarybinių diplomatų, 
jų tarpe vieną moterį, ir 
juos terorizavo per dau
giau kaip šešias valandas.

i ■ 
dainuoti solo. Well! Ji pub
liką taip sužavėjo, kad bu
vo kelis sykius iššaukta. 
Ir dabar, kada ji dainuoja, 
publika nenori ją paleisti dėstytojų.' Tai vado v ė 1 i s 

apie gyvulių ligas, 
vių kalba 
kartą.

Trakų 
apylinkių
A, Misiūnienė kn y g e 1 ė j e 
“Trakų pilies muziejus.”

nuo estrados.
Nuo to laiko draugė 

Gabrėnienė p radėjo imti 
pas choro mokytoją Joną 
Veličką, vėliau pas Bronių 
Nekrašą privatiškas daina
vimo ir balso lavinimo lek
cijas.

Praeitą žiemą Miamio pa
žangiečiai rengė kelis kon
certus. Biuvo pakviestos 
dainininkės iš šiaurinių 
valstijų. Kiek aš girdėjau 
iš publikos išsireiškimų, vi
si išsireiškė, kad Gabriėnie- 
nė taip pat gerai pasirodė, 
kaip ir dainininkės iš šiau
rės.

Jeigu Gabrėnienei seksis 
dainavime taip pat, kaip se
kėsi iki dabar, tai gal grei
toje ateityje bus atspaustos 
Mae Gabr ė n i e n ė s dainų 
plokštelės.

Lietu-
išleistas , pirmą

istoriją aprašo

Turistas

■ Tokio.—Iš Vietnamo ^ui
ta žinių, kad tarp Šiaurės 
Vietnamo ir Tarybų Sąjun
gos buvo pasirašyta drau
giškumo sutartis. i

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras A.' Gromyko keletui 
dienų išskrido į Egiptą.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija 
Parašė Antanas Bimba 

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudi es kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzd 

ir jų vii 
Amerik

usimų iš Jungtinių Ame- « • • • v •

žiui:

Chicago, UI.
Mirė Elzbieta Vąsienė
Sekmadienį, kovo 26 d,, 

Hammond, Ind., ligoninėje 
mirė Elzbieta Vasienė, il
gamečio “Vilnies” kolekty
vo nario ir visuomenės dar
buotojo Vasio žmona.

(Liūdesio valandoje “Lais
vės” kolektyvas reiškia 
draugišką užuojautą Vin
cui Vasiui ir visiems velio
nės artimiesiems.—Red.)

Worcester, Mass.

BANKETAS ir PRAKALBOS
Rengia LLD 11 kuopa

Įvks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 1-mą valandą dieną

Kviečiame visus plačiosios apylinkės lietuvius dalyvauti 
ir pakalbinkite savo kaimynus į šį banketą. Pietus už
baigus bus prakalbos. Kalbės svečias mūsų Draugijos 

organo “Šviesos” redaktorius—

Antanas Bimba
Jis duos įdomų pranešimą iš savo lankymosi mūsų tėvų 
žemėje Lietuvoje, kur jis pereitą vasarą praleido virš 
penkių mėnesių laiko. Jis ten matė ir patyrė daug įspū

dingų dalykų, apie kuriuos jis mums kalbės.

Kviečia Rengėjai

jšpačiai
3 jo
io vėjo 
somybės karas

Baltieji vergai 
Negrų vergovė
Laisvieji darbininkai se
Revoliucija ir nepriklau
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba ant 
JAV ekonominis vystym
Aštriųjų kovų laikotarpi
Streikai, Darbo Riteriai,

1880-1886
Profesinės sąjungos ir
Socialistai, profesinės są

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-19
Streikai, profesinės sąjv
Ruzveltas, “Naujoji dal

Ši knyga gaunama “Laisves” Knygyne
Siųskite užšakym

roji Amerikos revoliucija 
asis po polietinio karo 

is (1873-1880) 
, profesines sąjungos

pirmasis pasaulinis karas 
.jungos ir jų politinė veikla

to metais
ngos ir “Naujoji dalyba 

yba” ir komunistai

us, adresuokite:

LAISVE
102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417
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Visame mieste sąjūdis už 
Taikos demonstraciją

Miestas išsiderėjo 
dar 126 milijonus

Rytojaus New Yorkui 
jau daro planus

Williamsburge buvo 
vandalų “velykos”

Visi taikos šalininkai vil
tingai laukia balandžio 15- 

, osios ir milžiniškos demons
tracijos už taiką. Bet pa
žangesnieji žmonės žino, 

j kad demonstracija bus tik
rai milžiniška ir reikšmin
ga tik tuomet, jei masės 
amerikiečių, ypatingai dar
bo žmonių, bus apie reikš
me to žygio informuotos.

Tai tuo sumetimu pažan
gios organizacijos vykdo 
visokiausius veiksmus, kur 
susirinkę žmonės infor
muojami ir mobilizuojami 
balandžio 15-osios Taikos 
eisenai ir masiniam mitin
gui ties Jungtinių Tautų 
būstinę.

Tarpe daugelio kitų, jau 
paskelbti sekami įdomūs 
veiksmai:

Balandžio 1 Poetų kara
vanas taikai maršuos po 
Harlemą. Į tą kelionę jie 
išeis nuo teismabučio prie 
2nd Avė. ir 2nd St. 10 vai.

Balandžio 2, 1 vai., Cent
ral Parko Sheep Meadow 
bus laidomi “End the War 
Kites.”

Balandžio 5 “End the 
Draft Karavanai” aplankys 
kiekvieną vidurinę mokyk
lą miesto ribose apie 3 va
landą. Sako, jog atlankan
čiose grupėse bus ekspertų, 
kurie galės atsakvti viso
kius klausimais apie draf- 
tą.

Balandžio 8 High School
• Mobilization komiteto ren

giamas žvgis nėr miesto 
centrą. Susibūrimui vieta: 
Times So., 11:30 vai., nu
žygiavus i Union So. susi
tikimas 2 vai., o iš ten žygis 
į Washington Square.

Balandžio 8 taipgi ivvks 
Queens raiono motorkada, 
nuo 10 iki 11:30 vai. orga
nizacijos susirinks, pade
monstruos savo apylinkėse, 
o bendroji motorkada vvks 
nuo 12 iki 2 vai. Bendra
jai susirinkimo vieta: 
Wainrite parking lote prie

Kissena Blvd, ir 71st Avė.
Balandžio 9 Bike Ride ir 

Roller-skate už taiką Cent
ral Parko Sheep Meadow 
11 vai.

Balandžio 11 Poetų kara
vanas prie Queens College.

Balandžio 13 Poetu kara
vanas prie New School for 
Social Research, West 12th 
St. tarp 5th ir 6th Avenues.

Čia minėta tik keli įžy
mesniųjų jau žinomu atvi
rame ore veiksmu. Iki 15- 
os, tikimasi, susimobilizuos 
daugiau. Neiskaitvta galy
bė įvairiausių susirinkimu 
salėse, bus nlobilizuoiami 
balandžio 15-osios didžiajai 
demonstracijai. Jos mobi- 
lizuotojai sako: kiekvienas, 
kam žmogaus gyvybė bran
gi, turėtu dalyvauti, kiek
vienas privalo už jos sėk
mingumą darbuotis.

Didžiosios demonstraci
jos planai pilniau bus pa
skelbti vėliau. D—u

Planai vra, bet kur 
gydytojai ?

Balandžio 1-ma New 
Yorko valstijoje ieis galion 
įstatymas, kuris įsako 
verstina gvdvma narkotiz- 
mu susirgusiems asmenims. 
Valstija turi planą, jau tu
ri keletą centru, nasamdė 
150 asmenų administraciii- 
ni štaba. O gydytoju — iki 
kovo 20-tos neturėjo nė 
vieno pilnam laikui gydy
tojo.

Vaikai iklimno i ežero 
: dumblą

Nancv ir John Graves, 
9 ir 7 metu, norėjo pasi
gauti laukiniu ančių, kurios 
ramdai ir sėkmingai tekšle
no Silver ežero krašte su
sidariusiu purvu. Bet pabė
gėle 50 nėdų nuo krašto 
iklimno. Juos pamatė nra- 
važiuoiantis asmuo, pašau
kė noliciia. Policininkas 
jiems primetė lyną ir taip 
vaikus ištraukė.

8 kartus nominuotas Akademinei premijai! 
Geriausias šių metų paveikslas!

Columbia Pictures stato
Fred Zinnemann’o filmą

A MAN FOR ALL SEASONS
Is Roberto Bolt’o novelės 

Spalvotas filmas 
Rezervuotos sėdynės 
Užsisakykite prie kasos 
ar per laiškus.

FINE ARTS
Kasa atdara nuo 10 v. ryto. 58th St. bet. Park and Lex

(Walter Reade Theatre
PL 5-6030

Majoro ir kitų valdinin
kų pasitarimuose su vals
tijos pareigūnais guberna
torius Rockeffelleris sutiko 
miestui dar pridėti apie 
126 milijonus.

Ne viskas ateis gatavais 
pinigais — miestas turės 
“užsidirbti.” Pav., loteriją 
buvo manyta vykdyti 4 
kartus bėgiu metų. Naujas 
susitarimas leis vykdyti po 
12 per metus. Tais padau
gintais loterijos , leidimais 
gauti pinigai būsią grąžina
mi tiems miesto rajonams, 
kuriuose išparduoti Mietai. 
Skaičiuojama, kad šiuo bū
du galės surinkti apie 72 
milijonus. Numatyta šiuos 
pinigus praleisti mokyklų 
reikalams.

Majoras pas policiją 
ir gaisrininkus

Majoras Lindsay asme
niškai dalyvavo policininkų 
ir gaisrininkų organizacijų 
atstovų pasitarime su mies
to valdžios atstovais. Nori
ma užbaigti derybas už su
tartį pirm tarnautojų išėji
mo piketuoti.

Polici jai-gaisrini n k a m s 
jau buvo pasiūlyta po $1,- 
350 metinio priedo per as
menį, bet darbininkų atsto
vai nesutinka. Nurodoma, 
kad iš tos bendros sumos 
teks sumokėti po didesnę 
sumą (pagal procentą) už
dirbantiems po daugiau, iš
skaityti į gerovės fondus, 
namo parsinešti priedo ne 
po daug teliks.

Miesto vyriausybės atsto
vai tvirtina, kad miestas 
po daugiau algos pridėti 
neišgali.

Rado mirtinai subadytą
Bronx rajone, rūbų valy

mo ir taisymo krautuvėlėje 
rastas mirtinai subadytas 
krautuvėlės savininkas Isa- 
dore Young, ten dirbęs per 
40 metų. Policija spėja, 
jog nužudytas apiplėšimo 
sumetimais.

Sakoma, jog Hunts Point 
apylinkėj smarkiai daugė
ja narkotikai, o sykiu ir 
apiplėšimai, užpu o 1 i m a i. 
Visai netoli paskiausios 
žmogžudystės vietos prieš 
keletą savaičių buvo mirti
nai subadytas kitas seny
vas žmogus, 69 metų. O ap- 
daužymų, apiplėšimų pasi
taiko dažniau.

New Yorko ir apylinkių 
planuotojai sako, jog bėgiu 
sekamų 3 0 metų neatpa
žįstamai pasikeis New Yor
ko centras ir jo artimosios 
apylinkės. Numatyta ke
lios sritys dangoraižiams 
raštinių pastatams, o kai 
kurios ir gyvenamiems mil
žinams namams.

Pačiame Man h a 11 a n o 
smailgalyje prie Hudson 
upės išskirta 16 akrų pa
sauliniam prekybos centrui, 
o pietiniame s m a i 1 g a 1 i o 
krašte 15 a k r ų numatyta 
namams ir gyv e n a m o j o 
centro įstaigoms. Numa
tyta raštinėms pastatų sta
tyba tarp Central Park pie- j 
tinio krašto ir pavandenio, i

Apskaičiuojama, kad su 
1 daugėjančiais pastatai s 
daugės ir darbai, kad iki 
2,000 metų prisidės apie 3 
milijonus raštiniu ir apie 2 
milijonus visokiu kitokių 
darbų bendroje viso miesto 
ir artimų apylinkių sri
tyje.

Demokratas laimėjo 
rinkimus

Robert Garcia, 34 metų, 
puertorikiečių kilmės, lai
mėjo New Yorko valstijos 
senatoriaus vietą specia
liuose rinkimuose. Specia
lūs rinkimai buvo vykdomi 
išrinkti senatorių vieton 
buvusio Eugene Rodrigue- 
z’o, kuris pareigų negalėjo 
paimti dėl to, kad jis tuo
met buvo teisiamas (jau 
yra nuteistas, kai t i n a n t 
suktybėse).

Dar neoficialiais duome
nimis Garcijos balsų buvo 
2,033, prieš jį pastatvto res
publikono Fusco—792, kon
servatoriaus Patricola—73.

Garcia valstijos seimely
je nebus naujokas — jis jau 
antra terminą tarnavo as- 
semblymanu. Už jį buvo 
pasisakiusios kai kurios 
unijos ir šiuose rinkimuo-
se.

Kada nors, kai vieni mel
dėsi, būrys vandalų žalojo 
Brooklyno 49-ąją Junior 
High mokyklą ir turėjo 
“good time.” Vandalų, tik
riausiai, buvo nemažas bū
rys, nes išdaužė 20 langų; 
25-uose kambariuose, dvie
jose raštinėse ir kavinėje 
jie iš vartaliojo stalus, iš- 
traukiojo stalčius, išbarstė 
apmindė dokumentus, pri
taškė maisto atliekomis.

Sužalojimą atrado mo
kyklos šildymo sistemos 
prižiūrovas, Velykų popietę 
atėjęs pečiaus apžiūrai.

V. Stnmgis išgyveno 
gražų amžių

Vincas Struogis mirė ko
vo 14 d., Meadowbrook li
goninėje, Long Islande, iš
gyvenęs 96 metus. Palaido
tas Brooklyne, Trejybės 
kapinėse^

Struogis jaunystėje iš
vyko Škotijon, dirbo ang
liakasiu. Ne už ilgo, 1896 
m., atvyko į JAV, B.rook- 
lyne prie Reap St. buvo 
įsikūręs rūbsiuvyklą. Iš to 
užsiėmimo pasitraukė prieš 
apie 30 metų. Pastaruoju 
metu gyveno pas dukterį 
Mrs. Yankus, Hempsted, 
Kita duktė Mrs. Sesnan gy
vena New Jersey, sūnus 
Vincas—Connecticut valsti
joj, taipgi liko 8 anūkai ir 
4 proanūkiai. A.

Demokratai statysią 
Goldbergą į Senatą
Kalbama, kad Demokra

tų partijos galvos planuoja 
statyti Goldbergą kandida
tu i senatorius sekamuose 
rinkimuose prieš Respubli
konu . senatorių Jacob Ja
vits. Dėl to Goldbergas iš 
ankšto pasitr a u k s i ą s iš 
Jungtinių Tautu, k u r jis 
yra Jungtinių Valstijų at
stovu.

Prašome atsilankyti «
Aido choras kviečia visus 

atsilankyti į jų šurum-bu- 
rum, kuris įvyks rytoj, šį 
šeštadienį,, bal, 1 d., “Lais- 

i vės” salėje. Bus rodomi 
gražūs filmai ir bus patiek
ta šiltų valgių, o prie 
dar ir margučių.

Pasivaišinus, Aido 
ras padainuos keletą
nų, ir po to pašoksime prie 
smagios muzikos.

Pradžia 5 vai. vakaro. 
Įėjimas tik $1.50, tad pra
šome atsilankyti pas aidie- 
čius ir praleisti v-akarą 
linksmai ir draugiškai. 
Lauksime! H. F.

to—

cho- 
dai-

• Kongo respublika (Kin
šasa) kuria savo prekybos 
laivyną. Jau nupirkti trys 
prekybiniai laivai.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y. ’

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadieni, balandžio 5 d., 7:30 v. 
v., 102-02 Liberty Avė. Kviečiame 
narius dalyvauti. Turėsime kavos 
ir pyragaičių. Bus proga laimėti 
įžanginę dovaną. Prašome tų užsi
mokėti 
jote.

Bus proga

duokles, kurie dar nemokė- 
—Pro t. Sek r. 

(25-26)

OZONE PARK, N. Y.
1 kuopos susirinkimas jvyksLDS

antradieni, balandžio 4 d., 7:30 v. v., 
102-02 Liberty Avė. Kviečiame na
rius dalyvauti. Turėsime daug ką 
apdiskusuoti. —Prot. Sekr.

((25-26)

REQUEST RECORDS 
Vėliausios puikiausios, 

autentįškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST ■
Kreipkitės į krautuves 

kaimynystėje arba rašykite 
dėl nemokamo katalogo:

REQUEST RECORDS, INC. 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

1967 metų balandžio 1 dieną sukanka 
šešeri metai kai mirė

Izabele Sutkiene

BROOKLYN, N. Y.
Trylikametinė sukaktis, kai mirė

Jonas Puodžiūnas
Kovo dvidešimt devintoji man 

liūdno prisiminimo diena.

Jonas Puodžiūnas mi
rė, bet jo šiltas artimu
mas gyvena ir šiandien. 
Mirtis užgesė jo gyvy
bę, o ne atmintį tų, ku
rie pasilieka vykdytį jo 
norus.

Tauri jo širdis lai buna mums akstintoja 
dirbti—vykdyti jo idealą.

Brolis

Minės' Varšuvos sukilimo 
sukaktį

Balandžio 9-tos popietę, 
Hunter Kolegijos auditori
joje, įvyks 24-tosios metinės 
Varšuvos geto didvyriš
kiems kovotojams paminėti. 
Tuo pat metu įžymūs žmo
nės pateiks žinių ir apie tai, 
kas daroma, kad getu bei 
pavergimo ir žmonių žudy
mo kempių daugiau nebūtu.

Tarpe svečiu kalbėtojų 
bus Stanislaw Kopa, Lenki
jos generalinis konsulas.

1 kalėjimą už štampas
Federaliniame teisme nu

bausta kalėjimu Long 
Island pora už nusukimą 
apie $2,000,000 valstybės pi
nigų prisispausdinimu nele
galių štampų. Kadangi po
relė turi du vaikiučius, tei
sėjas leido tėvus įkalinti tik 
po vieną iš karto, kad ant
rasis galėtų būti prie vai
kų.

Nors jau praėjo šešeri metai nuo jos mirties, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji? vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl jos 
mirties tariame: Lai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o mes tavęs niekad neužmiršime.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

Brooklyn, N. Y.

Parengimą kalendorius
a Balandžio 1 d.

Aido chor<4 “š u r u 
: u r u m” Vakaras šešta 
iradžia 5-tą vai. vakar 
Laisvės” salėje.
Vakaro programa buk 

paskelbta “Laisvėje” vėliau.
Balandžio 9 d. [

LDS 3-ios Apskrities ban
ketas, Liet, klube, Harri
son, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 16 d.
“Laisvės” salėje “Lietuvos 
spaudos paroda” ir filmų 
rodymas. • Visi kviečiami. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Balandžio 22 d. '
Lietuvių Namo Bendroves 

šerininkų šuva ž i a v i m a s 
“Laisvės” salėje, Ozone! 
Parke. Pradžia 2 vai. \

Balandžio 15 d.
Taikos sambūris. 11 vai. 

ryto žygiuotojai susitikę 
Central Parke, prie 66-tos

P 
<(

I

į

gatvės. 12 vai. pradės žyįjfc 
gi į Suvienytas Nacijas. 3 
vąl. demonstracija prie Su- 

enytų Nacijų.
Balandžio 30 d.

LLD 1-os kuopos kultūri
nė popietė, Laisvės salėje, 
Ozone Parke. Pradžia 2 v. 
p i pietų. Programa bus pa
skelbta vėliau.

Gegužes 7 d.
Aido Choro metinis kon

certas, New National Hali 
(Lenkų), 261 Driggs Ave., 
Brooklyn (Greenpoint), N. 
Y. Pradžia 2 vai. po pietų. d

v

DOVANA “LAISVEI” i
Vincas Jokubonis, Water^ 
iry,( fconn., dovanojo 
J laisvei” keturis Lietuvių
amo' Bendrovės šeinis.
Širdingai dėkui už dova

na. J. G.v

b
<4

SVARBIOS
Parašytos žym

KNYGOS
ų Autorių

Atsiminimai
Paraše Leonas

Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio r

Puslapių 303, Kaina $2

ir Dabartis
i Prūseika
r kovų, ši knyga yra 
uo 1905 iki 1956 metų.
,00 — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietu 
čių pergyvenimų ir trs

Puslapių 368, Kaina $

vio emigranto jaudinan- 
giškos jo mirties.
[.00 — Dabar 50c

Gyvenimą
is Bimba

ais žmonių gyvenimo

Kelias į Naują
Parašė Antan;

Aiškūs nurodymai skurdą 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.

Puslapių 263, Kaina $ .50 — Dabar 75c

istes
Kaškaitis 
daučiaus) 
o poezijos rinkinys.

Prošva 
Parašė Jonas 
(Dr. J. J. Kas 

Geriausios Jono Kaškaič; 
Taipgi vaizdingai apibūėintas jo gyvenimas 

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

šios knygos gaunamos
1O2-O2 Liberty Avė., Oz

“Laisvės” knygyne 
one Park 17, N. Y,

4-

i




