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KRISLAI
Juozas Banaitis 
“Tiesai** 50 metų 
Aš irgi pažinau turką

Įstatymas narkotikų 
ligoniams gydyti

Reikalauja 
jį paleisti

D-ras Martin Luther King 
siūlo boikotuoti karą

Kaip tikras pranašas 
Laikas pagalvoti 
Vargšas viceprezidentas

Rašo A. Bimba

Rodosi, dar tik vakar viena
me gražiame susirinkime Vil
niuje sveikinausi ir kalbėjausi 
su Juozu Banaičiu, Įžymiu vei
kėju, Lietuvos Kultūros minis
tru. Jis man atrodė labai 
Sveikas, labai tvirtas, pačia- 
pne gyvenimo gražume vyras.

O štai jo jau nebėra gyvųjų 
tarpe! Toks didelis, toks skau
dus lietuvių tautai ir mums vi
siems nuostolis!

Veikiausia širdies smūgis 
pakirto šį lietuvišką ąžuolą 
dar taip anksti. Juk ypač ly
ginant su mūsų Amerikos lie
tuvių pažangiųjų veikėjų dau
gumos amžiumi; teturėdamas 
59 metus Juozas prieš save i 
turėjo dar daug, daug kury-1 
bingų metų.

Mūsų užuojauta jo artimie
siems ir draugams, kurių kiek 
pastebėjau, velionis turėjo^la- 
bai, labai daug visuose Lietu
vos kampeliuose.

šiomis dienomis Vilniaus 
.dienraščiui “Tiesai“, Lietuvos 
^Komunistų Partijos organui, 
Nukanka 50 metų. Gimė ji 
1917 metais, išvakarėse socia
listinės spalio revoliucijos.

Per visus tuos audringus 50 
metų “Tiesa“ laikė aukštai iš
kėlus Lietuvos darbo liaudies 
kovų vėliavą. Pusė šimtmečio 
— gražus laiko tarpas!

Niujorkas. — Su balan
džio 1 diena Niujorko vals
tijoje pradėjo veikti įstaty
miška programa, pagal ku
rią bus gydomi žmonės, 
vartoją visokius narkoti
kus (“dope”). O tokių Niu
jorko valstijoje būsią gy
doma 8,000; tai apytikri ap
skaičiavimai.

Veikia Narcotic Addiction 
Control Commission. Ši 
komisija rūpinsis, kad pro
grama būtų pravesta, gyve- 
niman, t. y., kad naudojan
tieji narkotikus asmenys, 
jei nesutinka pasiduoti sa
vanoriškai, turi būti paimti 
prievarta ir gvdomi. Pa
skirta visa eilė specialių 
namų tokiems žmonėms gy
dyti; valstija juos užlaiko 
ir aprūpina visu personalu.

Pirmiausia raginami tie, 
kurie naudoja narkotikus, 
savanoriškai pasiduoti gy
dymui. Kitus narkotikų 
vartotojus, kuriuos valdžia 
suims, teismai galės teisti 
net po penkerius metus 
verstino gydymosi. Bet 
ekspertai mano, jog per 
dvejus gero gvdymo metus 
galima tokius ligonius gerai 
apgydyti.

Į ką bus pirmiausia krei
piamas dėmesys?

Į tuos, kurie vartoja he
roiną ir marijuana; LSD 
vartotojai dar nėra įtrauk
ti į šią programą.

Niujorko valstija pasky
rė milžiniškas pinigų su
mas gydymui narkotiškų 

l nuodų vartotojų. Spėjama, 
j jog per trejus metus bus 
i išleista apie $400,000.

Valdžia prašo tėvus tų 
vaikų, kurie jau pradėjo 
naudoti narkotikus, kad 
atiduotų juos gydymui. 
Taip pat prašo visus tuos, 
kurie susirgę šia liga, kad 
eitų nemokamai gydytis.

Niujorko mieste, sakoma,, 
narkotinių nuodų vartoto
jų yra daugiau negu kur ki
tur Amerikoje. Šių nuodų 
vartojimas veda vartotojus 
į baisią padėti: jie tampa 
vagimis, plėšikais, užpuoli- 

■ kas ir žmogžudžiais — vis 
per norą gauti pinigu, kad 
galėtų narkotikų nusipirk
ti.

Gubernatorius Rockefel- 
leris, pažymėdamas šį įvy
kį, sakė: y

—Prasidėjo niekad nesi
baigiąs karas.

Hong Kong. — Kinijoje 
ir vėl prasidėjo bruzdėji
mas tų, kurie stoja už Mao 
Tse-tungą. Masės demons
trantų aną dieną reikalavo, 
kad būtų atleistas iš savo 
pareigų šalies prezidentas 
Liu Shao-chi. Jis esąs prie
šas Mao Tse-tungo, dėl to 
neturįs būti valstybės gal
va (prezidentas).

Judėjimas prieš Liu 
prasidėjo po to, kai viena
me kinų dienraštyje buvo 
išspausdintas strai p s n i s , 
puoląs Liu. Straipsnyje 
kaltino Liu už tai, kad būk 
jis esąs “buržuazinėje įta
koje.”

New York. — Kovotojas 
už negrų laisvę ir politines 
teises, d-ras Martin Luther 
King pradėjo griežtą kovą 
už taikos reikalus.

Jis atvirai ir aštriai pa
sisakė už karo baigimą 
Vietname. Jis pasmerkė 
Amerikos valdžią už tai, kad 
ji vedarttara, kuriame žūs
ta daugybė žmonių—žūsta 
be jokio reikalo.

D-ras Kingas, beje, neme
ta visos kaltės dėl karo ve
dimo ant vieno prez. John
sono. Ne! Jis sako, kad 
prie tos baisios padėties 
Vietname prisidėjo net ke
turi prezidentai: Truma- 
nas, Eisenhoweris, Kenne-

imami iš ghetų, iš baisių 
lūšnynų, sako d-ras King, ir 
stumiami į frontą, kad žū
tų.

D-ras King kalbėjo kaip 
marksistas. Jo žodžiais:

—Negrai ir kiti biednieji 
žmonės neša pačią sunkiau
sią karo naštą...

Ir šis jo pasakymas la
bai nepatinka turčiams-ka- 
pitalistams, kurie iš šito 
karo lupa milžiniškus pel
nus, kuriems karas — pro
ga dar labiau praturtėti.

D-ras King smerkia ame- 
rinkinę politiką, pagal ku
rią naikinami javai, ryžių 
pasėliai, maistas, kuris viet
namiečiams labai reikalin-

da Vietnamo patriotai ga
lės ją pasekti.

3. Sulaikyti plėtimą ka
rinių veiksmų—pavyzdžiui, 
tekiame Tailande, kur ame
rikiečiai įsisteigė unilitari- 
nes bazes. \

4. Pripažinti Tautini Iš
silaisvinimo Frontą (Pietų
Veitnamo patriotus), kaip 
valdžią, atstovaujančią dau-

: gybę vietnamiečių.
| 5. Paskelbti datą, kada
Amerika ištrauks savo ^vi-

i sas karines jėgas iš Vietna-
i ir

N. Y. konstitucinis seimas
Kaipo liaudies švietėjo ; ir 

organizatoriaus “Tiesos“ vaid
muo buvo milžiniškas. Be jos 
to vaidmens nebūtų buvus 
įmanoma pergalė prieš liau
dies pavergėjus ir išnaudoto
jus, taip pat, drąsiai galima 
sakyti, nebūtų buvę pasiekti 
tie didžiuliai socialistinės 
santvarkos laimėjimai visose 
gyvenimo srityse, kokius Lie
tuva jau yra pasiekusi.

Todėl šios garbingos 
sgĮ^akties proga lai eina 

jKįsą Amerikos pažangių lie- 
SRvių nuoširdžiausi sveikini- 
/*mai visam “Tiesos“ kolekty

vui ir visiems jos skaityto
jams!

Šiuo tarpu Jungtinėse Vals
tijose lankosi Turkijos prezi
dentas Cevdet Sunay. Visur 
šiltai priimamas ir sutinka
mas.

Nežinia, ar prezidentas Su
nay turės drąsos viešai į pre
zidento Johnsono akis pa
smerkti Vietnamo karą.

Aš gi pažinau vieną turką, 
kuris būtų tokios drąsos turė
jęs užtenkamai.

j buvo 1917-1918 metų
bgĮDfia Valparaiso universitete.

: -rWefe turėjome giežią, kovingą 
socialistų grupę.* Joje buvo 
vienas jaunas turkas, labai 
veiklus, labai geras draugas. 
Kadangi mes kovojome prieš 
karą, tai ant mūsų siuto “pa
triotai**.

Vieną šaltą naktį jie pačiu
po tą mūsų draugą, nusivežė 
ant ežero, pakišo po ledu ir 
ilgai palaikė. Už dienos kitos 
mūsų draugas mirė..,

k
 žangiųjų demokratų va- 

ohn Kenneth Galbraith 
kad šis prezidento John- 
karas palaidos Demok-
(Tęsinys 6 pusi.)

jau pradėjo veikti
Albany, N. Y.—Balandžio 

4 dieną prasidėjo Niujorko 
valstijos Konstitucinio sei
mo posėdžiai. Šis seimas 
turės priimti naują valsti
jai konstituciją. Dėl to jį 
galima būtų pavadinti 
“steigiamuoju seimu.”

Daugelis Niujorko žmo
nių mano, kad konstitucinis 
seimas turėtų priimti gerą 
konstituciją, atsakingą 
naujiems žmonių porei
kiams. Bet ar jis tai pa
darys?

Konstitucinio seimo (Con
stitutional Convention) pir
mininkas yra Anthony Tra- 
via, Demokratų partijos ly
deris Niujorko valstijoje. 
Respublikonų vadovas — 
Earl Brydges.

Seimą sudaro 102 demo
kratų politikieriai ir 84 res

publikonų polit i k i e r i a i. 
Kaip matome, demokratai 
seime turės daugumą savo 
atstovų.

Bet ar konstitucinis sei
mas bus palankus žmo
nėms? Ar jis sutaisys ge
rą valstijai . konstituciją, 
pagal kurią .žmonės galėtų 
progresuotu? Sunku į tai 
atsakyti.

Daugelis žmonių sako: 
per daug seime yra advo
katų, o advokatai nėra iš
mokyti liaudžiai tarnauti; 
jie išmokyti turčiams-kapi- 
talistams būti gerais. Dėl 
to ir visas konstitucinis sei 
mas gali nueiti nepalan
kiais liaudžiai keliais.

Daley ir vėl 
išrinktas

Sako: sukilėlilai - 
“nenugalimi”

La Paz, Bolivija. — Val
džia viską daro, kad sunai
kintų sukilėlius-partizanus, 
kurie nuolat plečia savo 
veiklą. Aną dieną valdžia 
pasiuntė armijos dalinius 
su aviacija, kad nugalėtų 
būrį sukilėlių pietrytinėje 
šalies dalyje.

Vyko mūšiai. Armija 
bandė apsupti sukilėlius, 
bet nebepajėgė. .Mūšyje 
krito 30 asmenų, iš kurių 
septyni buvo armijos ka
riai.

Chicago, Ill. — Praėjusį 
antradieni Čikagos miesto 
piliečiai ir vėl išrinko sa
vo majoru Ričardą J. Da
ley. Jis išrinktas ketvirtam 
terminui — o terminas yra 
ketvertų metų.

Taigi Čikaga dabar turės 
savo “miesto tėvu” R. J. 
Daley per ketverius metus.

Mr. Daley yra Demokra
tų partijos politikierius. Jis 
—liberalas, gyvena Bridge
port^ rajone, netoli laikraš
čio “Vilnies” leidyklos.

Pažangiečiai Daley rėmė, 
nes, sakoma, jis esąs “pa
kenčiamas žmogus.”

dis ir dabartinis — Johnso- 
nas. Visu jų yra kalte ir 
labai didelė, sako kovotojas 
už negrų laisvę d-ras King.

Negrų daugiausia miršta 
miršta

Kalbėdamas Riverside 
_  ___ ____ __ Church (Riversides bažniy- 

versitete, John Kenneth' čioje), Manhattane, d-ras 
Galbraith, pasakė aštrią M. L. Kings ypačiai griež- 
kalbą prieš prezidentą ^ai pasisakė^ pries karą. 
Johnsoną. Jis smerkė pre-! Jr Jls Pabrezė tą faktą, 
zidento vedamą karą Viet- kad karov fronte claugiau- 

- -____, šia užmušama negrų, paly-
tr ilgiau, tai'finti P^porcionaliaf su bal- 

“Demokratų partijai bus',^ skaičiumi. Negrai 
padarytas galas.”

Galbraith savo kalbą sa
kė Americans for Demo
cratic Action organizacijos j 
suvažiavime. Ši organiza

Galbraith
Johnsomii

Washington. — Buvęs 
Amerikos ambasadorius In
dijoje, o šiuo tarp u esąs 
profesorius Harvardo uni-!

name; jis sakė, jei karas

cija, beje, išrinko Gal- 
braithą savo prezidentu.

Galbraithas yra artimas 
bičiulis senatoriaus Rober
to Kennedžio. Pastarasis 
taip pat kritikuoja Johnso
no karinę politiką Vietna
me.

Ar priims 
siūlymą?

Washington. — Nėra ži
nių, ką dabar darys pre
zidento Johnsono valdžia 
su tarybiniu pas i ū 1 y m u . 
Dalykas toks: Amerika 
ryžtasi statyti’ Washingto- 
no valstijoje didžiulę Grand 
Coulee užtvanką. Jai bus 
reikalingos didžiulės turbi
nos.

Kas tas turbinas paga
mins? Peršasi kai kurie 
kraštai — Didžioji Brita
nija, Šveicarija na ir Ame
rikos kapitalistai. Pasta
ruoju laiku atsirado dar 
vienas pasisiūlytojas — Ta-
rybų Sąjunga! Taip Tary
bų Sąjungos vyriausybė no
ri dalyvauti varžytynėse 
dėl turbinų pagaminimo.

Tarybų Sąjunga, kaip ži
nia, pastatė pačią didžiau
sią pasaulyje užtvanką — 
Krasnojarske, ant Jenise- 
jaus upės. Tarybų Sąjun
ga skaitosi ekspertas už-
tvankų statymo reikaluose. 
Kol kas nežinia, ką į tokį 
pasisiūlymą atsakys Wa- 
shingtono valdžia.

gas. Jau dabar Pietų Viet
name v ra bado pavojus. D- 
ras King sakė, jog tai, ką 
amerikiečiai šiandien atlie
ka Vietname, yra panašu į 
hitlerininkų siautėjimą Ant
rojo pasaulinio karo metu.

Kingo siūlymai
D-ro Kingo siūlymai yra 

tokie:
1. Sulaikyti pragaištingų 

bombų sėjimą ant Šiaurės 
ir Pietų Vietnamo.

z 2: Sulaikyti mūšius Viet
name; Amerika tai turi 
padaryti pati pirmoji, o ta-

o.
šaukia boikotuoti karą
D-ras King atvirai atsi- 

j šžlukia į negrus, kad jie boi- 
j kotuotų karą Vietname. Jis 
• pataria negrams jauniems 
vyrams, kad jie atsisakytų 

ti į kariuomenę, kad jie
pasisakytų, jog esą sąžinin- 

karo priešai.
Tą patį d-ras King pata- 
a ir visiems kitiems bied- 

| nuomenės vaikams: boiko- 
oti karą Vietname.

ei

ri

į ti
Kalbės balandžio 15 dieną

Visur, kur tik d-ras King 
ko kalbas prieš karą Viet

name, minios žmonių jį su
nka didžiausiu entuziaz-

s?

Vatikano parama 
Šiaurės Vietnamui

Roma. — Vatikanui vado 
vau jant, Romos katalikai, 
sakoma, sukėlė apie pus
antro milijono dolerių ir už 
juos supirko visokių medi
kamentų Šiaurės Vietnamo 
žmonėms gelbėti.

Tuo pačiu sykiu kai ku
riose šalyse katalikai d a r 
smarkiau renka aukas Pie
tų Vietnamui padėti.

(Sakoma, kai kuriems 
amerikiniams dvasininkams 
popiežiaus Povilo parama 
Šiaurės Vietnamui labai ne
patinka. Juk kalėdinių 
švenčių proga, atsimename, 
kardinolas Spellmanas ra
gino amerikinius karius

Neramumai 
Ceylone

Colombo, Oeylonas.—Ne
ramumai plečiasi šioje vals
tybėje, kuri yra graži gam
tiniu atžvilgiu. Ceylono 
žmonės nusiminę dėl to,
kad arbatos kainos puola 
žemyn, dėl to, kad visas 
gyvenimas prastėja.

Parlamento depu tatai, 
taigi, nerimastauja, kaltina 
valdžią. Tūli jų aną die
ną parlamente buvo pada
rę tikrą farsą: atsistoję į 
savo kėdes, deputatai rėka
vo, kritikavo valdžią, pri-
mesdami jai visas kaltes dėl 
sunkėjančio gyvenimo.

O netoli parlamento rū
mų teisme buvo svarstyta

Vietname kariauti, kol pa
sieks pilną pergalę, kol Š. 
Vietnamą sumuš ir “išgel
bės civilizaciją.”)

Washingtonas. — JAV-se 
lankosi Afganistano prem
jeras Mohamadas Hašimas. 
Jis buvo pakviestas ir į Bal
tuosius Rūmus; kalbėjosi 
su prezidentu Johnsonu.

Ta! Aviv, Izraelis. — Ko
vo 29 d. čia mirė Isaac Ber
kowitz, rašytojas, žentas 
įžymaus žydų rašytojo Sho- 
lem Aleichem, sulaukęs 81 
metu amžiaus, v

Londonas. — Mirė d-ras 
Herbert Davis, buvęs Cor
nell univer s i t e t o (JAV) 
profesorius, sulaukęs 7 8 
metų amžiaus.

byla asmenų, kurie, /sako
ma, savo krauju^pasirašė 
pažadą užmušti 1<ai kuriuos 
valdžios žmones.

Ceylone labai dera ar-
bata. Žmonės čia ją au
gina ir žino, kaip auginti. 
Dėl to, kai arbatos kainos 
tarptautinėje rinkoje nu
smunka, ceyloniečiams gy
venimas pasidaro labai sun
kus.

Su 19 6 6 metų pabaiga 
valdžia padarė apskaitą, 
kiek ši šalis 1966 metais
turėjo pelno iš tarptautinės 
prekybos. Pasirodo, kad ji 
turėjo 67 milijonus dolerių 
nuostolių—deficito.

ti
m|u.

š. m. balandžio men. 15 
Niu jorko mieste įvyks di

džiule demonstracija prieš 
karą. Joje kalbą sakys ir 

ras King.
Tikimasi, kad d-ras King 
vo kalboje balandžio 15 d. 
.sakys svarbesnių dalykų, 

negu jis kada yra sakęs.
Į šią demonstraciją, beje, 
vyks didžiulės ž m o n i ų 
asės ir iš kitu miestu — 
;t iš Detroito, iš Clevelan- 

specialūs traukiniai at- 
ibens daugybe žmonių.
Kai kurie politiniai stebė- 

toljai mano, kad d-ro Kingo 
Į nusistatymas kovoti už ka- 

baigimą Vietname yra 
mas svarbiausių mūsų ša- 

istorijoje posūkių.

d.

d

m
ne 
do

rq 
vi 
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nė 
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Indijos 
nelaimės

New Delhi, Indija.—Šie- 
?t Indiją prislėgė baises- 
nelaimė negu kada nors 

•miau. Kai kuriose pro- 
icijose jau prasidėjo ba

das: žmonės miršta badu, 
neturi riekelės duonos.

Iš kitos pusės, prasidė-. 
varginančios ligos, ku

rias skina žmones be jokio 
sigailėjimo. Ypatingai 
uplių liga pradėjo pulti 

šio krašto biednuomenę.
Laivelio vairuotojas ka- 

kasi puikiai, viskas okei. 
ms.
Indijai pažadėjo kviečių 

Kknada, Tarybų Sąjunga ir 
Australija — iš viso 1,150,- 
000 tonų. Bet tik tiek ne
užteks, reikės daugiau da-

jo

pa
ra

se 
nė

Didelės nelaimės užgriu
vo Indiją.
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O kur kiti mūsŲ uiiijų vadai?
PASTEBĖJOME, kad kovo 25 dieną Chicagos prieš- 

karinėje demonstracijoje matėsi ir Jungtinių Automobi
listų Unijos sekretorius-iždininkas Emil Mazey. Jis ašt
riai kalbėjo prieš Vietnamo karą ir pasmerkė preziden
to Johnsono politiką. Minia žmonių jam karštai plojo 
ir jį sveikino.

Neišvengiamai kyla klausimas, kodėl kiti stambieji! 
mūsų darbininkų judėjimo lyderiai nepasirodo prieška
rinėse demonstracijose?, Jau seniai žinomas nusistaty
mas Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organiza
cijų ((AFL-CIO) prezidento George Meany. Jis pilnai 
palaiko karą ir prez. Johnsoną. Taip pat tos organi
zacijos Vykdomosios Tarybos dauguma palaiko vyriau
sybės užsieninę politiką. Betgi dar yra unijų vadų, 
iš kurių nieko nesigirdi. Pav., berods dar niekur nesi
matė pasisakymo Amalgameitų rūbsiuvių unijos prezi
dento Jacob Potofskio. Jis visuomet skaitėsi arba bu
vo skaitomas pažangiu žmogų. Nepriderėtų jam tylėti 
ir nepridėti savo balso prie tų, kurie kovoja už taiką.

Garbes ir pasiaukojimo simbolis
DAUGELIS žmonių stebisi, ką gi mano pasiekti 

saujelė pacifistų iš Quake rių draugijos, nusiųsdami į 
Šiaurės Vietnamą desėtko tūkstančių dolerių vertės vais
tų? Juk kapitonas Reynolds ir jo šeši kolegos bus per
sekiojami, kai sugrįš į Ameriką.

Aišku, kad tona kita vaistų, nugabentų į Š. Viet
namą, situacijos nepakeis ir karo nesustabdys. Bet svar
bu tas, kad, štai, keli vyrai rizikuoja labai daug, kad 
galėtų parodyti visai Amerikai ir visam pasauliui savo 
griežtą nusistatymą prieš šį karą. Jų tasai žygis yra 
garbės ir didelio pasiaukojimo simbolis. Ir juos už 
tai reikia nuoširdžiai pasveikinti. Nors jie pacifistai, 
bet jie labai drąsūs vyrai. Bailiai tokiais žygiais neužsi- 
imdinėja. Netenka abejoti, kad daugelis kitų amerikie
čių, išgirdę apie jų tokį pasiaukojimą, pasidarys drą
sesni kovoje už taiką.- >

Žodžio “pacifikacija” reikšme
PRANEŠIMUOSE iš Washingtono ir bendrai žiniose 

apie didelius mūsų į Vietnamą pasiųstos armijos žygius 
ir laimėjimus kalbama apie “pacifikaciją.” Girdi, mūsų 
armija Pietų Vietname atlieka didelį pacifikacijos dar
bą, tai yra, sėkmingai naikina ir triuškina partizanus 
ir liaudiečius. Kaimas po kaimo esą iš jų paveržiami ir 
sugrąžinami Pietų Vietnamo vyriausybės globai bei 
valdymui.

Pacifikacija reiškia malšinimą, slopinimą. Tai yra 
pripažinimas, kad ten mūsų armija malšina sukilimą 
žmonių prieš Pietų Vietnamo militaristų diktatūrą. Tai 
yra pripažinimas, kad Pietų Vietname eina civilinis ka
ras—liaudies karas prieš savo pavergėjus. Ir štai va 
tame civiliniams kare mūsų ginkluotos jėgos palaiko 
vieną pusę, būtent, militarinę valdžią. Tai yra kišimasis 
į kitos šalies vidinius reikalus.

Jau vien tik tuo požiūriu šis karas yra nepateisi
namas karas. Yra neteisėtas karas.

KONGRESAVO!
“Veiksnių” spaudoje dar 

nesibaigia “įspūdžiai” iš 
taip vadinamo “Pietų Ame
rikos lietuvių kongreso”, 
kuriame , kaip žinia, buvo 
dar kartą išplūsta ir ap
šmeižta Tarybų Lietuva. 
Sužinome, kad į “kongresą” 
buvo nusidavęs ir St. Barz- 
dukas, vienas iš smarkiau
sių “vaduotojų” ir Lietuvos 
plūdikų. Aišku, kad jis ten 
buvo nuvykęs doleriais, su
rinktais “Lietuvos vadavi
mui”.

: Na, ir ponas Barzdukas 
pliekia savo įspūdžius Chi- 
kagos marijonų “Drauge” 
(kovo 30 d.). Jis džiaugia
si, kad ten buvęs patekęs į 
“kongreso” ruošėjų suruoš
tą puotą, ir aprašo šitaip:

Spiegė orkestras, o j garsin
tuvą pagal jo melodijas pasi
keisdami šaukė arba du tokie 
neūžaugos - nykštukai, arba 
toks storulis siaurais, lyg iš
paišytais ūsais, šokom arba 
rankomis sukibę lėkėm takais 
tarp stalu. Gavom visokiu pi
kantišku valgių, užgeriamų 
vynu su selteriu, Coca Cola 
ar kuo kitu panašiu. Bet mums 
nauja ir visai neregėta, negir
dėta, kad galėjom, kas norė
jom, pirkti tokio eterinio šal
domojo skysčio pailguose stik
liniuose vamzdeliuose. Pa
spaudi laidoką — ir trykšta 
tas skystis nutįsusia srovele.

Ir prisipirkom tų vamzde
lių beveik visi. Ir prasidėjo 
visų su visais laistymasis. Kur. 
pakliuvo: į plaukus, j veidą, 
į kaklą, už marškinių, į ko
jas. . . Gauni švirkštę, pajun
ti šaltį, bet .bematant praeina. 
Tik įsismaginus vamzdelių pa
sidarė jau per maža. Į darbą 
buvo, paleistas vanduo. Dar 
toliau — selteris ir Coca Cola. 
Kaimynai kovėš su' kaimynais, 
stalai su kitais stalais, savi su 
svetimais. Ir šiandien aky
se stovi vaizdas: Be’risšo Min
daugo draugijos > pirmininkas 
O. Bakanas ima didžiulį indą 
su ištirpusiu leidu ir suverčia 
mūsų M . Lenkauskienei už 
kaklo. Ji, sugriebusi Coca 
Colos butelį, pila jam į plau
kus. O po dvikovos paduoda 
vienas antram rankas-—vadi
nas, vėLtaika!

Kai po tokių vaišių, šokių 
ir prausynių grįžom namo, 
drabužiai tetiko valyklai.

Tai matote, kaip jie ten 
mūsų Lietuvą “vadavo” 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvių suaukotais.dole
riai. Matyt, visi buvo girti.

Jų nusiskundimas teisingas
MŪSŲ šalies stambieji negrų civilinių teisių ju

dėjimo vadai labai teisingai skundžiasi, kad šis Vietna
mo karas nukreipia Amerikos žmonių dėmesį nuo svar
biausių vidinių poreikių. Vienas iš svarbiausių porei
kių yra kova už negrų lygias teises ir prieš skurdą, 

, kuriame tokia didelė negrų masė šiandien skęsta.
Iš to jie daro teisingą išvadą, kad kova už civilines 

teises ir prieš skurdą turi būti siejama su kova prieš 
Vietnamo karą. Štai kodėl Dr. King ir kiti negrų va* 

r dai atvirai pasisakė visur remsią prieškarines demons
tracijas balandžio 15 dieną.

Tie du judėjimai, susilieję į vieną, sudarys tokią 
jėgą, kad su ja anksčiau ar vėliau turės rimtai skaity
tis mūsų šalies vyriausybė.

Nusitarė streikuoti
Dvi spaustuvininkų uni

jos nusitarė skelbti laikraš
čių savininkams streiką jei
gu derybos vis tebebus vil
kinamos. Senoji sutartis pa
sibaigė kovo 30 d.

Stereotypers unijos vir
šininkas, paskelbdamas uni-j 
jistų tarimą streikuoti, sa-i

kė, jog unijistai anaiptol 
streiko netrokšta; jeigu jo 
galima išvengti. Jie sakė: 
“Mes nesame streikavę nei 
prieš vieną laikraštį ar 
spaustuvininką bėgiu 104 
metų”. '

Penkių New Yorko di
džiųjų laikraščių darbinin
kus atstovauja ,10 skirtin
gų unijų.

MENŠEVIKAI
AGITUOJA Už KARĄ 

s

Kaip žinia, kai kurie 
amerikiniai socialistai, jų 
tarpe Norman Thomas, ei
na su taikos jėgomis, reika
lauja Vietnamo karą baigti. 
Tuo tarpu mūsų lietuviškie
ji menševikai Chicagoj ir 
Bostone sveikina kiekvieną 
vyriausybės žygį, kuriuo 
šis baisus karas yra plečia
mas ir aštrinamas.

Štai Chicagos “N” (kovo 
28 d.) vedamojo antraštė: 
“Vietname turime laimėti.” 
Ir sakoma: “Vietname vyks
ta laisvojo pasaulio žūtbū
tinė kova su komunistais, 
•pasiryžusiais pavergti Azi
ją. Šitai kovai vadovauja 
Amerika...”

Ir menševikų laikraščio 
redaktoriai tauzija visas 
tas pačias aršiausių karo 
šalininkų nesąmones apie 
“komunizmo pavojų.” Gir
di: “Jeigu JAV ir kitos 
Jungtinių Tautų valstybės 
negalės suvaldyti į Vietna
mą besiveržiančių ginkluo-

sa pietų Azija pateks į ko
munistų vergiją.” Todėl 
“Vietnamo komunistai turi 
pajusti, kad ginklu naujų 
valstybių jie nepagrobs ir 
kitų laisvų tautų nepa
vergs.”

Menševiku laikraščio ra
šeivos piktinasi Amerikos 
plačiųjų masių veikla už 
karo baigimą. Kongresma- 
nai, senatorial, mokslinin
kai ir profesoriai, kurie 
tūkstančiais1 reikalauja ka
rą baigti, esą “komunistų 
propagandos aukos.” Tik 
pasiklausykime:

“Komunistei stengėsi pa
veikti Amerikos visuome
nę, o per ją ir JAV vyriau
sybę, kad ji “nesikištų į pie
tų Aziją,” leistų Vietnamo 
gyventojams patiems savo 
reikalus tvarkyti, nesiųstų 
ten ginklų ir karo jėgų, o 
paskutiniu metu išvystyta 
labai plati propaganda su
stabdyti šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Propagan
da bombardavimą sustab
dyti taip gerai vedama, kad 
net kai kurie senatoriai, 
nieko bendro su komunis
tais neturintieji, vis dėlto 
pritaria minčiai sustabdyti 
Šiaurės Vietnamo bombar- 
davima.”

Girdi, mūsų “laimė,” kad 
JAV prezidentas komunis
tus labai gerai pažįsta” ir 
“nesutinka sustabdyti šiau
rės Vietnamo bombardavi
mo.”

Nežinome kito laikraščio, 
kuriame būtų taip šalta
kraujiškai agituojama už 
karo plėtimą,, kaip kąd .da
roma šiame menševikų laik
raštyje.- .

GERAI PATAIKYTAS : 
KLAUSIMAS

Clevelando smetonininkų 
^Dirvoje” (kovo 31 d.) dr. 
Kazys Sruoga klausia: “Ku
ris iš mūsų protiniai nesvei
kas?”
, Pabrėžęs, kad Jungtinėse 
Valstijose turime 19 milijo
nų tokių žmonių, kurie 
“protiniai ir jausminiai ne- 
sveikuoja ir reikalingi psi
chiatrinės pagalbos - gydy
mo,” geras daktaras šau
kia: “Kas iš mūsų ar mūsų 
artimųjų galėtų būti jųjų 
tarpe?”

Mielas daktare, kam dar 
beklausti. Juk nėra jokios 
abejonės, kad visi “veiks
niai,” kurie dar ir šiandien 
užsiimd i n ė j a “vadavimo” 
raketų, yra jūsų tarpe. Taip 
ir reikėtų jiems pasakyti: 
vyručiai, verkiant jums rei
kia psichiatrinės pagalbos- 
gydymo.

Pasibaigė saviveiklinio 
teatro dienos

Pasibaigė saviveik 1 i n i o 
teatro dienos Vilniuje. Pa
jėgiausiais respublikoje pri
pažinti Kauno Politechni
kos instituto ir Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto minia- 
tūrų kolektyvai, Alytaus 
rajono kultūros namų ir 
Lazdijų šeštokų kultūros 
namų meninės agitbriga- 
dos.

šautuvas kaltas
Du jaunamečiai vyrukai 

pateko į policijos rankas 
po to, kai atrodė, jog jiems 
pavyko Lindenhurste. gazo 
stoties apiplėšimas. Policija 
pamatė jų per ilgą šautuvą 
kyšant iš automobilio, juos 
areštavo.

seną praeitj
Laišką gavo mūsų veikėjas klevelandietis Jurgis žėbrys

Didžiai gerbiamas 
ir mielas Drauge,

Neišsakomai esu Jums dė
kingas už tokį puikų ir įdo
mų laišką. Labai gerai pa
darėte, kad nusprendėte jį 
man parašyti ir užmegzti 
pažintį.

Jūsų pavardę aš dažnai 
randu “Laisvėje” po kores
pondencijomis iš Clevelan
do, o ypatingai įsidėmėjau 
ją tuomet, kai Jūs atsilie-
pėt per laikraštį, kai ten 
buvo spausdinami atsimini
mai iš 1905 metų revoliuci
jos. Norėjau tuojau pat 
tuomet parašyti Jums, tik 
neturėjau adreso.

Jūs man savo laiške rašo
te: “... 1^07-8 metais man 
teko daug kartų būti Jūsų 
namuose, nes ten įvykdavo 
svarbesni Partijos susirin
kimai, kuriuose ir Jūsų se
sutė Ona aktyviai dalyvau
davo.” Man menasi, jog tai 
buvo dvejais metais anks
čiau, būtent, 1905-6 metais.

Nors aš tais metais bu
vau dar tik piemenukas, bet 
gerai prisimenu tuos susi
rinkimus, kai susiėję vyrai 
vos sutilpdavo mūsų stubo- 
je, nors ji buvo dar apynau
jo ir erdvi. Kai kuriuos iš 
jų aš pažinojau, tai Pustel- 
ninkas, Puskunigis^ Liū- 
džius, bet dauguma būdavo 
visai nežinomi ir nežinau 
iš kur atėję. Konspiracijos 
sumetimais jie gal net pa
tys vieni kitų nepažinojo, 
tai kaip gi aš dabar galė
čiau Jus prisiminti. L 

’ Man didelio įspūdžio ' da
rydavo tai, kad dauguma jų 
būdavo ginkluoti braunin
gais ir mauzeriais. Ateida
mi atsinešdavo paketus at
sišaukimų— lapelių ir kny
gučių. Ant jų visų būdavo 
atspausdinti žodžiai: “Dar
bininkai visų šalių vienyki
tės!” Atsineštus paketus 
vyrai atrišdavo, knygas ir 
atsišaukimus išsidalindavo, 
bet didelę dalį palikdavo 
mano vyresniajai seseriai 
Onai, kuri juos turėdavo 
išplatinti. Jai talkininkau
davo visi mūsų šeimos na
riai, ir aš tame darbe bū
davau ne paskutinis.

Kai mes dabar apie tai 
kalbame, mums aiškiai pri
simenama mūsų jaunystės 
metai. Tamsta, berods, tuo
met jau buvai suaugęs vy
ras, jeigu galėjai lankytis 
partiniuose susirinkimuose. 
Sakote, kad Jūsų tėviškė — 
Stiklelių kaimas, esantis pa
čioje paprūsėje, tarp Ky
bartų ir Naumiesčio. Vadi
nasi, iš savo tėviškės Jūs 
ateidavot pas mus į Liepa
lotus virš 20-ties kilometrų 
kelio! Teisingiau sakant— 
atbrisdavoto giliais purvy
nais vėlyvo rudenio metu ir 
užpustytais laukais žiemą. 

zIr nebuvo sunku, nes tuo
met buvo gyvenimo pavasa
ris, mūsų jaunystės žydėji
mo metai.

Spėju, kad dabar Jums 
gali būti arti 80-ties metų, 
nors iš laiško rašysenos į 
tiek nepanašu. Mintys čia 
reiškiamos nuosekliai, aiš
kiai, suglaustai ir trumpai, 
bet pasakyta daug. Iš vis
ko matyti, jog šį laišką ra
šiusi ranka jau iki šiol yra 
nemažai p a rašius i, nes 
plunksną valdo meistriškai.

• * •
Pas mus, Tarybų Lietu

voje, dabar beveik visi su-

skato rinkti įvairią medžia
gą, nušvie č i a n č i ą mūsų 
krašto liaudies kovas už 
laisvę, už pažangą ir švie
sią ateitį. Kaune ir Vilniu
je veikia revoliucijos istori
niai muziejai, kurie tokią 
medžiagą renka ir saugoja. 
Tų muziejų moksliniai dar
buotojai stengiasi surasti ir 
atiduoti saugojimui įžymes
nių veikėjų rankraščius — 
atsiminimus, įvykių apra-
šymus, organizacijų veiklos 
dokumentus ir abelnai vis
ką, kas liečia minėtą mūsų 
liaudies kovą.

Labai pasigendama me
džiagos apie 1905 - 6 metų 
įvykius vedinamojoje Su
valkijoje. Taip atsitiko dėl 
to, kad dauguma veikles
nių revoliucijos dalyvių pa
sitraukė į užsienį, o Tiku
sieji — vieni pakliuvo į ca
ro žandarų rankas, kiti iš
vertė savo kailius ir prisi
taikė, o dar kiti darė taip, 
kaip daro pelė, palindusi po 
šluota. Dabar ir tie patys 
jau baigia išmirti, o pra
ėjus dar porai metų viskas 
sugrims užmarštin. Apie 
tuos įvykius žmonės galės 
sužinoti tik iš knygų.

Šiuo laišku aš noriu 
kreiptis į Jus, drauge Žeb- 
ry, o per Jus ir į k i t’ų s 
draugus amerikiečius, dar 
galinčius rašyti, kad paim
tumėt plunksną ir parašy
tumėt savo atsiminimus 
apie tas kovas, kuriose 
teko dalyvauti, ir bendrai 
apie ’ savo -visūomeninę bei 
politinę v e‘ i k 1 ą . • Mat, aš 
ėmiatisi1 rinkti' ' tokią me- 
medžiagą. ; Kai ką iš tos 
medžiagos Jūs galėjote pa
siskaityti “Laisvėje” ir 
“Vilnyje,” o ateityje gal pa
siseks ir knygą išleisti. Ten 
būtų nurodyti ir tų atsimi
nimų autoriai. Tokiu savo 
darbu Jūs galėtumėt pra
turtinti istoriją apie Lietu
vos liaudies kovą su tam
sybių ir priespaudos jėgo
mis. 

* • -- •
Jūs rašote, jog reikia 

saugotis iš Lietuvos atbė
gančių “vaduotojų,” nes jie 
gali langus išdaužyti. Įdo
mu, ką gi jie vaduoja, tie 
vadinamieji “vaduotojai/’ 
nebent dolerius lengvati
kiams iš kišenių!

Matote, drauge Žebry, 
kaip mums begyvenant pa
saulis aukštyn kojomis ap
sivertė. Anuomet Jūs bėjo
te iš Lietuvos į laisvės šalį 
Ameriką, norėdami išveng
ti persekiojimų iš reakcijos 
pusės. Dabar pabėgę iš 
Lietuvos įvairaus plauko reak
cininkai bei tamsybininkai 
susirado prieglobstį toje bu
vusioje laisvės šalyje ir ten, 
niekeno nebaudžiami, gali 
daužyti, Jūsų langus. Tai 
tau ir'laisvės šalis! Pas 
mus už tokią “veiklą” jiems 
būtų pritaikytas įstatymas 
kovai prieš chuliganizmą ir
jie būtų išskirti iš norma
lių žmonių tarpo iki pasi
taisys. »■

• • •

Kalbant apje Jūsų spau
dą, galima tik pasididžiuo
ti. Tiek “Vilnis,” tiek ir 
“Laisvė” atrodo labai soli
džiai ir įspūdingai. Tikri 
didlapiai! Kiek prasčiau 
atrodo Kanados “Laudies 
balsas,” bet ir jis, kiek ma
tyt iš turinio, turi porą tam 
darbui labai atsidavusių ir

gabių redaktorių, kurie pa-^F ! 
rašo įdomių straipsnių ir 
neblogai tvarko laikraščio 
medžiagą.

Visus tris gaunu jau ke
linti metai. Iš jų man ge-
riausiai patinka “Laisvė” ir 
jos redaktorius Rojus Mi- 
zara. Apie tai aš jam pa
čiam parašiau sveikinime, 
kurį Jūs paminėjote man 
savo laiške. Deja, laikraš
čio su tuo sveikinimu aš
dar nesu gavęs, nes papras
tai jis po išspausdinimo da
tos pas mane pasirodo tik 
po 5-6 savaičių. Dabarti
niame amžiuje, kai trans
porto greitis gali pralenkti 
garso greitį, toksai vėžliš
kas laikraščio keliavimas, 
atrodo, perdaug lėtas ir at
silikęs. ..

Iki sekančio karto lieku 
jums palankus—

Pranas Stiklius A*'
Kaunas, 1967-II-4

Iš Lietuvos
Prasidėjo laukų darbai
Kauno rajono ūkių lau

kuose prasidėjo pirmieji 
pavasario darbai. Pajiesio 
kolūkyje žemdirbiai jau pa
tręšę 420 hektarų žieminių 
kultūrų.

Prižiūri pasėlius ir papil
domai juos tręšia “Drau
gystės,” “Aušros,” S. Nė
ries vardo kolūkiai, Gynios, 
Panemunės ir Batniavos ta
rybiniai ūkiai.

Garbės raštai—Liaudies 
kontrolės' aktyvistams
Daugiau kaip 1,500 liau

dies kontrolierių p a d e d a ‘ 
Trakų rajono partinėms or
ganizacijoms kovoti už eko
nomiją ir taupumą, už sėk
mingą gamybinių planų 
vykdymą, darbo drausmę. 
Pavyzdžiui, Lietuvos šilu
minės elektrinės liaudies
kontrolieriai padėjo sutau
pyti daugiau kaip 1.5 mili
jono kilovatvalandžių elek
tros energijos.

Grupei liaudies kontrolės 
aktyvistų įteikti respubli
kinio ir.rajono liaudies kon
trolės komitetų garbės raš
tai bei vertingos dovan

Kulinarijos meistrišku 
mokykla .

Kelmėje pradėjo veikti 
visuomeninė virėjų meist
riškumo mokykla. Du kar
tus per mėnesį susirenka 
penkiolikos rajono vartoto
jų kooperacijos visuomeni
nio maitinimo įmonių kuli
narai.

Geru pavyzdžiu pasekė ir 
kitų rajonų kulinarai. Šiais 
metais visuomeninės kuli
narų meistriškumo mokyk
los veiks septyniose re 
likose vartotojų koop 
jos visuomeninio mait 
įmonėse.

_______  BPt

Plungėje, buvusiame O- 
ginskio dvare, atidarytas 
statybos technikumas. Šiuo 
metu Lietuvoje statybinin
kus ruošia šeši techniku
mai, kuriuose mokosi 3,539 .
jaunuoliai.

20 mašinų gamybos "ir
metalo apdirbimo 
atlikinėjo Indijos 
ninku užsakymus, 
vos pramonės 
buvo eksportuojama
pasaulio valstybes.
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Dr. A. Petriką

BIBLIJOS PASAKOS
Vilniaus leidykla “Vaga” 

^pl966 m. išleido įdomią Ze- 
nono Kosidowskio knygą 
“Biblijos sakmės,” kurią iš 
lenkų kalbos išvertė žino
mas Lietuvos rašytojas J. 
Ragauskas. Autorius, be
veik be citatų, savais žo
džiais atpasakoja kuo ne vi
są Biblijos Senąjį testamen- 

' tą ir paraleliai duoda savo 
kritinius paaiškinimus. Ko- 
siadowskis yra mokslinin
kas - archeologas, todėl jis 
ieško konkretaus istorinio 
pagrindo fantastiniams Bib
lijos teiginiams. Kai kur 
jis jų suranda, bet jie taip 
iškraipyti, taip sulegenda- 
rinti, kad sunku juos atpa
žinti. Tačiau dauguma Bib
lijos raštų remti folkloru, 
liaudies padavimais, prana
šystėmis, sapnais ir senes
niųjų raštų plagiatu. Tai
pgi kaip istorinis veikalas— 
Biblija yra be vertės, nors 

mja tiki ne tik ortodoksai žy- 
dai, het ir prietaringi krikš- 
čionys.

Iš daugybės Biblijoje ran
damų neteisingu padavimų, 
paimsime tik kelis.

Biblijoje sakoma, kad 
Egipto faraonas Mernepta, 
besivydamas bėgančius iz
raelitus, Raudonojoje jūro
je nuskendo. “Tačiau 1898 
m. ši Biblijos legenda bu
vo iš naujo sugriauta. Mat, 
Karalių slėnyje buvo ras
tas kolektyvinis kapas su 
keturiolika karališkųjų mu
mijų, o tarp jų aptiktas ir 
patsai Mernepta. Tuo bū
du paaiškėjo, kad jis nenu
skendo jūroje, bet mirė na
tūralia mirtimi savo rūmuo- 

g/se. Reikėjo dar atsižvelgti 
jį i, galimybę, kad jo palai- 
M kus išplovė jūra i krąntą ir 

paskui jie buvo išbalzamuo
ti. kaip reikalavo laidotu
vių papročiai. Tačiau spe
cialistai. kruopščiai atlikę 
medicininius tyrinę j i m u s, 
neužtiko nė men kiaušių 
pėdsaku, rodančių, kad mi
rusio faraono kūnas paveik
tas jūros vandens. Biblijos 
pasakojimas ne a t s i 1 a i k ė 
prieš negailestinga mokslo 
siekimą viską išaiškinti” 
(“Biblijos sakmės,” pusi. 
153-54).

Nesuskaitomoje daugybė
je vietų Biblija prieštarau
ja pati sau. Pa v., vienoje 
vietoje pasakyta, kad Mozė 
^vedė iš Egipto 600,000 

^’ginkluotų vyrų, kad viso 
wften žydų buvę du milijonai 
W ( o šimtus tūkstančių gim

dyvių aptarnavo tik dvi 
akušerės!). Kitoje vietoje 
parašyta, kad užimant 
miestą Jerichą, dalyvavo tik 
40,000 karių, o Mozė buvo 
įsakęs tame puolime daly
vauti visoms Izraelio gen
tims (jų buvo 12, nes Jokū
bas turėjo tiek sūnų). Klau
simas, ką tada veikė kiti 
kariai? Kosidowskio kny
goje pusi. 167 skaitome:

“Mes nė nepagalvojame, 
kokios gajos kartais būna 

kurios legendos. Tuo 
r^Į^erai įsitikino Izraelio mi

nistras pirmi n i n k a s Ben 
Gurionas. Jis 1960 m. vie
šai pareiškė nuomonę, kad, 
jo apskaičiavimu, Mozei rei
kėjo išmaitinti ne du mili
jonus, bet 600 žmonių. Tuo 
neregėtai pasipiktino orto
doksiškai nusiteikę Izrae
lio parlamento atstovai, ir 
Ben Gurionas kad kiek bū- 
tu turėjęs atsistatydinti.” 

$įįh|J[itoje Biblijos vietoje paša- 
TgRfta, jog Mozė prieš mirtį 

"’^■Pfekaitęs savo tautiečius— 
Vyrus, moteris ir vaikus—

ir radęs jų 601,730 (pusi. 
141—ten pat).

Taigi bandyk sužinoti, 
kur teisybė, gaudyk vėją 
rėčiu!

Nors nėra lengva nusta
tyti tiksliai žydų iš Egipto 
išėjimo datos, bet archeolo
giniai iškasenų tyrinėjimai 
rodo, kad tai galėjo įvykti 
antrojoje XIII amžiaus 
prieš mūsų erą dalyje, kai 
Egiptą valdė faraonas Mer
nepta.

Kita dilema, tai Jericho 
paėmimas. Jerichas buvo 
vakarinėje upės Nilo pusė
je. Tai buvo tvirta mūro 
siena apvestas miestas, ku
ris užkirto kelią žydams į 
Kanaano žemę. Biblijoje 
parašyta, jog Mozės įpėdi
nis Jozuė, pervedęs žydus 
per Jordaną, paėmė, Jericho 
tvirtovę labai keistu būdu 
—visai nekariaudamas, bet 
giedodamas: žydai ėję per 
7 ar 9 dienas aplink miestą, 
rėkė, šaukė, trimitavo, būg
nus mušė ir šiaip triukšma
vo. Nuo to triukšmo griu
vę Jericho sienos ir žydai 
laisvai įėję į miestą ir išpjo
vę visus jo gyventojus. At
rodytu. kad čia Jahvė (iz
raeliečių dievas) padarė 
stebuklą! Tačiau moksli
ninkai išaiškina kitaip. Ko- 
siadowskio knygoje, pus. 
151, skaitome:

“.. .Abejonės iškilo, atra
dus Jerichą, tariamai Jozu- 
ės paimtą tvirtovę. Nau
jausieji archeologiniai 
žvalgomieji darbai, atlikti 
vadovaujant anglų archeo
logei Katrinai Kenjon, ge
rokai nušvietė to senovės 
miesto istoriją. Nuo 1952 
m. britų ekspedicija, vykdo 
ten nuolatinius archeologi
nius kasinėjimus. Miesto 
griuvėsiai sudaro didžiulę 
kalvą, stūksančią vakari
niame Jordano krante. Lig
šiolinių tyrinėjimų rezulta
tai yra tiesiog sensacingi. 
Atkasta stora gynybinė sie
na. namai, šuliniai ir ka
pai, išsidėstę keliais aukš
tais. Iki šiol dar nepavyko 
prisikasti lig paties dugno, 
kur buvo seniausia gyven
vietė, bet jau dabar nepa
neigiamai nustayta. kad Je
richas egzistavo 7.000 metų 
prieš mūsų erą. Tai buvo 
bene seniausias miestas 
žmonijos istorijoje, šis fak
tas padaro perversmą pa
žiūrose į materialinės kul
tūros raidą...

Mūsų atveju vis dėlto ne 

IKARAS IR ARTOJAS
Krito Ikaras žemyn. Didžiulis sparnuotas šešėlis
Bėgo per kalnus, dirvas ir per jūrą.
Tirpo nuo saulės artumo vaškiniai sparnai, o jo rankos 
Graibė beviltiškai orą.

•• —w

Arė valstietis, kopė,$&alną aukštyn lyg į šimtmečius.
Jaučiai didžiuliai ėjo miniai, susitaikę su arklu ir jungu.
Krito Ikaras žemyn, artėjo į savo šešėlį, 
Krito, kur ganėsi bandos ir kailiai kvepėjo. 
Ėjo mažytis artojas, lyg pasikinkęs du vabalus. 
Mėlyna jūra spindėjo prieš saulę, o bangos 
Tarsi sustingo.
Ėjo artojas ramiai paskui jaučius ir nieko nematė. 
Šauksmo jisai negirdėjo—įpratino duona žiūrėti žemyn.
Krito Ikaras, kaip krenta sapne į bedugnę.
Jūra ir ramios pakrantės artėjo prie jo kaukdami. 
Orą beviltiškai rankomis graibė.
Žemėj šešėlis jo laukė, išskėtęs rankas.
Paukštį kažkokį pralenkęs ir rankom save apkabinęs, 
Krito j jūrą.
Ėjo artojas ramiai paskui jaučius ir nieko nematė. 
Molis kvepėjo ir vagos blizgėjo prieš saulę.
Vagą išaręs, jis jaučius paleido ganytis.
Pats, žolėje atsigulęs, lydėdamas paukštį padange, 
Išgalvojo Ikarą.

v, M. Martinaitis

tai yra svarbiausia. Britų 
ekspedicija konstatavo, kad 
Jerichas tikrai buvo su
griautas užpuolikų, bet de
gėsiai ir pastatų griuvėsiai 
randami klode, susidariu
siame XIV, o ne XIII amžiu
je prieš m. e. Ši data nu
statyta, remiantis rastais 
skarabėjais ir būdingais 
piešiniais keramikos šukė
se.

Mokslininkų tarpe kilo ne
mažas sąmyšis: iš vienos 
pusės, archeologiniai radi
niai senovės Edomo valsty
bėje ir istorinės aplinkybės 
liudija, kad Išėjimas įvyko 
XIII amžiuje, o iš antros 
pusės — atradimas, kad Je
richas krito visu šimtu me
tų anksčiau.” Aišku, jog 
Jerichą sugriovė ne izraeli
tai ir kad “kalbamasis Bib
lijos pasakojimo fragmen
tas yra ne kas kita, kaip 
legenda, Biblijos kompilia
torių prasimanymas, sukur
tas, siekiant padidinti Jo- 
zuės karinę šlovę... Tad 
šiuo metu mokslo sferose 
vyrauja nuomonė, kad Jeri
chas buvo sunaikintas XIV 
amžiuje prieš m. e.” (ten 
pat pusi. 151-52), Reiškia, 
kai izraelitai atėjo prie Je
richo, jie rado tik jo senus 
griuvėsius. Kas ji sugrio
vė — kol kas neišaiškinta.

Mūsų tezės sustiprinimui 
paimkime dar vieną pavyz
dį:

“Biblijoje sutinkame ir 
daugiau pavyzdžių, rodan
čių, kaip, kuriant legendas, 
nepaisoma laiko. Pavyz
džiui. žinome, kad Kanaano 
miestas Hajis, kurį, pasak 
Biblijos, nukariavo Jozuė, 
kai kurių archeologų nuo
mone, buvo sugriautas jau 
prieš 500 metų. Kanaano 
nukariautojų izraelitų pali
kuonys tikriausiai ne kartą 
stovėjo prie jo griuvėsių ir 
susimastė sakė: ‘štai 'mies
tas, kuri sugriovė Jozuė.’ 
ši populiari versija paskui 
pateko į Bibliją, ir tik šių 
laikų archeologams pavyko 
ją paneigti. Panašiai yra ir 
su Jerichu, kuris, kaip pa
rodė anglų archeologinė 
ekspedicija, žlugo 100 me
tu prieš atsikeliant izraeli
tams iš Egipto i Kanaaną” 
(ten pat, pusi. 160-61).

Tai va kiek vertos Bib
lijos pasakos kaip istorinė 
medžiaga! Gerb. Jonas Ra
gauskas, išversdamas šį Ko
sidowskio veikalą, atliko la
bai naudingą darba. Verti
mas tikrai geras. Už tai rei
kia jam palinkėti daug 
energijos ir geros sveika
tos! A

Įdomu tikinčiajam ir ateistui 
pasiskaityti

Filadelf iečiai s eciuose pas
iečių s

Petrapinigiai Vatikanui
Vatikanas ir aplamai dva

siškąja niekada nepaisė 
šventajame rašte skelbiamo 
patarimo: “Nekraukite sau 
turtų žemėje, kur rūdys ir 
kandys gadina ir kame va
gys iškasa ir vagia, bet 
kraukite sau turtus dangu
je”. : ‘ - -
turtai yra žemiško pobū
džio, sukrauti paprastų dar
bo žmonių rankomis.

Nuo VI amžiaus vienas 
pagrindinių bažnyčios paja
mų šaltinių buvo dešimti
nė. Tai reiškė, jog valstie
čiai turėjo atiduoti bažny
čiai dešimtą dalį savo der
liaus, o klebonai iš to ati
tinkamą dalį siųsdavo į Ro
mą, popiežiui. Nesumokėti 
dešimtinės buvo sunki nuo
dėmė, net erezija. Dešim
tajame amžiuje Anglijoje, 
o vėliau ir kitose valstybė
se buvo įvestas mokestis 
nuo kiekvieno šeimos židi
nio — vadinamasis “švento 
Petro skatikas” arba petra- 
pinigiai.

Popiežiui dovanos iš 
Lietuvos

Archyve yra išlikę įdo
mūs dokumentai apie pet- 
rapinigius. siųstus popie
žiui iš Lietuvos buržuazijos 
valdymo metais. Tuoj pat 
po pirmojo pasaulinio ka
ro, kai Lietuvoje buvo ne
paprastai sunki ekonominė 
padėtis, dvasininkai ėmė 
važinėti į Vatikaną su gau
siomis dovanomis*. Vysku
pas Karevičius, pavyzdžiui, 
išsirengė Romon 1921 me
tais, palikdamas smulkų ve
žamos valiutos sąrašą. Čia 
išvardinti doleriai, vokiečių 
markės, italir lyros, auksi
niai rusų rubliai. Netrukus 
kardinolas Gasparis vėl pa
sirašė kvitą, kad gavo 9200 
vokišku markių ir 300 auk
so rubliu.

Dokumentai rodo, kad, 
įvedus Lietuvoje litus, pe- 
trapinigiai buvo siunčiami 
reguliariai. Buvo net nu
statyta minimali šios duo
klės suma. Pinigai buvo 
siunčiami i Romą čekiais 
arba įteikiami popiežiaus 
atstovui Kaune, vadinamie
siems nuncijams arba in- 
ternuncijams. Taip, pavyz
džiui, vyskupas Karevičius 
nusiuntė popiežiaus atsto
vui Kaune Cechiniui 12 tūk
stančių litu, pridėdamas 
raštą: “Nužemintai prašau

Milžiniški . Vatikano didelį protestantų skaičių,

priimti šią kuklią sumą”.
Visais būdais

Visose bažnyčiose, be į- 
prastu aukų, buvo renkami 
specialiai popiežiui skirti 
petragrašiai. Suaukotus pi
nigus klebonai tuojau siųs
davo vyskupui, o tas, su
rinkęs juos iš kelių bažny
čių, įteikdavo arkivyskupui. 
Kanauninkas Tumas Kauno 
Vytauto bažnyčioje 1930 
metais per viepaxdiena su
rinko ir nusiuntė arkivys
kupui 125 litus.

Kai kurie kunigai nežino
jo, kiek pinigų turi išspaus
ti iš savo parapijiečių Vati
kano naudai. Jie kreipėsi. į 
Kaišiadorių vyskupą Kuk
tą, prašydami nurodymų, o 
tas — į arkivyskupą. Arki- 
vyskupas-metropolitas Skvi
reckas 1927 metų lapkričio 
29 dieną atsakė raštu:

“Turiu garbės pranešti, 
kad Kauno arkivyskupijo
je yra duotas per dekanus 
kunigijai nurodymas, jog 
petrapinigio reikia surink

ti bent po 5 centus nuo ti
kinčiojo. Rodos, vienas vy
skupų tą pat yra paskelbęs 
savo aplinkraštyje, nes 
taip buvo kalbėta vyskupų 
pasitarime”.

Visi buvo aphipami
Kadangi kunigai laikė vi

sus lietuvius, išskyrus ne- 

tikinčiais katalikais, petra- 
pinigius privalėjo mokėti 
apie du milijonus žmonių, 
nepaisant, kokio jie bebūtų 
amžiaus ir pažiūrų. Tuo 
būdu suma, kurią kasmet 
buvo būtina siųsti Vatika- rėdavo tiek daug sumany-
nui kaip duoklę, sudarė ma
žiausiai 100 tūkstančių li
tų. Bet buvo raginama 
rinkti daugiau.

Pinigų gavimo pakvitavi
mai buvo spausdinami loty
nu kalba oficialiame Lietu
vos dvasininkijos žurnale 
“Tiesos kelias”. Gavęs tūk
stantines sumas, popiežius 
teikdavoši atsiųsti savo pa
laiminimą.

Dar ir to neužtekdavo
Dokumentai liudija, kad 

aukas Vatikanui rinkti vis 
dėlto nesisekė. Štai Kauno 
arkivyskupijos kurija 1938 
metų spalio 17 dieną ap
linkraščiu Nr. 3017-3026 ra
šė dekanams:

“...Yra Kauno arkivys
kupijos klebonų ir bažnyčių 
rektorių, kurie šiais metais 
dar nėra prisiuntė ordina- 
riatui savo bažnyčiose su
rinktojo petrapinigio. Be 
to, daugelis prisiuntė daug 
mažiau, kaip prisiųsdavo 
kitais metais. Todėl ordina- 
riato susidarė palyginamai 
nedidelė suma, kurią gali
ma pasiųsti Apaštalų sos
tui. Atsižvelgiant i tai, kad 
kitų šalių katalikai, .-----
nantieįi net ir ne geresnė
se už mus sąlygose daugiau 
sudeda petrapinigio ir kad 
kitose Lietuvos vyskupijo
se jo palyginamai daugiau 
surenkama, reikia stengtis 
jo daugiau sudaryti ir mū
sų arkivyskupijoje.”

Aplinkraštį pasirašė ge
neralvikaras Šaulys, už 
nuopelnus Vatikanui gavęs 
“Jo šventenybės rūmų pre-

Būdinga, kad tuo laiku, 
kai Vatikanui buvo siunčia
ma tūkstantinės petrapini- 
gių sumos, Lietuvoje buvo 
daug bedarbių ir neatsiras
davo lėšų jiems šelpti.

V. Vabalienė
Ateizmo muziejaus skyriaus

vedėja

Brockton, Mass.
Kovo 31 d. “Laisvėje” bu

vo, rašyta, kad balandžio 22 
d. daug prisnigo ir įvyko 
daug nelaimių. Ten pasa
kyta, jog Frank Miskevich 
— turėjo būti Finank Mar 
kevich — kovo 23 d. ėjo į 
darbą, netoli namų paslydo 
ir nusilaužė dešinę koją per 
keli. Dar ir dabar jis tebė
ra ligoninėje. Gal ne už il
go paleis namo. Gyvena 
102 Ford St., B rock tone.

Vis tebėra Brockton Hos- 
pitalyje Antanas Wallan, 
dėl kojų susirgimo, bet jis 
rūpinasi apie namus, kad 
pavasarį bites apžiūrėtų. 
Linkiu jiem abiemf greitai 
pasveikti.

PRAKALBOS
Kalbės A. Bimba, išbuvęs 

penkis mėnesius Lietuvo
je, ddug įdomaus papasa
kos apie Lietuvą. Visi lie-

Graži lietuvių tradicija— 
vykti pas saviškius ar 
draugus svečiuose. Nere
tai būna paskutinis pasi
matymas, pasikalbėjimas...

Štai balandžio 2 dieną 
Baltimorės draugai pažan
giečiai pageidavo turėti 
svečių ir iš toliau savame 
parengimėlyje.

Kaip malonu susitikti se
nesniųjų laikų veikėjus, 
darbuotojus, kurių skaičius 
vis mažėja. Neberadome 
senesniųjų laikų darbuoto
jo Jono Balsio, kuris tu-

mu veikimo reikalais. Da
lis veikėjų neatvyko tik dėl 
susisiekimo priemonių. 
Verta ieškoti naujų priemo
nių.

Kadaise drg. J. Rama
nauskas, minersvillietis, ap
rašinėjo pereito šimtmečio 
pabaigos lietuvių pergyve
nimus, kaip jie pėsti ke
liaudavo šimtus mylių iš 
vieno miesto į kitą darbo 
ieškodami. Dabar, pakalbi
nus draugą atvykti į lietu- 
tuviška parengimėli, atsa
kys: “Jei kas nuvežtų, bū
tų gerai ten būti...”

Mašinų gadynėje taip 
daug viskas pasikeitė. Drg. 
A. Matulis, taip daug dir
bęs parengimuose, kuomet 
persikėlė gyventi į Levit
town, Pa., sakydavo: “Į ne- 
dėlinius parengimus man 
jau neįmanoma atvykti. 
Turėčiau iš namų išvykti į.šeštadienį, o grįžti tik pi r- išvvkon^e pusė no 3-

yl 1 V. . u. — - — A..madienį..."
Mūsų parengimų apraši

nėtojas “Drąsuolis,” mylįs 
taip smulkiai aprašinėti sa
vo keliones tais reikalais, 

gyye- net ką kur valgė, gėrė, su 
kuo apie ką kalbėjosi, šį sy
ki vos nepateko į nemalo
nią nesėkmę. O buvo taip: 
Jis turėjo nuvykti pas tris 1 
drauges, norinčias vykti į Južintiškis

BINGHAMTON. N. Y.
Mūsų naujienos

Mūsų miesto pareigūnai 
sudarinėja planą, kaip pa- 
sekmingiausiai būtų atžy
mėtas šimtametinis jubilie
jus nuo dienos, kada vals
tijos legislatūra. pripažino 
jį teisėtu miestu — Bing- 
hamtonu—1867 metais. At- 
žymėjimo ceremonijos 
ivyks sekmadienį, balandžio 
9 d., 2 vai. popiet.

Atžymėjimo rengėjai at
sikreipė į vietos gyventojus 
su prašymu: “Jeigu dar 
yra gyvas vyras arba mo
teris, gimę čia prieš šimtą 
metų, kad atsišauktų. Jam 
ar jai ceremonijos metu 
bus įteiktas miesto raktas.

Jau gerokas laikas, kai 
miesto pareigūnai per 
spaudą diskusavo reikalą 
naujo paštui pastato. Pa
galiau buldozeris jau rau
sia žemę, paruošdamas vie
ta. kur iškils naujas mo
dernus pastatas — Bing
hamton Post Office — ke
turių milijonų dolerių su
moje. 

_ •

JAV Gynybos ministeri- 

tuviai prašomi dalyvauti, 
įvyks šeštadienį, balandžio 
8 d., Liet. Taut. Namo sa
lėje, 668 N. Main Street. 
Pradžia 2 vai. popiet.

George Shimaitis 

s

laltimorę. Atvyko į sutar- 
ą vietą Chesterin. Dešim- 
ą valandą trys mašinos lei- 
lomės į Baltimorę. “Drą- 
uolis” jautėsi kiek pavar-

c
Pirmą valandą pasiekė- 

ne parengimėlio vietą. Na, 
:ai tik sustojome “Drąsuo- 
io” mašina rimtai sugedo, 
is turėjo pasilikti kitai 
'ienai, o jo atvežtas tris 
rauges turėjo parsivežti 
rg. A. Lipčius, chesterie- 

tis, ir Južintiškis. O taip 
galėjo atsitikti (mašinai su
gesti) ant vieškelio, toli nuo 
miestų. Kas tada?

Todėl siūlau bandyti ki
tokią priemonę, vykstant 

brooklyniečių ar baltimo- 
riečiu parengimus. Kuomet 
nesitikima, kad susirinks 
filnas samdytas busas, va
žiuokime keleiviniu busti. 
Vietinį nedėldienių trans- 

orto sunkuma nugalėsime, 
atys surinkdami draugus 

nuveždami iki busų sto- 
es. Nedėldieniais netaip 
Linkti savas mašinas palik- 

kad ir šaligatviuose. Sy- 
iu nuvažiuosime ir parva- 
iuosime, ir nepalyginamai
Jaugiau laiko turėsime pa
sisvečiuoti, pasikalbėti. Nu
vykusius galėtu sutikti su 
mašinomis. Išvengtume ir 
nuovargio.

Pavyzdžiui, iš Philadel- 
r hi jos išvykome nusė no 
sotintos rvte. Iš Cheste- 
io—10 vai., Baltimorėie 
Livorne 1-ma vai. Iš Balti- 
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čios, vadinasi, svečiuose įs
iuvome dvi ir puse valan- 

os. Išvežiojus draugus į 
amus, jau buvo po aštun- 
os vakare. Mašinų vairuo- 
oiams ptiI ir per daug.

Bandykime ka nors nau- 
o. Tik bendru sueigu. vnač 
naudos naudai, nenaikin- 
:ime.

1

.i a priėjo susitarimą, pagal 
kurį Endicott - Johnson 
korporacijos avalynės įmo
nės darbininkai pagamins 
283,704 poras tropiškų mū
šio batų už $3,130,460.

L
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Vietinėje spaudoje ir vėl 
uvo išspausdintas gražus 
prašymas apie Sovietų 

Sąjungą. Rašoma: šie me
tai yra skirti atžymėjimui 
50 metų Spalio Revoliucijos 
Rusijoje sukakties.

Harpur kolegijos žmonės 
ryžtingai darbuojasi plačiau 
Lipažindinti nuol a t i n i u s 
ietos ir apylinkės gyvento- 

j is su pasikeitimais Sovie
tą Sąjungoje nuo 1917 me
ti perversmo.

Jau buvau rašiusi, kad 
balandžio 7 ir 8 dienomis 
įvyks Tarybų Sąjungos 
mokslininkų konferencija. 
Čia tenka priminti, kad 
konferencijos metu bus pa
teikta eilė moksliniais klau
simais paskaitų. Skaitys: 
Dr. Franklin Reve. iš Mid
dletown, Conn.; Dr. Leo
pold Haimson, iš Columfbia 
University;. Dr. Urie Bron- 
fenbrenner, iš Cornell Uni
versity; ir Dr. Herbert Le

ne, iš Pennsylvania Uni
versity. Paskaitose bus ap
imti tokie klausimai, kaip 
Tarybų Sąjungos mokslas, 

teratūra, istorija ekono- 
ika ir kiti.

Onyte Wel!us

v

Ii
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Dokumentas iš smetonines
Po antrašte “žymėtinas 

antifašistines kovos epizo
das” Vilniaus “Komjauni
mo Tiesa” (1967 m. vas. 25 
d.) atspausdino dokumentą, 
paimtą, matyt, iš smetoni
nes saugumo policijos ar
chyvų. Dokumente kalbama 
apie 1939 m. įvykius Lietu
voje, kuriuose labai svarbų 
vaidmenį suvaidino Justas 
Paleckis, iki šiol buvęs Lie
tuvos Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo pirmininku, 
o dabar einąs visos Tarybų 
Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos Tautybių Tarybos 
pirmininko pareigas.

Po dokumentu randame 
paties Paleckio komenta- 
rus-paaiškinimus. Manoma, 
jog Amerikos lietuviams 
bus svarbu geriau susipa
žinti su tais istoriniais lie
tuvių tautos gyvenime įvy
kiais.
Valstybes saugumo polici

jos pateikti kaltinimai 
žurnalistui J. Paleckiui
Kaip žinoma, spalio 11 d. 

buvo sulaikytas žurnalistas 
Justas Paleckis, kuris Val
stybės saugumo departa
mento kvočiamas pareiškė:

“Teismo nebaustas. Esu 
žu rnalistas. Bend r a d a r- 
biauju laikraščiuose: “Lai
kas”, “Lietuvos žinios”, “U- 
kininko Patarėjas” ir Lat
vijoje leidžiamame dienraš
tyje “Jaunakas Žinias”. 
Galvodamas apie Vilniaus 
gavimo ♦ galimybę ryškiai 
buvau nusistatęs, kad Į Vil
nių Lietuva turi eiti atnau
jinta ir tikrai, demokratiš
ka, nes tokius pagrindus 
numatė Vilniuje paskelbto
ji nepriklausomybė. Todėl 
aš ir paruošiau atitinkamą 
politinę programą, pritai
kintą šių laikų dvasiai. Šią 
savo sugalvotą programą 
prieš kelias dienas sura
šiau, kurią maniau pateikti 
kaip liaudininkų ideologi
jos veikimo tam tikrus met
menis. šioji surašytoji pro
grama buvo pas mane lai
ke asmens kratos paimta. 
Ši programa surašyta dvie
juose lapuose, kurios teks
tas pradedamas: “Lietuvos 
Demokratinės Respublikos 
Kūrimo pagrindiniai dės
niai” ir baigiamas: “...griu
vėsių statyti naują pažan
gią Lietuvą, tikrą Laisvą 
Darbo Respubliką”. Šitokį 
projektą sudariau pats sa
varankiškai, ne kieno ne
skatinamas. Šiandien, t. y. 
spalio mėn. 11 d. apie 12 vai. 
aš su dviem Lietuvių drau
gijos SSSR tautų kultūrai 
pažinti valdybos nariais 
advokatu Šmulkščiu ir pro
fesorių Jonynu nuvykome į 
Sovietų Sąjungos atstovybę 
(Šmulkščio sumanymu) ir 
aš kaip tos draugijos vice
pirmininkas pasakiau -kal
bą, kurios vieną egzemplio
rių įteikiau Sovietų atsto
vybės atstovo pareigas ei
nančiam Moločkovui, o kitą 
egzempliorių pasilikau no
rėdamas palikti jį draugi
jos archyve. Po to aš iš at
stovybės išėjau vienas, nes 
kiti nariai pasiliko pasikal
bėti. Po to tiesiai nuėjau į 
K^o muziejų, kur vyko 
manifestacija. Prie muzie
jaus nuvykęs sumaniau pa
sakyti kalbą ir norėjau tam 
reikalui gauti leidimą, ta
čiau negalėdamas prie ma
nifestacijos vadovų, prieiti 
ir gauti leidimą kalbėti Lie
tuvių draugijos SSSR' tau
tų kultūrai pažinti vardu, 
pasiryžau kaipo pilietis pa
sakyti keletą žodžių. Ka
dangi tai buvo jau po visų 
kalbų, kurios buvo muzieju

je pasakytos, tai aš priėjau 
arčiau prie vartų, kur buvo 
mažesnis žmonių judėji
mas, ir atsistojęs prie kokio 
tai vieno paminklo ir pasa
kiau trumpą kalbą. Tos kal
bos turinys buvo maždaug 
toks: Vilniuje gimė mūsų 
demokratiškoji valstybė, to
dėl grįžtantį Vilnių reikėtų 
priartėti tikrai prie demo
kratinių pagrindų, kad mū
sų santvarka nebūtų pana
ši į tą santvarką, kuri pri
vedė Lenkiją prie žlugimo 
ir nebūtų atbaidanti kraš
tui, kurį perima iš Sovietų 
Sąjungos. Kadangi šią kal
bą pasakiau visiškai pripuo
lamoje vietoje, tai ir nega
lėjau žinoti, kas mano kal
bos-klausėsi, kokios nors 
klausytojų grupės neorga
nizavau. Baigus kalbėti, ke
li klausytojai ragino eiti 
prie Sov. Sąjungos atstovy
bės, o kiti ragino tokius pa
geidavimus pareikšti prezi- 

! dentūroje. Taigi, drauge su 
visais kitais, kurie vyko pre
zidentūrom Nuėjau ir aš. 
Nuvykęs prezidenturon taip 
pat pasakiau kalbą, kurios 
sutrauktas turinys bei min
tys tokios: Vilniaus atgavi
mas yra tokia permaina, 
kuri turi atsiliepti į mūsų 
vidaus gyvenimą. J laisvą 
Vilnių turim ateiti persi
tvarkę. Nors po Klaipėdos 
užėmimo ir buvo pasikeitu
si mūsų vyriausybė, tačiau 
faktiškai tebevaldo tauti
ninkų režimas; todėl turi 
ateiti nauja vyriausybė su 
gilesniais demokrat i n i a i s 
pagrindais. Be to, pasakiau, 
kad yra pribrendęs reikalas 
paleisti politinius kalinius. 
Pasakęs kalbą įteikiau pul
kininkui Bobeljui vieną eg
zempliorių savo programos. 
Kalbos turinys nebuvo toks 
pažodžiui, kaip įteiktoje Bo
beliui programoje. Tą pro
gramą įteikiau todėl, kad 
atkreipti vyriausybes dėme
sį, nes jaučiu tokią visuo
menėje nuotaiką. Preziden
tūroje balkone tuo metu bu
vo Respublikos Preziden
tas, ministras Skučas ir mi
nistras pirmininkas Čer
nius. Jokios klausytojų gru
pės nesudariau. Iš prezi
dentūros drauge su žmonė
mis ėjau Vilniaus gatve. 
Čia kilo nuotaika, kad rei
kia nueiti prie Sovietų At
stovybės ir ten pareikšti pa
dėką. Kadangi Laisvės alė
ja galima buvo eiti tik iki 
Mickevičiaus gatvės, tai iš 
Laisvės alėjos pasukome į 
Mickevičiaus - Kęstučjo, o 
iš čia Vytauto prospektu 
prie Sovietų atstovybės. Ini
ciatyva vykti prie Sovietų 
Atstovybės išplaukė iš pa
čių žmonių. Kiek jų čia bu
vo susirinkę, negaliu pasa
kyti. Einant pro “Neries” 
fabriką buvo raginami ir 
kiti darbininkai drauge vyk
ti. Aš į “Neries” fabriką 
nebuvau užėjęs kviesti ki
tų eiti drauge prie Sovietų 
Atstovybės. Priėjus prie 
atstovybės, aš su keliais kitais, 
mani 1 visai nepažįstamais, 
nuėjome į atstovybę. Atsto
vybėje aš nekalbėjau, o kal
bėjo kiti du. Tuodu kalbė
tojai pareiškė Sovietų Są
jungai padėką už Vilnių. 
Užtrukome labai trumpai— 
keletą minučių. Po to išėjo
me, ir aš nuėjau namo pie
tauti. Daugiau nieko šiuo 
reikalu neturiu pasakyti.”

Kvočiamas Justinas Pa
leckis visas suminėtas čia 
aplinkybes patvirtino, tik 
kiek pakeičia savo pasakytų 
kalbų sutrauktas mintis.

saugumo policijos archyvų
Iš aukščiau išdėstyto ma

tyti, kad Justino Paleckio
šiuo, taip rimtu momentu 
toks pasireiškiams bei po
elgiai kenkia visuomenės 
tvarkai ir rimčiai palaikyti, 
todėl, remdamasis Nepa
prastojo meto įstatymo 
(Vyr. Žinios Nr. 644—1939 
m.) 7 str. c pastraipa,

nutarė 
šia kvota nusiusti Kauno

L C

Apskrities Viršininkui ir 
prašyti Justiną Paleckį iš
siųsti Priverčiamojo darbo 
įstaigon.

Valstybės Saugumo 
Policijos viršininkas

DRG. J. PALECKIO 
KOMENTARAI

“Komjaunimo tiesos” re
dakcijos patiektasis tardy
mo dokumentas p riminė 
man vieną ryškų epizodą iš 
tų laikų, kai kovojome prieš 
fašistinę santvarką Lietu
voje. Tardomas žvalgybo
je, kaip paprastai tada bu
vo vadinama saugumo įstai
ga, žinoma, aš negalėjau vi
sos tiesos pasakyti'. Kalbant 
apie minimą dok u m e n t e 
programą, tiesa yra tai, kad 
ją viešai paskelbiau liaudi
ninkų pusiau legaliame su
su važiavime 1939 m. spalio 
pirmosiomis dienomis. Ta
čiau programą apie Lietu
vą, kaip laisvą -darbo res
publiką, rašiau įkvėptas tų 
idėjų, kurių pagrindu vei
kėme komunistų vadovau
jamame Liaudies fronto po
zicijose. Tuomet pirmiausiu 
uždaviniu buvo st atomas 
fašistinės diktatūros paša
linimas artimiausiu laiku.

Viename iš mūsų vady
binio archyvo pateiktų man 
saugumo biuletenių nuora
šų aš nustebau, pamatęs 
pilną tekstą mano kalbos, 
kurią pasakiau 1939 m. spa
lio 11 d. nuvykęs su prof. 
Jonynu ir advokatu L. 
Šmulkščiu į Tarybų Sąjun
gos pasiuntinybę. Negalė
jau suprasti, kokiu būdu 
žvalgyba gavo tą tekstą. Iš 
dabar skelbiamų dokumen
to toji paslaptis' paaiškėjo. 
Būtent: būva u. užmiršęs, 
kad kalbos tekstas buvo pa
rašytas ir buvusį pas mane 
egzempliorių areštavę ma-. 
ne žvalgybininkai paėmė.

Kalbėdamas apie ėjimą 
prie Kauno muziejaus tar
domas parodžiau, kad ten 
nuvykęs sumaniau pasaky
ti kalbą. Iš tikro gi pra
džioje tai buvo ne mano su
manymas. Tą mintį iškėlė 
tos dienos rytą atėjusi pas 
mane M. Meškauskienė, bu
vusi t u o m c t Lietuvos Kom
partijos nelegalaus Centro 
Komiteto atstovė, palaikiu
si su mumis ryšį. Drg. Meš
kauskienė pasiūlė man, kai
po “Lietuvos draugijos 
TSRS tautų kultūrai pa
žinti” vice-pirmininkui, pa
sakyti tos draugijos vardu 
kalbą Karo muziejaus so
delyje vykusiame iškilmių 
mitinge, skirtame pažymėk 
atgavimą Vilniaus, kurį ką 
tik pasirašytosios sutarties 
pagrindu Tarybų Sąjunga 
perdavė Lietuvai. Buvo aiš
ku, kad Smetona ir- jo vado
vautoji fašistinė tautininkų 
partija Vilniaus atgavimą 
panaudos savo valdžiai ir 
autori’etui sustiprinti. To
dėl svarbu buvo susirinku
sioms masėms aiškiai pasa- 
kėyti, kad Vilniaus atgavi
mas ne fašistinės valdžios, 
ne Smetonos ir tautininkų 
politikos nuopelnas, o Tary
bų Sąjungos draugiškos pa
galbos ir lietuvių tautos in
teresų supratimo reiškinys.

Kadangi po mitingo buvo 
numatyta iš Karo muzie
jaus sodelio suruoš1! eiseną 
pas Smetoną, buvo pasiūly
ta, kad kalbos užbaigoje aš 
paraginčiau pareikšti padė
ką ne Smetonai, o Tarybų 
Sąjungai ir eiseną nukreip
ti prie Tarybų Sąjungos pa
siuntinybės.

Tačiau tą uždavinį įvyk
dyti sutrukdė atvykę minė
tieji prof. Jonynas ir L. 
Šmulkštys. Jie laikė būti
nu, kad aš kartu su jais nu- 
vykčiau į Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybę, nes draugijos 
pirmininkas prof. V. Krė
vė-Mickevičius susirgęs ir 
pavedęs man pavaduoti jį. 
Esą su Tarybų Sąjungos 
pasiuntinio pareigas einan
čiu F. Moločkovu susitarta 
būti 12 valandą ir jis jau 
laukiąs. Aš atsikalbinėjau, 
sakiau, kad turiu eiti į mi
tingą prie Karo muziejaus, 
bet jie įtikino, kad dar su- 
spėsiąs ten nueiti.

Dėl los priežasties užtru
kau ir prie Karo muziejaus 
patekau jau Vilniui Vaduo
ti Sąjungos vadovams bei 
kitiems užbaigiant kalbas. 
Dar eidamas girdėjau per 
garsiakalbį kalbant, rodos, 
generolą Nagevičių ir pik
tinausi, kad tikrai stengia
masi Vilniaus atgavimą pa
versti Smetonos ir tautinin
kų triumfu. Skubėjau grei
čiau prasiskverbti pro mi
nią, be< nebesuspėjau, nes 
buvo paskelbta mitingo pa
baiga ir visi dalyviai buvo 
kviečiami eiti į prezidentū
rą sveikinti Smetoną.

Nesuspėjęs prieiti prie 
mikrofono, pamatęs būrį 
pažįstamų “Kauno audinių” 
darbininkų, sumaniau pra
bilti ir pasakyti tiesos žodį 
apie Vilnių. Tai padariau, 
pakilęs ant pakopos prie Si- 
mano Daukanto paminklo. 
Kalbos centre buvo protes
ts prieš fašistinės valdžios 
pastangas Vilniaus atgavi
mą panaudoti savo pozici
joms sutvirtinti, tuo tarpu 
kai reikia tą valdžią ir visą 
fašistinę santvarką nuvers
ti. Pažymėjau, kad lietuvių 
tauta už Vilnių gali dėkoti 
tik broliškoms tarybinėms 
tautoms ir Tarybų Sąjun
gos vyriausybei, kuri atida
vė Vilnių Lietuvai. Aplink

stovėję darbininkai sutiko 
kalba karštu pritarimu ir 
šūkiais “Valio!.”

Kadangi kalbėjau ne per 
garsiakalbį, tad girdėti ga
lėjo tik aplinkui stovėjusie
ji įvairių fabrikų darbinin
kai. Todėl negalėjau įvyk
dyti uždavinio — visą mi
nią, jau pasukusią prezi- 
dentūron, pakreipti į aTry- 
bų Sąjungos pasiuntinybę. 
Aplink mane susidaręs bū
rys darbininkų bandė ten 
pasukti, bet kamšatis bu
vo tokia, kad srovė nešė 
ten, kur ėjo visa minia. Tad 
ir nutarėme eiti į preziden
tūrą ir ten pareikšti tikrą 
liaudies nusistatymą.

Žinoma, negalėjau paro
dymuose sakyti visos tiesos 
apie tuos įvykius ir jų gi
lesnes priežastis. Nutylėjau 
ir tai, kad tos dienos va
kare kartu su daugeliu ki
tų draugų, kurių tarpe bu
vo A. Guzevičius, P. Cvir
ka, L. Gira, J. Mozelis ir 
kiti, dalyvavau didelėje de
monstracijoje, kuri buvo 
Kompartijai vado vau j ant 
suruošta prie Tarybų Są
jungos pasiuntinybės, o pas
kui nuėjome į Mickevičiaus 
gatvę prie kalėjimo reika
lauti paleisti politinius ka
linius. T ą demonstraciją 
prie kalėjimo užpuolė raito
ji policija, arklių kanopo
mis mindžiojusi, guminė
mis lazdomis (“bananais”) 
mušusi ir šovusi i žmones. 
Mano dalyvavimo toje de
monstracijoje žvalgyba ne
nustatė, tad to kaltinimo 
negalėjo primesti.

1939 m. spalio 11 d. de
monstracijos ryšium su Vil
niaus perdavimu Lietuvai 
buvo žymėtinu pareiškimu 
liaudies protesto, kuris pa
sireiškė ir gaivališkai ir or
ganizuotai. Tos demonstra
cijos vyko ir sekančiomis 
dienomis, bet man jų nete
ko matyti, nes buvau areš
tuotas ir pasodintas į žval
gybos rūsį, o paskui sku
biai pervestas į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą.

Apie įvykius, susijusius 
su 1939 m. spalio 11 d. de
monstracijomis, esu parašęs 
platesnę atsiminimų apy
braižą, kurią atidaviau 
“Pergalės” žurnalui. (Žiūr. 
š. m. Nr. 2.—Red.).

Justas Paleckis 
1967—1—21

LAISVOJI SAKYK LA

Kauno resp. ligoninės neurochirurgijos skyriaus vedėjas B. 
Piktys (kairėje) ir neurochirurgas A. Matulevičius prie 

rentgeno aparatų. (Nuotrauka M. Ogajaus) <

KAM AšAROJAM PRIE 
VELIONIO KAPO?

Pradžioje devyniolikto 
šimtmečio1, kuomet iš Lie
tuvos masiniai atplaukdavo 
jaunuoliai į Ameriką ir čia 
įsikurdavo, tai mūsų sma
giausios sueigos būdavo: 
sutikimas iš krajaus “gri- 
norių”, vestuvės ir krikšty
nos.

Dabar mūsų toki pobūviai 
nedomina, — šiandien jie 
pasiliko tik kaipo prisimi
nimas. Šiandien ypač di
desniuose miestuose, kur 
daugiau apsigyvenę lietu
vių, nebėra tos savaitės, 
kad neatsisveikintume su 
ilgamečiu geru draugu ir 
nenuriedėtų ašaros iš akiu V V
ant jo kapo.

Kas mus verčia prie to, 
kad pačios ašaros krinta iš 
akių ant velionio kapo? 
Mokslas aiškina: Kai mes 
užsigauname bile kūno są
narį, tai skausmas žaibo 
greitumu nusiaučia per 
mus visą. Pakaruokliai, ku
rie buvo atgaivinti, pasa
koja: Kuomet pastolis bu
vo išmuštas iš po kojų ir 
virvė smogė, tai prieš jį at
sistojo visas praeities gyve
nimas, o po tam į jo galvą 
trenkė “perkūnas”;

Skenduolis, kuris buvo at
gaivintas, pasakoja,: Pir
miausia sužinojau, jog žū
siu, vėliau slinko mano pra
eities gyvenimas...

Šiaurės keliautojai, ku
riuos atrado sušalusius, bet 
atgaivino, papasakojo: Be
eidami pailsę ir atsisėdę pa
ilsėti. Jiem besėdint, pasi
rodė liepsna, pasidarė šilta 
visam kūnui ir pradėjo 
slinkti, it filmas, iš praei
ties gyvenimo blogi ir geri 
šešėliai, ir kuo tolyn, tuo 
jie darėsi tamsesni, iki iš
nyko.

Tai instinktas, kuris su
kuria žmoguje vaizdą iš jo 
praeito gyvenimo. Tą patį 
ir mes gauname, žiūrėdami 
į ilgų metų savo draugą ir 
jo nueitą kelią. Vyriausiai, 
kad mes su juo daugiau ne
kalbėsim ir jo veido nebe
matysime. Bet geriausiai 
mums būtų, tai paimti ve
lionio geriausius nuveiktus 
darbus ir juos tęsti tolyn.

Kad nusikratyti mirusių 
liūdesį, pažvelgkim į gėles, 
kaip jos išdygusios stiepia
si, auga, žydi, sukrauna 
sėklas, paberia ant žemės ir 
pačios sugrįžta į žemę, iš 
kurios išdygo. Arba nuei- 
kim į mišką ir pažvelkim, 
koks jis. yra sudėtingas. 
Vieni medeliai vos išdygę 
ir jau nudžiūvę, antri viso
kiomis pozomis iškrypę, 
treti lieknus ir t.t. Kiek to
liau prieinam prie medžio 
milžino, kuris išsikėrėjęs ir 
slepiasi pasiekti dangų. 
Bet jo kaimyno jau viršū
nė nudžiovus. Trečias toks 
pat kaimynas jau išvirtęs, 
apaugęs samanomis ir iš jų 
dygsta jauni medeliai.

Tik gamta yra motina, 
tvėrėja: želmenijos, mede
lynų ir visos gyvūnijos. Jos 
dėsnys yra, -kad visi dirbtų 
be paliovos krutėtų, o kas 
nepildo to dėsnio, tas be 
laiko miršta. Žiemai užė
jus, visų medžių šaknys 
'dirba, ruošia peną dėl pa
vasario. Ir vos tik sniegas 
nutirpsta, saulutė užkaiti
na planetos plutą: gėlės, 
medžiai, krauna pumpurus, 
apsivelka naujais lapais, 
medžiai pasipuošia spalvin
gais žiedais, aromatu pri
pildo orą ir išbudina, vabz
džius, kurie sudaro savo-

tiška orkestrą ir baletą. 
Pavasaris: kur neisi, visur 
jungiasi į poras — gam 
veselija...

Argi ne tas pats ir su, 
žmonija? Vieni vos gema ■ 
ir miršta. Pilnos ligoninės 
visekių iškrypėlių, kurie 
neturi progos pažinti šį dai- 

pasaulį ir miršta. Tūlilu
išauga, it tie milžinai me
džiai.

Dabar norėtus paklausti 
tų mūsų pensininkų, kurie 
per 
skaito savo metus ir dienas.

dienas sėdi namuose ir

Indijoj yra tautelė “paky- 
rai” 
bet 
nūs 
si r i 
neš 
me
patji nupuola. Reiškia, gam
ta naip patvarko, kad jeigu

. Jie kunigais netiki, 
patys save už griekus 

ibaudžia. Jie lazdą pri- 
ša prie rankos ir taip 
ioja ją. Už dešimties 

nu ranka nudžiūsta ir

tu kurios nors kūno dalies
nevartoji, tai ji tau nerei
kalinga ir ją gamta atima 
iš navęs.

Deja, ne tik mes, bet ir 
tie drūtuoliai: pasensta ir£l
virsta kaip tie medžiai mil
žinai. Jų vietoje gema ir
auga nauja gentkartė, su
m a 
gia 
rie 
šai

žiau pagiežos, o su dau- 
u kultūrinių siekių, ku- 
kuria naują, laisvą pa- 

lį, kuriame nebus žino
mos ligos ir kuriame gyve
nimas bus keliolika kartų
ilgesnis.

Nereikia ašaroti prie ve
lionio kapo, nes tas kenkia 
žmogaus sveikatai.

J. Petruškevičius

Kauno literatūriniame
muziejuje

Mes didžiuojamės savo> 
ratūros milžinų — K. 

•Inelaičio, S. Nėries, P. 
Cvirkos, E. Mieželaičio ir 
kitų rašytojų bei poetų, 
savo plunksna išgarsinusių 

mvišką knygą plačiame 
pasaulyje, vardais. Mes ži- 

ne, kad šiam didžiajam 
,sų literatūros rūmui pa
tus dėjo daugelis pažan- 
žmonių, gyvenusių, kū

rusių ir kovojusių už lie- 
iškją knygą bei kultū- 
sunkiais nacionalinės ir 
ialinės priespaudos me-

lite
Do

lie

no 
mi 
ms 
gii

tuv 
ra 
soči 
tais. Iš tikrųjų, lietuviškos 
knygos kelias buvo neleng
vas. Dabar jį daug žmo
nių 
sali 
nis 
30 
visi 
pa 
tei 
ku

.Štai pirmoji 
knyga — Mažvydo “Kate- 
ki2 
Kleino pirmoji lietuvių kai 
bos

pakartoja... muziejaus 
ėse. Kauno literatu

muziejus, įkurtas l)rtOB 
metų, svetingai priima^M. ’ 

us, norinčius savo akimis 
matyti “gyvus” mūsų li
gatūros istorijos liudinin-
s.

lietuviška

mas,” išleistas 1547 m.

gramatika... Pirmieji 
Donelaičio, A. Strazdo, 
Baranausko, Žemaitės,

J. Janonio, V. Mickevičiaus- 
Kapsuko ir kitų rašytojų 

•inių leidiniai, jų rank- • . 
čiai. Rašytojų gyvc'M^^ 
primena, pavyzd ž i uW 

ižganto plunksna, J. Jab- 
skio krėslas, V. Montvi- 
priklausę daiktai.

Visai kaip poetui gyvam 
nt, atsiveria Maironio 
tainės durys — muziejus 

jul^ įsikūrė ten, kur dau- 
į metų gyveno didysis

kū 
ras 
mą

lon 
lai

esą 
sve

ge
poėtas.

Muziejaus ekspozicija at-

tei a turą — kiekvienas 
rai čia savo mylimo t 
tojo ar poeto knygą.

J. Kasparevičius

/ . < 
/ 

k
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Hartford, Conn.
Draugai Žema i č i a i, L. 

’ > s^gutkevičienė ir Visockienė 
Sąžinėje spaudos reikalais, 
Huvo sustoję ir mūsų sody
boje apie porai valandų. 

Su jais buvome nesimatę 
per žiemų, taigi buvo malo
nu pasikalbėti. Jie sakė, 
kad Moterų klubas ruošia 
didelį parengimų. Jis tu
rės būti svečiais turtingas 
ir sėkmingas, nes jis bus 
spaudos naudai, ir kitiems 
geriems reikalams.

Įvyks gegužės mėnesį, 
Hartforde. Bus duodami 
pietūs. Įvairių programų 
pateiks Aido choro nariai 
iš Worcesterio. Sakoma, 
kad gal būsią ir iš Brookly- 
no, N. Y., Aido choro narių 
su kitokiais pamarginimais.

Šiemet Laisvės chorui su
kanka 40 metų, kai jis gy
vuoja. Taigi turėsime ir 
sukakties minėjimo papen
imą.
. Reikia pasakyti, kad 
^Connecticut valstijoje buvo 
progresyvių chorų Water
bury, New Havene, New 
Britaine, To r ringtone, 
Bridgeporte. Bet šiandien 
likęs tik Laisvės choras.

Didelė garbė jums, hart- 
fordiečiai, kad jūs sugebė
jote tų padaryti. Laikyki
tės, draugai, kitų miestų 
progresyviai su jumis.

J. Strižauskas

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)'

ratu partiją. Išvengimui to
kios katastrofos jis reikalau
ja karą baigti ir iš Vietnamo 
Išsikraustyti.

Protingas, sveikas pasiūly
mas.

Pavasaris jau išaušo. Jau 
galvokime apie vasarą. Gal
vokime, žinoma, apie spaudos 
reikalus, mūsų laikraščio 
“Laisvės” reikalus.

Kaip su piknikais ir kito
kiais parengimais “Laisvės” 
naudai ? Ar jau viskas ap
galvota ir sutvarkyta?

Kolonijų veikėjai prašomi 
pasirūpinti.

Mūsų viceprezidentui Hu
bert Humphrey kelionė Euro
poje eina labai sunkiai. Visą 
diplomatinį biznį jam gadina 
Vietnamo karas. Ne kaip as
menį, bet kaip prezidento 
Jansono pasiuntinį ir jo po
litikos atstovą, europiečiai jį 
įmerkia. Kai kur, prieškari- 
nės demonstracijos labai di
delės ir kovingos.

Sakoma, kati šios vicepre
zidento kelionės misija yra 
paruošti dirvą prezid. Johnso- 
no kelionei kiek vėliau. Ma- 

* tyt, prezidentas nori pirma 
k patirt europiečių nuotaikas, 

apsimokės jam važiuoti...

Gamina “Sparta”
Geriausiems užsienio fir

mų gaminiams prilygsta 
f Vilniaus “Spartos” kojinių- 
į^trįkotažo fabriko produkci- 

raštuotos ir ažūrinės 
■'4^|5teriškos kojinės, vaikiš- 
‘ *^kos sportinės kojinaitės, vy

riškos puskojinės iš vilnos 
w bei elastiko.

Įmonė tina pirkėjų nuo
monę apie “Spartos” pro
dukcijų. Daugelio atsiliepi
mai—geri.

Kauno dirbtinio pluošto 
gamykloje pirmų kartų pa- 

^gąmintas diacetatinis pluoŠ-

^MHBeniausiam Lietuvos gy- 
p^BBitojui jonaviškiui Kaziui 

Švėgždai sukako 138 metai.

Sutartys taikos ir 
saugumo interesais

Europos polifniame gyve
nime praėjusių savaitę bu
vo du svarbūs įvykiai. Ko
vo 15 dienų Varšuvoje Len
kijos Liaudies Respublika 

i ir Vokietijos Demokratinė 
j Respublika, o kovo 17 die- 
| nų Prahoje Čekoslovakijos 
Socialistinė Respublika ir 
VDR pasirašė draugystės, 
bendradarbiavimo ir savi
tarpio pagalbos sutartis. 
Kiek anksčiau — kovo 1 d.

S — Varšuvoje buvo sudary- 
i ta tokia pat sutartis tarp 
i Lenkijos ir Čekoslovakijos.

Dvišalės sutartys, suda- 
i rytos tarp trijų socialisti
nių šalių — tai sudėtinė da- 

: lis socialistinių valstybių 
saugumo sistemoje, kurios 
pagrindas yra Varšuvos su
tartis. Priminsime, jog Ta-* 
rybų Sąjunga yra sudariusi 
tokias dvišales sutartis su 

I visomis šalimis —Varšuvos 
' sutarties dalyvėmis.

VDR, Lenkijos ir čeko- 
į slovakijos sutartys suvai- 
: dins svarbų vaidmenį, už
tikrinant taikų ir saugumų 

; Europoje. Juk visiems žino- 
| ma, kad didžiausių pavojų 
! taikai kelia Vakarų Vokie- 
į tijos militarizmas ir revan- 
! šizmas, Vakarų Vokietija 
i siekia peržiūrėti antrojo 
pasaulinio karo rezultatus, 

I atsisako pripažinti dabarti- 
; nes sienas Europoje. O tai 
visų pirma liečia VDR, Len
kijos ir Čekoslovakijos sie
nas. Negana to, Vakarų 
Vokietijos vyriausybė iš vi
so atsisako pripažinti VDR 
kaip savarankiškų valstybę 
ir pretenduoja atstovauti 
visai vokiečių tautai. No
rėdami įgyvendinti savo re
vanšistinius tikslus, Vaka
rų Vokietijos imperialistai 
siekia bet kokia kaina gau
ti branduolinį ginklų.

Todėl neatsitiktinai šiose 
sutartyse pabrėžiamas da
bartinių Lenkijos, Čekoslo
vakijos ir VDR sienų ne
liečiamumas bei teritorinis 
vientisumas. Sutartyse įra
šyti savįtarpio įsipareigoji
mai ginti šias sienas. Jose 
nurodoma, kad taikus Vo
kietijos klausimo suregulia
vimas įmanomas tik pripa
žinus, jog egzistuoja dvi su
verenios Vokietijos valsty
bės.

Kaip žinoma. Vakarų Vo
kietija laiko Vakarų Berly
ną VFR dalimi ir stengia
si tai parodyti kiekviena 
proga. Tačiau suta r t y s e 
tarp VDR bei Lenkijos ir 
tarp VDR bei Čekoslovaki
jos duodamas ryžtingas at
kirtis šioms netei sėtoms 
pretenzijoms. Jose pabrė
žiama, kad Vakarų Berly
nas yra “ypatingas politinis 
vienetas.”

Daug nelaimių Europos 
tautoms, o ypač Čekoslova
kijai, atnešė Miuncheno su
sitarimas, sudarytas 1938 
metų rugsėjo 30 dieną tarp 
fašistinės Vokietijos, fašis
tinės Italijos, Anglijos ir 
Prancūzijos. Šis liūdnai pa
garsėjęs susitarimas, pagal 
kurį Čekoslovakija buvo su
skaldyta, buvo dalis nusi
kalstamo fašistinės Vokie-
ti jos sąmokslo prieš taiką. 
Jis buvo sudarytas, grasi
nant agresyviu karu, pažei
džiant visas tarptautinės 

‘teisės normas. Bet ir da
bar Vakarų Vokietija at
sisako pripažinti, jog šis 
susitarimas buvo neteisė
tas. Tai ypač pabrėžiama 
VDR ir Čekoslovakijos bei 
Lenkijos ir Čekoslovakijos 
sutartyse.

ĮVAIRUMAI
Šios trys sutartys užker

ta kelią V. Vokietijos mili- 
tarizmo agresijai prieš so
cialistines stovyklos šalis. 
Šios sutartys taip pat suda
vė smūgį tiems klastin
giems planams, kuriuos 
brandina Vakarų Vokieti
jos vyriausybė, paskelbusi 
vadinamąją “naująją Rytų 
politiką” — diplomat! š k a i 
izoliuoti VDR.

New Jersey lietuvių 
dėmesiui

Balandžio 23 dieną Eli- 
zabethe įvyks labai šaunus 
parengimas. Iš New Yorko 
pribus menininkų grupė, Jo
no Juškos vadovaujama, ir 
suvaidins kelis gražius, 
juokingus veikalėlius publi 
kos palinksminimui. Na, o 
antrojoje programos daly
je pranešimą padarys A. 
Bimba, kuris neseniai su
grįžo iš ilgos viešnagės Lie
tuvoje. Vadinasi, programa 
bus labai įvairi. Visa sek
madienio popietė bus gra
žiai ir naudingai praleista. 
Programa prasidės 2 vai. 
po pietų.
Parengimo vieta: 408 Court 

St., Elizabeth, N. J. Ruo 
šia Literatūros Draugijos 
52 kuopa. Visi New Jer
sey lietuviai esate širdin
gai kviečiami sueigoje da
lyvauti.

Rengėjai

Brooklynietė Mrs. Hea- 
cock, 65 m., mėnesiu pirm 
mirties buvo užrašiusi šim
tą tūkstančių dainininkui 
Cattanach, 33 metų. Teisė
jas šį jos testamentą atme
tė, 0' pripažino anksčiau pa
darytą, kuriuo turtas palie
kama Jėzuitams.

Jūry teritorija
Jūrų pakraščiai priklauso 

tai valstybei, prie kurios jie 
yra. Seniau, kada patran
kos siekdavo tik už poros 
šimtų mastų, tai buvo nu
statyta, kad jūrų teritorija 
priklauso valstybei tik per 
tris mylias nuo krantų. 
Mat, tais laikais priešas ne
galėjo valstybės krantų 
bombarduoti iš tokios at
stos.

Dabar kanuolės siekia už 
kelių desėtkų mylių, gi lėk
tuvai ir lėktuvnešiai jau 
daro krantus nesaugius. Ki
ta, 'kiekviena valstybė sten
giasi apsaugoti žuvis savo 
pakraščiuose.

Prieš apie dešimtį metų 
įvyko tarptautinė konferen
cija jūrų pakraščių reika
lais. Tarybų Sąjunga ir so
cialistinės valstybės, kurios 
jau yra paskelbę, kad jūrų 
pakraščiai per 12-ką mylių 
priklauso joms, reikalavo, 
kad tas būtų nustatyta vi
soms valstybėms. Jungtinės 
Valstijos laikėsi tik už tris 
mylias. Konferencijoje susi
tarimo nepasiekta.

Dabar Jungtinės Ameri
kos Valstijos turi ne
smagumo su Pietų Ame
rikos valst y b ė m i s . Pe
ru, Čilė, Ekvadoro valsty
bės paskelbė, kad jūrų teri
torija yra jų per 200 mylių 
nuo krantų. Tame plote su
ima JAV žvejų laivus, ku
rie ten žvejoja. Meksika el
giasi panašiai Meksikos už- 
lajoje.

Sukako 10 metų nuo Lie
tuvos dujofikavimo pra
džios. Mėlynoji ugnis de
ga jau 15,000 butų, esančių 
kaime.

Įžymusis karvedys
J. Uborevičius gimė Za

rasų apskr. Dusetų vis. An- 
tandrijos kaime (dabar Ute
nos ra j. Bikūnų apyl. “Vie
nybės” kolūkis), gausioje 
valstiečio šeimoje. 1915 m. 
jis buvo mobilizuotas į ru
sų armiją.

Vasario revoliucija užti
ko J. Uborevičių veikian
čiojoje armijoje Besarabi
joje, Rumunijos fronte, kur 
jis tarnavo podporučiku. J. 
Uborevičius nesvyruodamas 
iš karto stojo į bolševikų- 
leniniečių rikiuotę ir 1917 
m. kovo mėn. buvo priimtas 
į Komunistų partijos eiles. 
Prisimindamas šias audrin
gas dienas, jis vėliau rašė: 
“Nepasa k y č i a u, kad aš 
greit, aiškiai susiorientavau 
visuose klausimuose, bet 
pagrindinius dalykus—prieš 
karą, prieš buržuaziją, už 
Tarybų valdžią — aš su
pratau ir pradėjau aktyviai 
veikti”.

Už narsumą Vyriausiasis 
kariuomenės vadas J. Ubo
revičius buvo apdovanotas 
trimis Raudonosios Vėlia
vos ordinais.

Pasibaigus pil i e t i n i a m 
karui, talentingas lietuvių 
tautos sūnus J. Uborevičius 
toliau atkakliai dirbo, stip
rindamas Tarybų, valstybės 
gynybą. Jis parašė ir pas
kelbė eilę vertingų veikalų 
karo teorijos klausimais.

1937 m. J. Uborevičius, 
liaudies priešų apšmeižtas, 
tragiškai žuvo.

Labai kultūringas, ‘atvi
ras ir nuoširdus, rūpestin
gas ir reiklus, jautrus savo 

| pavaldiniams, kuklus ir ryž
tingas, principingas komu- 
nistas-leninietis, nepapras
tai darbštus, susi tvardąs ir 
atkaklus — toks buvo J. 
Uborevičius. Ks.

“Aukso amžiaus” 
raktai

Geriausi praeities protai 
mėgino įsivaizduoti, kaip 
ir kada prasidės pasaulyje 
“aukso amžius”. Bet per 
šimtmečius visos svajonės 
apie tai tebuvo vien utopi
jos, geri pageidavimai. K. 
Marksas ir V. Leninas nu
rodė: laiminga ateitis bus 
tik tada, kai žmonės ją pa
tys sukurs.

Ir štai dabar mes stovime 
jau prie pat šios ateities 
slenksčio. Komunistinės vi
suomenės kontūrai pasida
rė apčiuopiami, aiškūs: par
tijos XXII suvažiavimo pri
imta Programa mūsų ryto
jų pavaizdavo romantiškai, 
bet be fantazijų, realiai, už
tikrintai. Programoje pa
teiktą šviesių komunizmo 
rūmų projektą tarybinė 
liaudis jau vykdo savo į- 
kvėpimo kupinu darbu.

Pasaulis labai domisi, 
kaip mūsų šalyje kuriama 
komunistinė visuomenė. O 
kaipgi! Juk mūsų rankos, 
mūsų jėgos kuria visos mū
sų planetos rytojaus proto
tipą. Pažangioji žmonija vi
siškai pagrįstai laikosi nuo
monės, kad Tarybų Sąjun
goje pradėta išplėstinė ko
munizmo statyba yra ne 
kas kita, kaip įrodymas, 
kad prasidėjo nauja pasau
lio visuomenės vystymosi 
epocha, didžiausių revoliu
cinių pertvarkymų epochą, 
kai milijonai ir mi
lijonai žmonių išsivaduoja 
iš ilgaamžės kapitalistinės 
vergovės, kai ištisuose že
mynuose kuriamas naujas 
gyvenimas.

Istorinio žmonijos kelio 
į “aukso amžių” finišas ne
be už kalnų. Bet, žengiant į 
jį, dar reikės įveikti nema
ža kliūčių. A. čilvenas

Help Wanted Female
SALESGIRL

Some experience.
Retail candy shop for

Easier holidays.
Please call
BA 6-4427

(21-27)

HELP WANTED MALE
MACH1NISTS

M< n with capabilities of setting up 
ling machine, lathe, drill press 

production runs. Excellent op- 
•tunity for advancement. Starting 

wages excellent . Profit Sharing Plan, 
Insurance & Health Benefits. Ap- 

wcek-days between hours of 
to 3 and Saturday, 10 to 12 

4>n. PHILADELPHIA SCIENT1F- 
GLASS CO., 9th—Ridge Avenue,

mi 
foi 
poi1

Plj
10
no, 
IC
Perkasie, Pa. Phone 257-6869

(23-27)

EXPERIENCED MECHANIC. Must 
ive cx|x?rience on industrial front 
(I loaders and motors. Welding 
perience helpful but not necessa-

Apply in person, or phone 1-932-

ha 
en< 
ex 
ry.
23<6. ORGANIC COMPOST CORP.

(27-30)

MALE & FEMALE
MAN & WIFE to work 11 P.M.
7 A.M. in restaurant. Duties in
do cleaning rest, and kitchen and 

poi, scouring. Call in person any
time from 4 to 6. Ask for Mr. Horn- 
stejin or Mr. Shavado. Salary open.

Phila., Pa.
(27-28)

to 
clu

6501 Castor Ave

Paieškojimas
Ieškau savo brolio Bronislovo Ma

lišausko, kilęs iš Šikšncliškių kai
me , 
tėv 
kic 
J4-

, Pasvalio rajono, dirbo mažame 
o žemes sklypelyje. Laike vo
čių okupacijos jj išvežė j Vokieti- 
Karui pasibaigus, teta pasikvie- 
j Ameriką, gyveno po adresu 

. Garden St., Elizabeth, N. J. 
autieji apie jį prašomi pranešti 
n, už ką būsiu dėkingas. Jonas 

Pasvalys, ‘ Panevėžio
3, Lithuania, USSR. (26-27)

85 .
Žit 
ms!
Mąlišauskas,
2/

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

’arė su užkandžiais. Rengia 
Liptuvos Sūnų ir Dukt. Drau- 

a — sekmadienį, balandžio 
.pril) 9 d., Laisvės choro

gi

svetainėje, 157 Hungerford st. 
Darys atsidarys 12 vai., pie
tus— 1 vai. ir trauksis iki 9 
va 1. vakaro.

Kviečiame visus atsilankyti.
Valdyba

Brockton, Mass.

PRAKALBOS
Kalbės Antanas Bimba

Šeštadienį, Balandžio 8 April
Pradžia 2-rą valandą popiet

Liet. Taut. Namo Salėje
N. Main ir Vine Streets

Kviečiame visus atsilankyti ir išgirsti tikrą tiesą 
apie Lietuvą

' Įėjimas nemokamai
Rengia ALDLD 6-ta kuopa

--------IĮ

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 ūž
baigus bus prakalbos. Kalbės svečias mūs^ų Draugijos 

organo “šviesos” redaktorius—

Antanas Bimba
Jis duos įdomų pranešimų iš savo lankymosi mūsų levų 
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

Aštuo n i e m s mokslinin
kams suteikti medicinos 
mokslų daktarų vardai. Be
je, mokslinį daktaro laipsnį 
Lietuvoje turi jau 36 medi
kai.

Naujoje Šiaulių rajono 
Bazilijonų vidurinėje mo
kykloje įrengtja turtinga 
dailės galerija. Tai Lietu
vos menininkų-profesionalų 
dovana moksleiviams.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-to Apskričio ko
miteto posėdis įvyks balan
džio 23 d., 11 valandą ryto, 
318 Broadway.

Kviečiame komiteto na
rius ir vietinius veikėjus 
dalyvauti. Turime svarbių 
reikalų apkalbėti ir gerai 
prisirengti prie vasarinių 
parengimų — piknikų, ir 
kitus bėgančius reikalus 
apkalbėti.

Jaskevičius,
7 Apskr. sek r. 

(27-28)

LOS ANGELES, CALIF.
Dėmesiui LDS ir LLD kuopų 

nariams: Susirinkimas įvyks 
Balandžio (April) 9 d., 11 v. 
ryte 1359 W. 24th St., L. A.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite ir naujų pakalbinkite.

Neapleiskite susirinkimu, 
nes tas silpnina kuopas. Bū
tinai dalyvaukite, nes turime 
svarbių dalykų aptarti.

(26-27)

“Šviesos” leidykla Kaune 
išleido 130 įvairių vadovė
lių bendru 3 milijonų tira
žu.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
ners stambesne auka paremk

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Paraše Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.
nušviesta ir apibūdintaŠioje knygoje jus rasite

visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdži n

Baltieji vergai
Negrų vergovė

ir jų viešpačiai
Amerikoje

Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybes karas
Proletariato klases susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo
Aštriųjų kovų laikotarpis ' 1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas
Socialistai, profesinės sąju: 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Am

igos ir jų politinė veikla

etikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba”
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

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

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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Poeto Juozo Tysliavos 
kūrybos aptarimo vakaras

»*
Praėjusį sekmadienį laik

raščio “Vienybės” patalpo
se, Brooklyne, įvyko vaka
ras poeto J. Tysliavos kū
rybai aptarti.

kad būtų skaityta daugiau 
eilėraščių. Trumpai pakal
bėjusi apie Tysliavą kaip 
apie žmogų, dailininkė-ta- 
pytoja. Aleksandra Merkei’-

Kaip žinia, tik neseniai 
Lietuvoje leidykla “Vaga” 
išleido didoką Juozo Tyslia
vos eilėraščių knygą. Tai
gi “Vienybės” leidėja Va
lerija Tysliavienė sukvietė 
kai kuriuos poeto Tysliavos 
bičiulius bei poezijos mėgė
jus išsamiau susipažinti su 
jo kūryba.

Pirmininkavo pati šeimi
ninkė Valerija Tysliavienė. 
Pirmiausia ji pakvietė J. 
Kiznį paskaityti J. Tyslia
vos rinktinių eilėraščių re
cenziją. Prelegentas buvo 
paruošęs pagrindinį prane
šimą apie poeto kūrybą ir 
ypatingai apie “Nemuno 
rankose” knygą, kur su
kaupti patys svarbiausi po
eto darbai. Pranešėjas pa
skaitė ir kai kuriuos Tys
liavos eilėraščius.

Sužavėti poeto kūryba, 
svečiai tiesiog reikalavo,

Vitkauskaitė svečius gra
žiai nuteikė paskaitydama 
jos pačios pasirinktus poe
to eilėraščius. Po to buvo 
iškviesta Onytė žiugždie- 
nė — ji daugiau eilėraščių 
skaitė.

D-ras Levas Vladimiro
vas, Jungt. Tautų bibliote
kos Niujorke direktorius, 
tarė keletą žodžiu apie J. 
Tysliavos knygos Lietuvoje 
išleidimo reikšmę.

Ilgiausiai kalbėjo Jonas 
Valaitis — ne tik apie J. 
Tysliavos poeziją, kiek apie 
tai, kad “Vienybė” sulauž- 
ta-sudorota į puslapius, bet 
neatspausdinta dėl to, kad 
leidėjai trūksta lėšų!..

Dar kalbėjo redaktorė 
Salomėja Narkeliū n a i t ė , 
D-ras A. Petriką ir kiti.

Vakaras buvo tikrai įdo
mus.

N.s.

Iš klubiečių susirinkimo
Kovo 29 “Laisvės” salėje 

Niujorko lietuvės moterys 
susirinko į klubo mėnesinį 
susirinkimą.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė susirinkimą ati
darė. o susirinkimo vedė
ja išrinkta A. Rainienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Ieva Mizarienė pa
kalbėjo anie klubo bėga
muosius reikalus. Fin. sek
retorė V. Nevinskienė pra
nešė, kad klubo iždas yra 
gerame stovyje, kovo 8-tos 
parengimas serai pavyko— 
apmokėta išlaidos ir klubui 
dar liko pelno.

Iš Koyo 8-tos narengimo 
komisijos Ona Jakštienė dė
kojo visiems už kooneravi- 
mą ir skaitlingą dalyvavi- 
ma parengime.

Ieva Mizarienė pranešė 
apie balandžio 15-tos ruo
šiamą milžiniška demonst
racija už taiką Niujorke. Ji 
prašė klubietes skaitlingai 
dalyvauti Taikos eisenoje.

Taipgi I. Mizarienė primi
nė, kad Gegužės Pirmosios 
demonstracija įvyks gegu
žės 1-mą vakare po darbo 
Union Square Niujorke. Ši 
demonstracija tai kova už 
Taiką, už sustabdymą karo 
Vietname, kviečiame visus 
kuo skaitlingiausia daly
vauti.

Gegužės Pirmosios paruo
šimo komitetas balandžio 8- 
tą turės pasitarimą. Mo
terų klubą atstovaus A. 
Rainienė ir įteiks auką nuo 
klubo $25.

Skaitytas padėkos laiškas 
nuo nacionalio komiteto ko
vai prieš nacizma-fašizma 
dėkojant mūsų klubui už 
parąmą.

S. Sasna pateikė raportą 
iš sveturgimiams ginti ko
miteto konferencijos, įvy
kusios kovo 18 dieną New 
Yorke. Sakė konferencija 
buvo labai svarbi, kalbėjo 
jvairių profesijų įžymūs 
žmonės. Kiekvienas kalbė
tojas griežtai pasisakė prieš 
netikusį Walter McCarran 
įstatymą ir ragino visus do
rus amerikiečius kovoti, 
kad šis įstatymas būtų pa
naikintas.

Balandžio 22 Lietuvių na
mų Bendrovės šėrininkų su
važiavime moterų klubą at
stovaus U. Bagdonienė.

Klubo protokolo sekreto
rė B. Keršulienė skaitė du 
laiškus, vienas nuo Bing- 
hamtonietės O. Wellus, ant
ras nuo kalifornietės Ks. 
Karosienės. Jos linki mūsų 
klubietėms geros sveikatos 
ir sveikina už nenuilstamą 
klubo veiklą.

V. Venskūnas jau sugrį
žo iš ligoninės. Kadangi jis 
daug kuo pagelbėdavo mo
terų klubo parengimams, 
susirinkimas nutarė pasiųs
ti nuo klubo jam laiškelį su 
geriausiais linkėjimais grei
tai susveikti ir vėl grįžti 
prie visuomeninės veiklos.

Kaip žinote moterų klubas 
parsisiuntė iš Lietuvos 1967 
metu 100 kopijų moterų ka
lendoriaus. T a i gražaus 
formato knyga ne vien kaip 
kalendorius. Jame telpa 
daug geru patarimų ir gra
žių apysakų. Norintieji įsi
gyti kreipkitės j klubo pir
mininkę I. Mizarienę Lais
vės adresu. Kaina $1.

Aukos klubui
Emilija Juškevičienė ap

gailestauja kad negalėjo 
dalyvauti moterų dienos pa
minėjime. Ji tuo sumetimu 
aukoja klubui $5.

Irena Levanienė aukojo 
dėžutę saldainų.

M. Janulevicienė paauko
jo 8-nis krepšelius skalbi
nių sagutėms sudėti 
(clothes pin bags).

Visoms širdingas ačiū.
Koresp. V. B.

AIDO CHORO REIKALAI
Šiomis dienomis nekurie 

Aido Choro Garbės nariai 
atsinaujino duokles, o kiti 
įstojo naujai. Šį sykį gau
ta:

Eva Gailiūnas, $5.
Benedikta ir Vincas Sko- 

džiai, $15.
Frank Varaška, $5. •
Vilinkevičius, $5.
Širdingai dėkojame virš- 

minėtiems prieteliams.
A. Mitchell,

fin. sekr.

Ruošiasi Didžiajam 
Taikos Sambūriui

Iki balandžio 15 d., kada 
įvyks didžioji Taikos de
monstracija Niujorke, viso
se miesto dalyse eina prisi
ruošimo darbas.

Pavyzdžiui, Queens’s še
štadienį bus “motorcade”,— 
mašinomis važiuos įvairių 
organizacijų atstovai su iš
kabomis, garsiakalbiais, pla
katais, atkreipdami žmonių 
dėmesį į tai, kad reikia rei
kalauti .taikos. Sekmadienį 
bus išdalinti lapeliai prie 
bažnyčių Queense. žinoma, 
tai bus daroma ir kitose 
miesto dalyse, bet nežinau, 
ar tuo pačiu laiku kaip 
Queense.

Kituose miestuose irgi 
žmonės nesnaudžia. Cleve- 
lande ir Detroite organi
zuojama specialūs trauki
niai, kurie atveš demons
trantus į Niujorką balan
džio 15 d. demonstracijai. 
Iš abiejų miestų išeis po 
traukinį su dešimt vagonų 
balandžio 14 d. vakare ir 
pribus Niujorke balandžio 
15 d. Iš Washingtond irgi 
ruošiamasi pribūti specia
liais traukiniais — taip pat 
ir iš daugelio kitų miestų.

Taigi, ir mes, lietuviai, da
lyvaukime visi kaip vienas 
šioje demonstracijoje, ba
landžio 15 d. Pradžia 11 vai. 
Central Parke (Sheep Mea
dow) prie 66-os gatvės. 
Maršas prasidės 12 vai. į 
Jungtines Tautas. Didžioji 
iškilmė s u kalbomis įvyks 
3 vai. prie Jungtinių Tau
tu.

Ieva

Garbingoji darbo 
šventė artėja

Gegužės Pirmoji, Ameri
kos darbo žmonių kovose už 
laisvę ir laimę pagimdy
toji, šuoliais artėja. Ji bus 
minima gegužės 1 dieną, 
tarp 4 ir 7 prievakarį, Uni
on Sq., Manhattane.

Rengiama prievakarį, kad 
visi dirbantieji galėtų da
lyvauti vienu ar kitu de
monstracijos laiku. Kalbas 
sakys įžymūs visuomeninin
kai. Liaudies menininkai 
darbininkų gegužinę aprū
dys girdimuoju ir mato
muoju menu.

Galutinai suplanuoti pub
likos sukvietimo priemones, 
žygius, taipgi programos 
vykdymą šaukiama antroji 
konferencija. Organizaci
jos prašomos atsiųsti atsto
vus, taipgi prisidėti finan
sine parama.

Konferencija įvyks jau šį 
šeštadienį, balandžio 8, 1 
vai., Academy Hall, 853 
Broadway, Room 16B.

Advokatas sako: jie 
turėjo teisę sėdėti

Praėjusį lapkritį New 
Yorke buvo areštuota 14 
DuBois klubo narių už sė
dėjimą draftui parinkimo 
ištaigoje. Pastaruoju laiku 
jie buvo pašaukti teisman. 
jiLgvnėias advokatas Stan
ley Faulkner sakė, kad jie 
turėjo teisę sėdėti. Teisė
jas, išklausęs argumentų, 
nuosprendį dar atidėjo.

Bronxe vienam asmeniui 
apiplėšus bankov skyrių, 
slaptoji policija padarė kra
tą giminių namuose. Ten 
šaldytuvuose surankioję 
apie $20,000 iš $50,000 pa
grobtų.

Bronxe areštuotas Roger 
Mion, 24 m., kuris buvęs 
įsitaisęs slaptą periminėji- 
ma tėvo pasikalbėjimų te
lefonu. Rado visą sandėlį 
mechanizmo.

Vakaras su aidiečiais
Praėjusio šeštadienio va

karą susirinko Laisvės sa
lėje gražus būrys Aido cho
ro prietelių, kur visi sma
giai su aidiečiais praleido
me vakarą. Buvo tikėtasi 
daugiau svečių, bet gal gra
ži ir šilta diena kai kuriuos 
sulaikė — išviliojo į už
miestį.

Malonu buvo matyti cho
ro vicepirmininkę N. Buk- 
nienę, kuri 
geriau, nors, 
ims laiko, iki jos ranka vi
siškai sugis, 
sklandžią įvados kalbą, pri
duodama ypątingą reikšmę 
choro veiklai, pabrėždama 
aidiečių ir mokytojos Mild
red Stensler pasiaukojimą 
chorui išlaikyti kuo ilgiau
siai.

Baigdama, ji pakvietė 
choro pirmininką J. 
zauską, kuris parodė per 
prožektorių padidintas fo
tografijas iš 
T. Lietuvoje 
iš praėjusių 
kymo Waterbury, 
kur Aido choras suvaidino 
veikaliuką “Vestuvės.” Įdo
mu buvo pamatyti aidie-’ 
čius, užfiksuotus filme, ir 
gražu buvo 
puošnius tau 
mus.

Po to visi 
margučiais i: 
viškais patiekalais, kuriuos 
pagamino trys darbščios 
draugės: cho 
re K. Čeika 
dietės O. Čc 
Sasna. Joms 
te N. Ventiėnė. 
joms širding 
triūsa.

Bilietus pardavinėjo ir vi
so vakaro finansini apskai
čiavimo atliko, mūsų paty
rusį aidiete 
kaitė. Kaip 
ia tiksliai ii 
lieka savo u 
darbas aidiečių pilnai įver
tintas.

Kad sukelti Aido chorui 
najamu. pasidarbavo mo
kytoja M. Stensler. N. Buk- 
nienė, H. Feiferienė. E. Mi
zarienė. V. Bnnkienė. K. 
Rušinskienė. O. Kazlaus
kienė ir A. Lenšienė. Ki
tus įvairius darbus atliko 
J. Lazauskas, A. Mitchell ir 
P. Venta.

Vakaras nebūtų lietuviš
kas. jei nebūtu bendro dai
navimo. Vadovaujant mo
kytojai M. Stensler, visi 
svečiai su aidiečiais sudai
navo keletą dainelių, kas 
nridavė jaukumo ir šilto 
draugiškumo, o prie V. Be- 
kerio plokšteliu muzikos 
šokėjai suko polkas ir val
sus.

Linksmas ir smagus buvo 
šeštadienio vakaras su ai
diečiais. Aido choras dėko
ja visiems svečiams už at
silankymą į jų surengtą šu- 
rum-burum-T-už moralinę ir 
materialinę paramą. Džiu
gu, kad Aidas turi širdingų 
prietelių, kad jie supranta 
ir įvertina jo veiklą.

jaučiasi daug
žinoma, dar

Jinai pasakė

La

apsilankymo 
ir nuotraukas 
metų apsilan- 

Conn.,

žiūrėti į jų 
tiškus kostiu-

pasivaišinome* 
* kitais lietu-

ro garbės na- 
uskienė ir ai- 
pulienė ir S.

Reiškiame
ą padėką už

L. Kavaliaus- 
visuomet. Lili- 
’ teisingai at-

New York. — Į Niujor
ką jau atvyko Ringling 
Bros, and Barnum & Bai
ley cirkas. Kaip visuomet, 
jis—didelis, turįs daug nau
jenybių: stebėtojai mato, 
kaip Sibiro tigras, tupėda
mas ant arklio nugaros, vi
sokius šposus išdarinėja. 
Cjrko pastatymai — Ma
dison Sq. Gardene, Manhat
tane.

Bus labai graži ir 
kultūringa popiete

Tai bus balandžio' 16 die
ną ir prasidės 2 vai. po pie
tų. Pamatysite tai, ko dar 
nesate matę. Drąsiai galima 
sakyti, kad nė vienas Ameri
kos lietuvis dar nėra matęs 
vienoje vietoje visų šiandien 
išeinančių Lietuvoje laik
raščių ir žurnalų. O štai da
bar yra proga juos pama
tyti. Tai labai labai gražus, 
įspūdingas vaizdas.

Kalba eina apie Lietuvos 
spaudos parodą, kuri minė
tą dieną įvyks “Laisvės” 
salėje—102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Be parodos, 
taipgi bus rodymas įdomių 
filmų. Be to, po gražios pro
gramos bus ir vaišių. Vadi
nasi, visa balandžio 16 die
nos ponie'o bas įvairi, spal
vinga ir kultūringa.

Ruošia Literatūros Drau
gijos 185 kuopa. Visi ir vi
sos esate širdingai kviečia
mi dalyvauti.

Rengėjai

Nutarta išlaikyti 
20 centų fėrą

New Yorko valstijos as
amblėja priėmė gubernato
riaus planą išlaikyti mieste 
fėrą kaip dabar yra — po 
20 centų. Bet, kad tą galė
tų finansuoti, tas pat pla
nas nusako išleisti pustre
čio bilijono sumai Bonų 
transportacijos reikalams. 
Bonai dar ne galutinai iš
spręsti, eis piliečiams bal
suoti.

Taip pat tame pat plane 
numatyta sujungti visękias 
miestinės transportacijos 
reikalams įstaigas: Transit 
Authority; Triborough 
Bridge ir Tunnel Authori
ty, Manhattan and Bronx 
Surface Transit Operating 
Authority ir Long Island 
Rail Road po Metropolitan 
Transportation Authority.

Naujuose transportacijos 
reikaluose buvo pasiūlyta 
ruoštis statybai dviejų tiltų 
per Long Island Sound ir 
dviejų džetportų.

Kariškis į Vietnamą 
nebesugrįš

Niujorkietis Michael Kroll 
sulaukęs 21 metų amžiaus 
jau buvo atitarnavęs 13 mė
nesių Vietnamo fronte, ga
vęs pakankamai žaizdų, kad 
gautų Purple Heart ir pen
kias žvaigždes. Visu tuo 
ginkluotas, jis paprašė mi- 
litarinę viršenybę leisti jį 
apsilankyti pas motiną Niu
jorke ir, pažadėjęs dar 6 
mėnesius atbūti karo fron
te, jis1 tą leidimą gavo.

Naktį iš balandžio 2-os 
į trečią jis tapo Manhatta- 
no gatvėje nušautas.

Policija aiškina, kad sar- 
žentui Kroli pateko kulka 
dėl to, kad jis, pravažiuo
damas gatve, pamatė mari- 
ninką grumiantis su civili
niu nežinomu vyriškiu juos 
išskyrė, marininką išgelbė
jo.

Apžvelgdami Far Rocka
way krautuves inspektoriai 
pamatė vyrus sunešant di
deles dėžes į nupigintai par
davimų krautuvę. Rado vi
sokios galanterijos, bet nė 
vieno pakvitavimo, kur pir
ko. Juos areštavo.

Spaudai popieriaus fir
mos liepos 1 pakelia kainą 
po $3 j)er toną.

Nuoširdi padėka
Pradžioje šių metų mu

dviem teko pergyventi 
skaudžią nelaimę. Aš pasi
daviau į ligoninę menkai 
operacijai — nuėmimui nuo 
sprando ųaviko. Mano žmo
na Nastė; eidama mane ap
lankyti, prie pat ligoninės 
nepastebėjo, kad šaligatvy
je buvo įskilimas: jos koja 
užkliuvo už to plyšio ir ji 
puolė. Puldama nusilaužė 
dešinę ranką, per riešą, ir 
labai užsigavo visą dešinį 
šoną. Tai įvyko šių metų 
sausio 21 dieną.

Skaudų morali sukrėtimą 
ir man teko pergyventi dėl 
žmonos nėlaimės.

Ligoninėje prasidėjo lan
kymo valandos. Laukiu 
žmonos, bet jos nesulaukiu, 
ima nerimas. Suskambėjo 
telefonas mano kambaryje. 
Atsilepiaū. Ligoninės admi
nistracija šaukia mane at
eiti į raštinę. Net krūpte
lėjau. Supratau, kad čia jau 
kas tokio blogo.

Nusiskubinau į raštinę. 
Stovi Nastė su parišta ran
ka, subraižytu veidu, su 
ašaromis [akyse! Greta jos 
ant stalelio padėti trys apel
sinai. Koks graudus vaiz
das! Pagalvokite: užgauta 
širdis, kuri trokšta tau pa
gelbėti!.. Nulaužta ranka
kuri tiese tau pagalbą... 
Tai baisią! skaudus morali
nis sukrėtimas!

Nastės 
tuonias savaites gipse. Da
bar iš gi 
doma ele 
mankštyrpais. Padėtis labai 
skaudi, bet eina geryn.

Mudu abudu širdingai dė
kojame [organizacijoms ir 

u ž išreikštą 
ta — laiškais 

Taip pat ir

ranka išbuvo aš-

pso išimta ir gy- 
ktra—šildymais ir

asmenims 
mums užtioja 
ir atvirukais 
aplankiusiems mus ligoni
nėje ir ,namuose. Taip 
skaitlinga ir nuoširdžiai iš
reikšta Jūsų paguoda sutei
kė didelį 
kiose vai

Todėl
prisidėjušiems prie surami
nimo mūsų nelaimėje, reiš
kiame giliausią padėką!

Pranas ir Nastė 
Bukniai

suraminimą sun- 
andose.
visiems, bet kuo

“Laisvės kolektyvas, 
turėjęs progos pirmiau 
šai pareikšti ypatingai 
stei Buknienei nuoširdžią 
užuojautą ir linkėjimą, kad 
pasveiktų, pareiškia tai da
bar. Po visų nelaimių, būki
te sveiki, 
ir Naste

draugai, 
Bukniai!

Parengimų kalendorius
Balandžio 15 d.

tikos sambūris. 11 vąk 
žygiuoto ja i susitiffl 

General Parke, prie 66-td| 
gatv 

• •

vai. 
vien

ės. 12 vai. pradės žy-s 
Suvienytas Nacijas. 3 
demonstracija prie Su
ptų Nacijų.

Balandžio 16 d.
° salėje “Lietuvos“Laisvės 

spardos paroda” ir filmų 
rodymas. Visi kviečiami. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendrovės 

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

Balandžio 30 d.
LLD 1-os kuopos kultūri

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

Gegužes 7 d.
A: do Choro metinis kon

certas, New National Hsol 
(Lenkų), 261 Driggs Ave^M 
Brooklyn (Greenpoint), N.
r. Pradžia 2 vai. po pietų.

Gegužes 20 d.
LDS 1-os ir 46-os kuopų 

etas A. Gilmanui pa
ti 5:30 vai. vakaro

Laisvės” salėje.

banl 
gerh 
ei

PA SKĖTINIS UžVIETI- 
MAS Į BANKETĄ

Dar kaitą kviečiame į LDS 
s Apskrities banketą—3-čio

pietus, kuris bus šį sekmadie
nį, 
klub 
um 
risor 
dą.

balandžio 9-tą, Lietuvių 
• e (buvusioj Labor Lyce- 
salėje), 15 Ann st., Har- 
i, N. J. Pradžia 2 valan- 
Įžanga $3.50.

Kelrodis tiems, 
žiuo; traukiniais iš
Geriausią važiuoti Jamaica 1. 
nijos traukiniu. Išlipti Fulton 
st. stotyje New Yorke. Išlipus 
gatvėn, Fulton gatve eiti vie
ną bloką iki Broadway. Perė- 

skersai Broadway, eikite į 
ę du mažu bloku iki Cort- 
st. Cortland gatve eikite

kurie va< 
Brooklyn^* 
Jamaica If

ne- 
vie- 
Na-

Pranai

brangi nakvynė
Pitts, 25

Per
Marshall Pitts, 2b m., 

užėjęs pas draugą, pas jį 
ir apsinakvojo 449 Williams 
Ave., Ea^t New Yorke. Na
me kilo gaisras, svečias 
gaisre žuvo.

įsigykite Tarybines 
Lietuviškas Knygas

Skaitytojai, norintieji su
sipažinti su Tarybų Lie
tuvos leidyklų leidžiamo
mis knygomis, gali galin
ti naują kataliogą, kuria
me sužymėti leidiniai, 
numatomi išleisti 1967 
metais.

Katalogas nemokamas
Siųskite prašymą 
sekamu adresu:

IMPORTED PUBS.
& PRODS.
Room 611

New York, N. Y. 10003

jus 
kair 
land 
į dešinę pusę, čia už pusantro 
blok

• stotį 
imkite traukinį, kuris eina į 
New 
stotyje.

Čir išėję gatvėn eikite /kai
rę p 
rrisc 
te į
ku iki 6th st. Čia rasite Ann 
gatv 
Ann

o rasite Hudson Tubes
Nuėję laiptais žemyn,

arką. Išlipkite Harrison

usę apie 3 blokus iki Ha
li avė. šita gatve pasuki- 
dešinę pusę apie du blo-

ę, kur ant kampo 6th ir 
gatvių bus salė.

Rengėjai

Staten Islande areštu
3 jauni vyrai ir mergina 
automobiliumi pravažiuoda
mi
jaunuolį. Pašovė be prie
šas 
mielsi 
sau

pašovę gatve einantį

les, gal praktikuoda- 
kokiam didesnia m 

Tymui. Juos sulaikė po 
: 00 kiekvieną.

Brooklyne šiuo tarpu tu
ri paruoštus pašaukimui 36 

mlansus iš 13 ligoninių, 
juos iššaukti galima tik

■ policiją. Tel e f o n a s : 
■1234.

anq
bet
per
440

BEQUEST RECORDS 
Vėliausios puikiausios, 
tentiškiausios lietuviškos 

plokštelės.
at1

Nepriimkite pakaitų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST

■

Kreipkitės į krautuves 
kaimynystėje arba rašykite 

dėl nemokamo katalogo:/ !
RE QUEST RECORDS^

66 Mechanic Str
New Rochelle, N. Y.




