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KRISLAI
Streikai, neramumai. 
Gyvenimas sunkėja. 
Apie J. Banaitj. 
Nauji vardai.

Rašo R. Mizara
Prezidentas Johnsonas gal

voja, jog reikia pakelti kai
nas daiktams, siuntinėjamiems 
per JAV paštą. Netenka abe
joti, kad Kongresas preziden
to siūlymą priims: kainos bus 
nukeltos; taip pat valdžia 
siūlo pakelti algas JAV paš
to tarnautojams.

O visa tai reikš mūsų reika
lu pasunkinimą, kadangi mes 
su skaitytojais ryšį palaikome 
vyriausiai per paštą.

Greit gali prasiplėšti dides
nių darbininkų streikų banga. 
Neramumai kyla Niujorko 
miesto ugniagesiuose — rei
kalauja pakelti jiems algas. 
Niujorko stambių laikraščių 
spaustuvininkai ir tarnautojai 
veda derybas su leidėjais, vis 
dėl algų pakėlimo.

Streikuoja stambiųjų radijo 
ir televizijos kompanijų kai 
kurie inžinieriai, aktoriai ir 
kiti tarnautojai, reikalaudami 
didesnių algų.

O Washingtone tymsterių 
unijos vadovai tariasi su 
stambiųjų sunkvežimių kom
panijomis taip pat dėl algų 
pakėlimo.

Tymsterių unija — kovinga, 
didžiulė unija, ir jei ji pa
skelbtų streiką tuojau, jį pa
justų visa šalis.

Viskas brangsta, pragyveni
mo produktų kainos tebekyla, 
vadinasi, darbo žmonių gyve
nimas vis sunkėja.

Iš kitos pusės, karas Vietna
me tebetęsiamas. Daug ame
rikiečių jaunų vyrų ten kas
dien žūsta, kovodami ne už 
savo reikalus.

Ot, kokioje gadynėje mes 
gyvename!

Apie neseniai mirusį Tary
bų Lietuvos kultūros ministrą 

\ ^Juozą Banaitį Antanas Venc- 
wt>va parašė eilėraštį, o Juozas 
/Baltušis nekrologišką straips

nį — abu tilpo “Lit. ir menas“ 
savaitraštyje.

. J. Baltušis sako:
Z “Rūsti žinia sukrėtė Tarybų 

Lietuvą, visus jos kultūros 
darbuotojus, plačiausias dar
bo žmonių mases: mirė Juo
zas BANAITIS. Itin sunki ir 
neišmatuojamai skaudi ši ži
nia buvo mums — literatūros, 
meno, muzikos, teatro, kino 
meno darbuotojams, visai kū
rybinei respublikos inteligen
tijai.

Visuose savo darbuose, vi- 
»sas problemas sprendžiant, vi- 

Ujl klausimus rišant, naujų 
ĮRĮrybos kelių ieškant, naujas 
formas įdiegiant mes tvirtai 
žinojome: mūsų tarpe yra už
grūdintas komunistas, princi
pinis kultūros baro vadovas, 
nuoširdus kiekvieno mūsų 
draugas Juozas Banaitis.

Visi mūsų reikalai bei rū
pesčiai buvo taip neatsiejamai 
surišti su juo ir jo veikla, jog 
nė vienas mūsų negalėjome į- 

„ ‘ sivaizduot tokios valandos, kai 
’ niebejusime tvirto jo rankos 

^b^jjpaudimo,-draugiško ir pa- 
VjMnnančio akių žvilgsnio, 

ir turiningo žodžio, 
^Hiančio iš pačių jo širdies 
gelmių.”

(Tęsinys 6 pusi.)

JAV padės gimdymą 
kontroliuoti

Washington. <— JAV vy
riausybė, per savo agentūrą 
—Agency for Internatio

nal Development — prane
šė viešai, kad ji padės įvai- Į 
riems kraštams gamintis i 
piliules, kurios ‘kon t r o- 
liuos” gimdymą, — kurios 
padės moterims apsisaugo-! 
ti nuo nėštumo.

Tokį pareieškimą padarė 
minėtos agentūros adminis
tratorius William S. Gaud 
JAV žemesniojo buto už
sieninių reikalų komiteto 
posėdyje. Bet Mr. Gaud pa
brėžė, kad jis ir kiti neban
dys “prievarta siūl y t i’’ 
žmonėms piliulių. Esą, tegu 
patys žmonės apsispren
džia: jei jie nori kontro
liuoti gimdymą, jei neno
ri turėti daug šeimos, tegu 
perkasi piliules ir lai nau
dojasi.

Šiuo metu daugelyje ša
lių žmonės galvoia, kad rei
kia būtinai pradėti gimdy
mo kontrolės vykdymą, nes 
kitaip užeis badas ir žmo
nių “perviršis” turės išmir
ti badu.

Spėjama, kad Jungtinių

Tautų organizacijos taip 
pat prisidės su pagalba kai 
kurioms šalims, kurių žmo
nės norės kontroliuoti gim
dymą.

Beverly Hills,, Calif.—Čia 
buvo pavogtas (“kidna- 
pintas”) milij o n i e r i a u s 
Herbert J. Y o u n g vie
nuolikos metų amžiaus sū
nus Richardas. Bet “kidna- 
periai” jį grąžino tėvams, 
kai pastarieji sumokė j o 
jiems $250,000. Berniuko 
gengsteriai nesužeidė.

West Palm Beach, Flori
da. — Praėjusią savaitę čia 
buvo užmušti du policinin
kai, iš jų pačių atimtais re
volveriais. Užmušėju kalti
namas tūlas John C. Coo
ley, kuris save vadina “šv. 
Jonu krikštytoju”.”

Indianapolis. — Balandžio 
5 dieną čia mirė D-ras Her
mann J. Muller, įžymus 
mokslininkas, 1946 metais 
laimėjęs Nobelio premiją. 
Jis buvo 76:metli amžiaus.

Didele partizanų pergale
Saigon, Pietų Vietnamas.1 

— Apie 1,500 partizanų — 
kovotojų už vietnamiečių 
laisvę — užpuolė kalėjimus, 
kur buvo sukišti jų bičiu
liai, ir juos išlaisvino. Tai 
buvo Quangtri mieste,, tuo 
pačiu vardu vienoje Vietna
mo šiaurinėje provincijoje.

Partizanų užpuolimas bu
vo netikėtas ir labai drąsus. 
Jie išlaisvino apie 200-300 
savo draugų, ir mūšyje už
mušė apie šimtą Pietų Viet
namo kareivių, saugojusių 
tuos kalinius.

Apie trylika amerikiečių 
karių buvo sužeista.

Partizanų užpuolimai bu
vo platūs. Jie, be kitko, su
naikino kai kuriuos malūn
sparnius, taip pat eilę sunk
vežimių ir kitų susisiekimo 
pabūklų.

Šis partizanų žygis skai
tomas vienu iš drąsiausių, 

(Taip rašo “The New 
York Timeso” koresponden
tas Saigone savo laikraš
čiui balandžio 6 dieną.)

Ryžtasi kovoti 
prieš Johnsoną

Buffalo, N. Y. — Čia 
įvyko konferencija “naujų 
politikos atstovų,” kurioje 
sakė kalbą William F. Pep
per, aštriai nusistatęs prieš 
prezidentą Johnsoną. Jis 
sakė, kad ši organizacija 
dėsianti visas pastangas, 
kad 1968 metų Demokratų 
partijos suvažiavime John
sonas nebūtų nominuotas 
dar vienam prezidento vie
tai terminui.

SAKO: REIKIA SAUGOTI 
MEŠKAS!

Maskva. — Šiuo metu 
Šiaurės poliaus srityje, tėra 
“tik” tarp 10,000 ir 20,000 
baltųjų meškų. Jos išnyks, 
jei nebus bandoma apsau
goti. Taip rašo tarybiniai 
moks 1 i n i n k ai “Priroda” 
(Gamta) žurnale.

Albany, N. Y. — Praėju
sią savaitę1 užsidarė Niu
jorko valstijos seimelio po
sėdžiai. Bet čia pat pra
sidėjo Konstitucijos (de
vintas iš eilės) seimo po
sėdžiai.

Architektas apie 
mūsų miestus

Washingtonas. — Įžymu
sis amerikinis architektas, 
Philip C. Johnson, smarkiai 
kritikuoja Amerikos miestų 
ir miestelių architektūrinę 
išvaizdą. Ji nepatraukli, 
be skonio, sako Johnsonas.

Šis architektas, kaip ži
nia, pastatė New York 
State Theater L i n c o 1 n o 
Centre, Niujorke, taipgi 
Seagram pastatą, esantį 
Park Ave. Seagram pasta
tas skaitomas gražiausiu 
Niujorke.

Johnsonas sako: daug 
amerikiečių vyksta į Pary
žių, į Romą pasigėrėti te- 
naitine architektūra, bet 
niekas iš Europos ir iš pa
čios Amerikos neatvyksta į 
Washingtoną pasigerėti 
mūsų sostinės architektūri
niu grožiu!

Japonijos laikraštininkai 
rūpinasi bloga padėtimi

Tokio, Japonija. — Japo
nų populiariausias dienraš
tis “Asahi Simbunh” pra
nešė, kad jis šaukia visus 
Japonijos laikraščių leidė
jus bei manadžerius ir re
daktorius į lęonferenciją. 
Ji bus gegužės 8 ir 9 dieno
mis Kyoto mieste.

Dienraščio leidėjai labai 
susirūpinę tuo, kas dabar 
darosi Azijoje — jie matyt 
turi galvoje karą Vietna
me, kuris gali išsiplėtoti vis 
labiau ir labiau į kitas ša
lis.

Į konferenciją šio dienraš
čio leidėjai šaukia ir kai 
kuriu kitu šalių laikrašti- V- , C V

| ninkus. Bet jie sako, kad 
Maskvos “Izvestijų” redak-j 
toriai ir direktoriai atsisa
kę čia dalyvauti.

Konferencijos šau k ė j a i, 
tačiau skelbia, kad konfe-1 
rencijoje dalyvaus “New 
York Timeso” leidėjas] 
Sulzbergeris, taip pat ir 
“Christian Science. Monito- 
ro” leidėjas iš Bostono.

Dienraščio “The Times 
of London” leidėjai paža
dėjo konferencijoje daly
vauti. Bus laikraštininkų iš 
Indijos, bus ir iš kitų azi
jinių kraštų, 
jinių kraštų.

Taika Vietname tebėra
labai tolima

Geneva, Šveicarija. —Čia 
atvykęs Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius U 
Thantas sakė, kad taika 
Vietname tebestovi taip to
li, kaip ji buvo prieš vie
nerius metus..

Generalinis sekretorius 
kalbėjo apie savo kelionę į 
Burma, turėtą praėjusiais 
metais. Thantas pripažino, 
kad jis tarėsi su šiaurės 
Vnetnamo atstovu, bet tik 
kaip su asmenišku bičiuliu, 
o ne kaip su valstybės vyru.

Iš Ženevos U Thantas 
vyks į kitas šalis — į Indi
ją, į Ceiloną, į Afganista
ną, ir visur, sako jis, nepa
mirš tartis apie tai, kaip 
būtų galima greičiau už
baigti karą Vietname.

Muštynės 
Amsterdame
Amsterdam, Hollandija.
— Praėjusia savaitę šio 

miesto gatvėse įvyko dide
lės muštynės: jūreiviai gau
dė ir mušė hollandiškus 
“bytnikus.”

Sakoma, kad bytnikai, 
barzdoti, apsileidę jauni vy
rukai, buvo užpuolę kai ku
rias Hollandijos jūreivių 
merginas, tai jūreiviai no
rėjo jiems už tai atkeršyti.

Kai kuriuos bytnikus su
mušė, o kai kuriems pasi
gavę nukirpo plaukus ir 
barzdas. Policija ture j o 
daug darbo, kol “tvarką 
padarė.”

Saigonas. — JAV kariuo
menės teismas nuteisė Ro
bert Tysoną visam amžiui 
kalėti už tai, kad jis, sako
ma, užmušęs keturius Viet
namo piliečius. Trys kiti 
amerikiečiai buvo nusmerk- 
ti trumpesniam laikui kalė
ti už kitus nusižengimus.

Washington. — Sukako 
50 metų, kai JAV nusitarė 
įsikišti į Pirmąjį pasaulinį 
karą Europojev

Kas gi kritikuoja v 
d-rą M. L. Kingą?

New York. — po to, kai 
kovotojas už pilietines tei
ses ir laisves negrams d-ras 
Martin Luther King pasakė 
aštrią kalbą prieš karą 
Vietname, subruzdo jį ata
kuoti visokie politikieriai.

Barry Goldwater, uolusis 
karo šalininkas, respubliko
nas, pareiškė, jog d-ro Kin
go pasakyta Niujorke kal
ba, pakenksianti negrams, 
kovojantiems už savo lais
vę. Goldwateris mano, kad 
nevalia boikotuoti k a r o

Ženevoje U Thantas ta
rėsi su kai kuriomis Jung
tinių Tautų organizacijo
mis bendraisiais reikalais.

Beje, U Thantas priminė 
amerikinės spaudos kores
pondentams, kad kar a s 
Vietname gali greit prasi
plėšti į kitus kraštus.

Vietname.
Roy Wilkins, National 

Association for Advance
ment of Colored People 
vadovas, susilaikė nuo bet 
kokios kritikos d-rui Kin
gui. Wilkinsas sakė, kad 
netrukus įvyks NAACP or
ganizacijos veikiančiojo ko
miteto posėdis, kuris tur
būt svarstys d-ro Kingo nu
sistatymą, dėl to jis, Wil
kinsas, bijo,si ką nors iš 
anksto prasitarti.

Žydų Karb veteranų or
ganizacijos Vadovas M. A. 
Tarlpw kriti/ 1<avo d-ro Kin-

go poziciją, kad Kingas per 
daug aštriai pasisakęs prieš 
Ameriką, kai jis palyginęs 
dabartinius karinius ame
rikinius veiksmus Vietname 
su hitleriniais Antrojo pa
saulinio karo metu Euro
poje.

Jackie Robinson, negrų 
veikėjas ir gubernatoriaus 
Rockefellerio pade j ė j a s 
Niujorko valstijoje, sakė, 
kad jis labai gerbiąs Kin
gą, bet ne su viskuo sutin
kąs, ką jis kalbėjo praėjusį 
trečiadienį apie karą Viet
name ir apie kovą prieš jį.

D-ro Kingo šalininkai, iš 
kitos pusės, skelbia, kad 
vienintelis negram kelias į 
kovą už politines laisves 
Amerikoje yra kova prieš 
karą Vietname, kur labai 
daug negrų žūsta, mūšiuo
se prieš vietnamiečius.

Visi dabar laukia, kas 
bus balandžio 15 dienos de
monstracijoje Niujorke, 
kur įvyks milžiniškas taikos 
šalininkų judesis už taiką 
Vietname. Kaip žinia, d-ras 
King demonstracijoje pasa
kys svarbią kalbą.

Dirbtines laidotuves
Pekinas. — Čia buvo su

ruoštos “dirbtinės laidotu
vės” šalies prezidentui Liu- 

! Shao-chi už tai, kad jis ne
sutinka su Mao Tce-tungo 
pozicija. “Raudongvardie- 
čiai” ir kiti Mao šalininkai 
galvoja, kad tokia savo tak
tika jie labiau įtvirtins 
Mao Tse-tungą.

Gaisre žuvo 
8 studentai
Ithaca, N. Y. — Iškilo 

gaisras Cornell universiteto 
pastate, kur gyveno studen
tai ir kai kurie profesoriai.

Tai buvo praėjusį ketvir- 
tadienį-naktį. Aštuoni stu
dentai — šešios merginos 
ir du vaikinai — žuvo gais
re, taip pat ir vienas uni
versiteto profesorius, 37 
metų amžiaus vyras.

Universiteto vadovai 
skelbia, kad bėgyje 100 pas
tarųjų metų tokios baisios 
nelaimės čia neįvyko, kokia 
buvo dabar. Ieškomi nelai
mės kaltininkai.

Pekinas. — Radijo žinios 
čia paskelbė, kad Kinijoje 
pradėti siūti marškiniai ir 
kitokie rūbai, kuriuose yra 
išdrukuoti “labai svarbūs” 
Mao Tse-tungo mokymai.

Miškas Churchillio vardu
Nazaretas, Izraelis.—Ne

toli čia Izraelio valdžia pa
vadino miškelį Winstono 
Churchillio vardu. Na, tai 
jo sūnus Randolphas čia ir 
buvo atvykęs daly vau t i 
“krikštynose”.

Ispanai darbininkai kovoja
Madridas, 

Dau nei 5,0 
bininkų kovojo Bilbao mies
to gatvėse ąu policija. Tai 
buvo didžiu] 
susirėmimas 
saugumu; p|er dešimt pas
tarųjų metų 
ko panašauk nebuvo įvykę.

Darbinink 
policija, sk 
Laisvė”!

Kova pra 
bininkai nusitarė 
prie apie 5 
sustreikavus 
čia esančianĮie plieno fabri
ke. Apie 20 
buvo paskelbę solidarumo 
streiką. Bet 
000 darbinir kų nusitarė žy-

Ispanija. — 
00 ispanų dar-

a

is darbininku
su valstybės

Ispanijoje nie-

ai, kovodami su 
eibė: “Laisvė!

Ridėjo, kai dar- 
prisidėti 

50 darbininku, 
ių netoli nuo

000 darbininku
4.

vėliau apie 5,

vyko plieni 
Tai ten ir 
su policija.

abriką, kuriame 
ninku streikas, 
prasidėjo kova

Adenas, Ifietų Arabija.— 
urį buvo pradė-Sukilimas, k 

ję vietos arabai prieš bri
tus, dar vis 
žmonių buvb sužeista, o ke- 
lėtas sukilime užmušta.

tęsiasi. Nemaža

Negrai tęs savo kovą 
laisvę

k.—Adam Clay- 
ir kiti įžymūs 

eibė, kad jie pa- 
os tęsimą už

uz
New Yor 

ton Powell 
negrai pask 
stiprins kov 
negrų laisvę. Jie mano su
organizuoti 
partiją, ku 
kaip “trečibji partija, 
per šią partiją negtai ma
no pasiekti 
lių.

“Black Power” 
•i bus žinoma, 

” ir

daugiau perga-

PREZ. JOHNSONAS 
IŠVYKSTA

Washinngtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pirmadie
nį išvyksta į Motevidejų, 
Urugvajaus sostinę. Urug
vajuje, Punte del Este ku
rorte, vyksta Lotynų Ame
rikos valstybių suvažiavi
mas. Prezidentas Johnso
nas pasakys ten kalbą.

Ottawa, Kanada. — Ka
nados katalikų vyskupai nu
sitarė nekovoti prieš ban
dymą pravesti įstatymą, 
kad poros gautų divorsus 
laisviau, kurios to nori.

“Phoenix” plaukia 
atgal

Hong Kong.— Amerikie
čių k v e i k e r i ų laivukas 
“Phoenix” atplaukia iš Š. 

; Vietnamo', kur jis paliko 
daug medikamentų sužeis
tiems (amerikiečių kulko
mis ir bombomis) vietna- 

i miečiams.
Laivelio vairuotojas ka

pitonas D-ras Earle Rey
nolds pranešė, jog kelionė , 
sekas i puikiai, viskas okei.

Šią laivas gabeno medi- 
ntus Šiaurės Vietna- 
žmonėms prieš Wa-

kame
mo
shingtono valdžios norus ir 
patvarkymus. Spėjama, kad 
Ame

sunki 
Reyn 
sau i

•ikos valdžia šio laivo
, ypatingai kapitoną, 1 
ai pabaus. Bet d-ras 
olds sako: 
okių baudų. Man rū

pi padėti nekaltai užpul
tiems ir sužeistiems žmo
nėms.

aš nepai-
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Skandalas su Lotynu Amerika
DAUG kalbama ir rašoma apie busimąjį abiejų Ame

riką prezidentų susirinkimą Punta del Este mieste. 
Lotynų Amerikos prezidentai, matyt, nepasitenkinę 
gaunama iš Jungtinių Valstijų finansine parama ir no
rėtų jos daugiau gauti. Tai visiškai natūralu.

Bet kas su ta gaunama parama daroma? Kur tie 
bilijonai dolerių nueina?

Už pavyzdį gali būti Venezuela. Jos prezidentas 
Raul Leoni sakosi turįs bėdos su partizanais. Jų slopi
nimui jam reikią didesnės armijos, daugiau amunici
jos ir šautuvų, ypač daugiau lėktuvų. Todėl jis viešai 
pripažįsta, kad jo biudžete daug didesnė lėšų dalis tu
rės eiti ginklavimuisi.

Panaši istorija su beveik visomis Lotynų Amerikos 
respublikomis. Jas valdo militarinės klikos. Gaunama 
finansinė parama eina militariniams režimams stiprinti. 
Liaudis nieko nelaimi. Tik įsivaizduokime: vidutinės 
metinės visos Lotynų Amerikos darbo žmonių pajamos 
tesiekia apie 255 kruzeirus!

Ir tam baisiam skurdui pašalinti nieko nedaroma.
Na, o mūsų vyriausybei, su prezidentu Johnsonu 

priešakyje, užtenka to, kad tos militarinės klikos “gerai 
kovoja prieš komunizmą.”

Dar ir Kuba tebelaikoma baubu. Laikas nuo laiko 
skaitome komercinėje spaudoje nusiskundimus, kad Ku
bos valdžia “siuntinėja į kitas šalis savo agentus triukš
mą kelti.” Todėl, girdi, tų kraštų valdžios turi būti 
tvirtos, gerai ginkluotos.

Ką susirinkę prezidentai nutars?
Vienas dalykas aiškus: Jie prašys daugiau para

mos, o mūsų prezidentas Johnsonas jiems tą paramą 
pažadės.

Reikšmingas pripažinimas
PRANEŠIME iš Wdshingtono praėjusį trečiadienį 

skaitome labai svarbų pripažinimą, būtent, kad iki šiol 
dar Pietų Vietname nėra jokios armijos iš Šiaurės Viet
namo. Tokį pripažinimą padarė uždarytame' Kongreso 
Atstovų Buto Užsienio Reikalų Komiteto posėdyje iš 
Valstybės Departamento Leonard Unger. Jo žodžiai: 
“Aš jums atvirai pasakysiu, kad šiandien Pietų Vietna
me nėra kareivių iš Šiaurės Vietnamo.”

Betgi kovo 3 dieną Apsigynimo Departamentas pa
skelbė, kad Pietų Vietname veikia 50,000 Šiaurės Viet
namo reguliarių kareivių. Vadinasi, tai buvo grynas 
melas, kad pateisintų Šiaurės Vietnamo bombardavimą.

Šis svarbus Ungerio pripažinimas turėtų Amerikos 
žmonėse sustiprinti reikalavimą, kad Š. Vietnamo bom
bardavimas būtų tuoj nutrauktas.

Didžiosios partijos naudosis
TIK DABAR iškilo aikštėn, kad praėjusį rudenį 

Kongresas priėmė vyriausybės pasiūlytą “rinkimams fi
nansuoti” įstatymą. Tai įstatymas, kuriuo gražiai pa
sinaudos didžiosios buržuazinės partijos — demokratai 
ir respublikonai. Sakoma, kad, pasiremiant tuo įstaty
mu, kiekviena tų partijų gaus iš valstybės iždo po apie 
$30,000,000 savo rinkiminėms kampanijoms.

Gerai, kad šioje Kongreso sesijoje yra reikalaujama 
tą nelemtą įstatymą atšaukti. Gerai, kad senatorius 
Robertas Kennedis griežtai pasisakė už įstatymo at
šaukimą.

AFRIKOS-AZIJOS 
RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Beirute šiomis dienomis 
įvyko Azijos ir Afrikos tau
tų rašytojų suvažiavimas. 
Tai buvo svarbus sąskrydis. 
Jame, pasirodo, dalyvavo ir 
Tarybų Sąjungos rašytojų 
delegacija.

“Tasso” pranešime iš Bei
ruto kovo 28 dieną skaito
me:

Konferencijas delegatai ir 
svečiai stovėdami sveikino tri
būnoje pasirodžiusius kovo
jančios Pietų Vietnamo liau
dies atstovus. Vietnamo lite
ratūros veikėjai, pasakė savo 
kalboje Pietų Vietnamo rašy
tojų delegacijos vadovas N. 
Van Li, kartu su visa liaudimi 
aktyviai kovoja už savo tėvy
nės išvadavimų. Amerikos im
perializmas, pareiškė jis, yra 
priešas numeris pirmas visoms 
Azijos ir Afrikos šalių tau
toms. Pietų Vietnamo Na
cionalinis išsivadavimo fron
tas, toliau pasakė jis, šiuo me
tu kontroliuoja 8 0 procentų 
šalies teritorijos, kurioje gy
vena daugiau kaip 10 mili
jonų žmonių.

Vietnamo Demok ratinės 
Respublikos rašytojų delegaci
jos vadovas Hoang Tungas 
papasakojo apie Vietnamo 
Demokratinės Respublikos gy
ventojų kovą prieš Amerikos 
agresiją. Jis padėkojo už pa
galbą, kurią Vietnamo liau
džiai teikia socialistinės šalys 
ir, pirmiausia, Tarybų Sąjun
ga,

Kalbas taip pat pasakė Al
žyro, Sudano, Ceilono, Indi
jos, Japonijos, Omano, Soma
lio ir Jemeno delegacijų at
stovai.

Azijos ir Afrikos šalių ra
šytojų konferencijoj vakari
niame posėdyje kalbėjo Tary
bų Sąjungos delegacijos vado
vas S. Azimovas, kuris perda
vė Azijos ir Afrikos tautų kul
tūros meistrams Tarybų Są
jungos rašytojų sveikinimus ir 
gerus linkėjimus kūrybinių 
laimėjimų. Tarybų Sąjungos 
delegacijos vadovas kalbėjo 
apie karą Vietname, apie nu
sikalstamą rasistų veiklą Pie
tų Afrikoje ir Rodezijoje, ko
lonizatorių veiklą Mozambike,. 
Angoloje ir kituose žemės ru
tulio rajonuose. Kai gresia 
pavojus tam, kas žemėje ver
tingiausia, pasakė Azimovas, 
rašytojai negali nepakelti sa
vo balso, kuo ryžtingiausiai 
nekovoti už teisingumą ir 
gėrį.

Azimovas pabrėžė, jog ne
paprastai svarbu tai, kad Azi
jos ir Afrikos rašytojai giliai 
supranta žmonių kultūros vie
ningumą.

Baigdamas Tarybų Sąjun
gos delegacijos vadovas pasa
kė: “Visiškai pagrįstai mes 
galime laikyti savo konferen
ciją Afrikos ir Azijos rašyto
jų judėjimo atgimimu. Mums 
iškilę nelengvi uždaviniai, bet 
mus įkvepia mūsų tautų meilė 
ir pasitikėjimas.”

SOCIALISTINIŲ KRAŠ
TŲ MOKSLO BENDRA
DARBIAVIMAS

Šiomis dienomis Lietuvos 
sostinėje Vilniuje įvyko so
cialistinių šalių mokslinin
kų pasitarimas. “Elta” ko
vo 31 dieną praneša:

Šiandien Ekonominės savi
tarpio pagalbos tarybos šalių 
mokslininkų - elektrochemikų 
koordinacinis pasitarimas bai
gė savo darbą. Dalyvavusių 
pasitarime Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, Tarybų 
Sąjungos ir Vokietijos Demo
kratinės Respublikos delega
cijų vadovai pasirašė proto
kolą.

Komentuodamas pasitarimo 
darbą, lenkų profesorius P. 
Koseradzkis ELTOS korespon
dentui pasakė, kad “jis buvo 
sėkmingas, davė galimybę so
cialistinių šalių atstovams pa
sikeisti nuomonėmis apie eilę 
svarbių galvanotechnikos 
klausimų”.

Mes tikimės, pasakė P. Ko
seradzkis, kad mūsų dalyki
niai kontaktai su Lietuvos 
chemikais plėsis ir toliau. Be 
abejo, tai duos gerus vaisius.

“Pasitarimo rezultatai labai 
vertingi visiems mums, — pa
reiškė chemikas A. Štrauchaš 
(Vokietijos Demokratinė Res
publika). — Svarbu tai, kad 
mes numatėme gaires blizgan
čio nikeliavimo problemom 
spręsti”.

Inžinieriaus Z. Svobodos iš 
Čekoslovakijos nuomone, pa
sitarimas parodė, kad socia
listinių šalių mokslininkai-ele- 
ktrochemikai siekia plačiau 
bendradarbiauti.

Velionio Juozo Banaičio 
gyvenimas ir veikla

Vilniaus “Tiesoje” kovo 1 venimą pasižymėjo kūry- 
j —/u/izjxr. I bingumu. Mokytojaudamas 

gimnazijoje, jis kartu su J. 
Švedu 1938 m. parašė vado
vėlį “Muzika vidurinei mo
kyklai”, 1950 m. išleido 
apybraižą “Tarybinė lietu
vių muzika 1940-1950,” pa
skelbė straipįnių meno ir 
muzikos klausimais, rašė 
apsakymus. Būdamas Meno 
reikalų valdybos viršininku, 
po to kultūros) ministru, J. 
Banaitis daugį; nuveikė ug
dant respublikos kultūrą, 
vystant sociali'štinio turinio 
ir nacionalinėj! formos me-

ck pasirodė didelės gru- 
Lietuvos veikėjų pa

sekamas nekrolo- 
velionį Juozą Ba

Darbininkų reikalavimai
. APIE šį laiką pasibaigia daugelio darbo unijų kon

traktai su samdytojais. Prasideda derybos. Kalbama 
apie naują streikų bangą. Gal vėl įvyks 'New Yorko 
miesto penkių dienraščių darbininkų streikas. Derybos 
tarp sunkvežimių vairuotojų (tymsterių) unijos ir kom
panijų nežada greito susitarimo ir darbininkai gali būti 
priversti griebtis streiko. Automobilių pramonės dar
bininkai taip pat ruošiasi naujiems reikalavimams. Jų 
unijoie vystosi nuomonė kad reikėtų reikalauti garan
tuotos metinės algos kiekvienam darbininkui. Oja irgi 
kalbama apie streikavimą. Panaši situacija susįdarinėja 
daugelyje kitų pramonių.

Visose derybose centrinis reikalavimas siejasi su 
algų pakėlimu. Kiekvienas žino, mato ir jaučia, kaip 
kasdien pragyvenimas brangsta, o algos pasilieka tos 
pačios. Pasirodo, kad kampanijų ir korporacijų pelnai 
1966 metais pakilo dviem ir puse bilijono dolerių. Ir tam 
procesui galo nesimato. Organizuoti darbininkai pri
versti ginti savo mteresus. Kur geruoju negaus algų 
pakėlimo, ten streikuos.

TO KOVOTOJO
KELIAS TEISINGAS

Drg. V. Andrulis “Vilny
je” pastebi:

Stambaus biznio ir aplamai 
komercinė spauda bando įkal
bėti, kad Dr. M. Luther. Kingo 
veiksmai prieš karą Vietname 
kenkia civilių teisių reikalui.

Tikrovė visai kita. Tas stip
rina civilių teisių kovą.

Abu sąjūdžiai vienas kitą 
stiprina.

Kam bandoma įkalbėti ta 
nesąmonė?

Atakuoti Dr. King už civi
lių teisių veiklą reikštų at
stumti nuo savęs milijonus 
negrų.

Negalint daryti atakos iš 
priekio,, daroma iš pečių. Tiks
las sumenkinti to svarbaus 
kovotojo įtekmę.

GRAŽIAI VYSTOSI 
SANTYKIAI TARP 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Pasirodo, kad ekonominis 
ir kultūrinis bendradarbia
vimas ■ tarp socialistinės 
Lenkijos ir tarybinės Lietu
vos plėtojasi abiems kraš
tams naudinga kryptimi. 
Apie tai skaitome laikraš
tyje “Gimtasis kraštas” 
(kovo 8 d.):

Lenkijos prekybos atašė Ju
zefas Kuzba — dažnas Vil
niaus svečias. Ir tai supranta
ma : kone kasmet mūsų kai
mynai Lietuvos sostinėje ren
gia parodas, sudaromos pre
kybos sutartys. Tačiau tokios 
plačios “invazijos”, kokia ruo
šiama šį kartą, dar nėra buvę. 
Apie tai “Gimtojo krašto” ko
respondentui papasakojo Len
kijos prekybos atašė:

— Baigiantis vasarai, keti
name surengti Vilniuje paro
dą, kurioje bus plačiai repre
zentuojamos įvairiausios Len
kijos ūkio ir kultūros sritys. 
Kelionei į Vilnių eksponatus 
ruošia daugiau kaip šimtas 
firmų, dešimt Lenkijos eks
porto-importo susivienijimų. 
Sunku suminėti netgi atskirus 
^parodos skyrius: tekstilė iri 
rūbai, radijas ir televizija, ko-j 
smetika ir parfumerija, bal
dai ir namų apyvokos reikme
nys, “buto chemija” ir “virtu
vės technika”, oda ir avalynė, 
sportas ir kempingas, žaislai 
ir galanterija, liaudies menas 
ir amątai, knygos ir plokšte
lės, atvirukai ir 'pašto ženk
lai. . .

Beje, parodos “branžų” iš
vardijimas dar nenusako pil
nai jos masto. Juk, pavyz
džiui, bąldąi bus eksponuoti 
ištisais kambariais, sportą ir 
turizmą reprezentuos ne tįk 
aprangą ap palapinės, bet taip 
pat motociklai ir net... sklan
dytuvai. Plačiai bus rodomos 
žžęnės ūkio mašinos, vilkikai, 
priekabos. Ketinama tad už
imti visą didžiulę Vingio es
tradą. x

Parodoje bus atidarytas mo
dernus kosmetikos kabinetas, 
manekinės iš Lodzės “Telirpe- 
nos” modelių namu demon
struos madas ^kiekvienam 
amžiui ir 'kiekvienam atve-

29 
pės 
skelbtas 
gas apie 
nąitį:

Kovo 
Lietuvos 
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas, respub
likos nusipelnęs meno vei
kėjas, Lietuvos TSR kultū
ros ministras Juozas Ba
naitis.

Juoz. Banaitis gimė 1908 
metais Eržvilke. Baigė Jur
barko gimnaziją, studijavo 
Kauno universitete ir 
konservatorijoje. Studijų 
metais įsitraukė į an
tifašistinę veiklą, buvo Rau
donosios pagalbos organi
zacijos universiteto kuope
lės sekretorius, bendradar
biavo pogrindiniuose žurna
luose “Aurora,” “Antifašis
tas,” taip pat pažangiųjų 
rašytojų leidiniuose. Nuo 
1933 m. J. Banaitis — Ko
munistų partijos narys. 
Baigęs konservatoriją, nuo 
1936 m. jis mokytojavo 
Kauno trečiojoje gimnazi
joje. Komunistas pogrindi
ninkas J. Banaitis rūpes
tingai atlikdavo partinius 
pavedimus, globojo mokslei
vius komjaunuolius.

Nuvertus Lietuvoje fašis
tinę valdžią, 1940 m. J. Ba
naitis išrenkamas liaudies 
seimo atstovu, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo nariu, Biu
džetinės komisijos pirmi
ninku. Vėliau buvo visų 
šaukimų Lietuvos T g R 
Aukščiausiosios Tapybos 
deputatu. Nuo 1949 m. J. 
Banaitis renkamas Lietu
vos KP CK nariu.

1940-1941 m. J. Banaitis 
buvo Lietuvos TSR Radijo 
komiteto pirmininku. Di
džiojo' Tėvynės karo metais 
dirbo Maskvoje Radijo ko
mitete lietuviškųjų laidų 
atsakinguoju redaktorium. 
1943-1944 m. vadovavo Lie
tuvos TSR valstybiniams 
meno ansambliams. Po Ta
rybų Lietuvos išvadavimo 
iki 1953 m. J. Banaitis va
dovavo meno reikalų valdy
bai, nuo 1953 m. dirbo kul
tūros ministro pavaduotoju, 
nuo 1958 m.—kultūros mi
nistru. Nuo 1958 m. jis bu
vo “Mažosios lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos” 
vyriausiosios redakcijos na
rys, Respublikinių literatū
ros ir meno premijų komi
teto pirmininkas.

J. Banaitis visą savo gy-

27 d. staiga mirė 
KP CK narys, Lie-

jui”. Bus surengti įvairūs kon
kursai su vertingais prizais, 
dirbs lenkiškų suvenyrų kios
kai. Jaunimo džiazas gros pa
rodoje eksponuojamais elek
troniniais instrumentais.

— Vilniuje, kaip žinoma, 
mūsų parodos rengiamos ne 
pirmą kartą. Nuoširdus suti
kimas, dalykiška parama, ge
ra organizacija paskatino mus 
šį kartą suruošti “parodų pa
rodą”, tuo labiau, kad toks 
buvo ir jūsų visuomenės, o 
taip pat vadovaujančių žmo
nių noras. Tikimės parodoje 
sudaryti nemažą prekybos su
tarčių. Mūsų prekybos ryšiai 
auga. Be plačios apimties pre
kių mainų su visa Tarybų Są
junga, mes skyrium prekiau
jame su Lietuva. Ligšioliniai 
prekių mainai buvo abipusiai 
naudingi. I Vilnių netrukus 
atvyks Lenkijos delegacija 
naujam susitarimui sudaryti. 
Męs patenkinti mūsų preky
bos partneriu, — pareiškė at
sisveikindamas atašė Juzefas 
Kuzba.

ną, skier 
liaudies 
nuopelnai, ] 
respubli kines dainų švj 
tęs. J.
vyriausybės buvo apdova^ę* 
notas Lenino ordinu, Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nu, dvie 
ordinais 

Būda
švelnaus) būdo, didelio takto 
ir aukšt 
nusipelnė visų meno dar
buotojų 
turėjo cidelį autoritetą. Iš
tikimo partijos sūnaus, jžy- 
maus va 
zo Bans 
mas išl 
ir visų 
mintyje.

džiant jį plačiosiose 
masėse. Dideli jo 

rengiant visąg

Banaitis tarybin

rn “Garbės ženklo” 
ir medaliais.

nas jautraus ir

js kultūros, velionis

pagarbos ir meilės,

Istybės veikėjo Juo- 
ičio šviesus atmini- 
ks jo bendražygių 
jį pažinojusiųjų at-

iri agresorių są 
karui plėsti

rencija,” 
sikalstano karo metodu. 
Guamas 
naujus 
mus.

Kas s tebi Johnsono poli
tiką, dažnai pagalvoja apie 
būsimus 
mus, ki 
tais. G 
galba j

skrydys

Guame, Ramiojo vande
nyno saloje, amerikiečių 
paverstoje karine baze, 
įvyko dvi dieįias trukęs pa
sitarimas. Už šio pasitari
mo stalo sėdėjo JAV pre
zidentas Johnsonas, gyny- 
bo ministras MacNamara, 
valstybės sekretorius Rus
kas, generolas Westmore- 
landas, J A V diplomatai, 
akredituoti Saigone. Daly
vavo čia ir Saigono milita- 
rinio režimo atstovai Ngu
yen Van Thijeu bei Nguyen 
Kao Ky. H

Pirmąją phsįtarimo dieną 
kalbėjęs Ky pareikalavo su
aktyvinti karinius veiks
mus. Tokį pareiškimą te
galėjo padalyti Ky, kuris 
atvirai prisipažįsta, jog jis 
žavisi Hitleriu. Daug kas 
pastebėjo, jog jis ir pamėg
džioti Hitlerį .bando. Sai
gono militaristams pade
monstravus savo karingu
mą, jie buvo išsiųsti namo. 
Kitą dieną amerikiečiai ta
rėsi vieni.

Pradžioje sąskrydį Gua
me buvo mėginta pavaiz
duoti kaip eilinį karinį pa
sitarimą. Tačiau greit spau
doje pasirodė pranešimai, 
parodantys tikruosius šio’ 
pasitarimo, tikslus. Jame 
buvo aptarta, kaip dar la
biau išplėsti karą Vietna
me. Padažnės bombone
šių “B-52” antskry d ž i a i. 
Naujus įgaliojimus gaus 
generolas Westmorelandas, 
kuris dabar galės savo nuo
žiūra, iš anksto nesuderi
nęs su Washington!!, pa
rinkti atakų s objektus Šiau
rės Vietnamo pietinėje da
lyje. Spaudoje net nurodo
ma, kokie pramoniniai cent
rai bus puolami.

“Prezidentas Johnsonas, 
— rašo laikraščio “N. Y. 
Times” 
tonas,

apžvalgininkas Res-
— vis labiau’ daro 

įspūdį žmogaus, pasiryžu
sio pasiekti 'karinę pergalę 
Vietname ir galvojančio, 
kad jis tai gali padaryti. 
Jį stebint, peršasi išvada, 
kad Vietname prasideda 
nauja ir labiau įnirtinga 
karo fazė.”

Tai patvirtina ir naujau
si pranešimai apie karo 
veiksmus. Amerikiečių 
kreiseriai apšaudo Šiaurės 
Vietnamo teritoriją. Žymiai 
padažnėjo ir sustiprėjo avi
acijos antskrydžiai.

Jau iki šiol Guarnos
vo agresijos simboliu. Čia 
“skraid a n č i o s tvirtovės” 
pasikelia ir skrenda naikin
ti Vietnamo miestų ir 
gyvenviečių. Dabar, po 
pasitarimo, kuris jau vadi
namas “eskalavimo konfe-' 7,130-čSai moksleivių.

bu-

aptars naujus nu-

reiškia startą 
agresorių nusikalti®

prezidento rinki
ne įvyks 1968 me
al būt, šio karo pa- 
s galvoja išgelbėti 

savo prestižą ir
įgyti rinkėjų palankumą. 
Bet tai perdaug avantiūris
tinis planas.

V. Petkevičiene

Gyvenimo meilė
%

Ištrauka iš Jack Londono
apsakymo

... Jo beviltišką drąsą pa^ 
keitė di' *

tokį’ nū 
sė visu

ižiulė baimės srovčjį 
jei gyvulys puls jį, 

silpusį? Jis iššitie- 
ūgiu ir, suspaudęs

Lokys nevikriai žengė porą 
žingsnių, pasikėlė ant užpa
kalinių 
ruošdaihasis pulti, sumau
rojo. Jeigu žmogus bėgtų, 
lokys jį 
nebėgo, 
drąsa, 
rojo, baisiai, tarytum lau
kinis, d 
mei, kuri yra neatskiriama 
nuo g} 
apraizg 
sias jos

Grūmojančiai mauvodp- < 
mas, lof-------- 1
lį, išsig 
gos būt 
išdidi ii 
žmogus 
vėjo tartum statula, kol 
praėjo 
ėmė drebėti kaip priepuolio 
ištiktas 
pių samanų.

Apva 
lyn, da 
kio pa\ 
Tai nebuvo baimė mirti iš 
bado, bet baimė, kad jis bus 
kieno nors nužudytas, ba
dui dai 
kutiniu 
gyvenu 
kiojo v 
per’dykynę slinko jų gau
jos, taip apčiuopiamai pri- 
pildyda 
orą, ks 
kaip iškeltomis rankomis 
stengėsi atstumti tą pavojų, 
tarytuip vėjo ištemptos pa
lapinės

kojų ir, tarytu m

vytųsi. Bet žmogus 
jo baimę nugalėjo 

Jis taip pat sumau-

jodamas laisvę bai-

vybės ir tampriai 
usi pačias giliau- 
šaknis.

<ys pasitraukė į sfi{. 
indęs tos paslaptSįį 
ybės, kuri stovėjo’ 
* neįbauginama. Bet 
nejudėjo. Jis sto

pavojus, o paskui

ir susmuko ant šla-

dęs save, jis ėjo to- 
jar bijodamas kito- 
ojaus savo gyvybei.

• neišsėmus jo pas^ 
pastangų pratEJ|

lą. Aplinkui slaMlįį* 
likai. Iš visų pusių 4

mos grūmojimu patį 
d jis nė nepajuto,

sieną...

nauja vidurini} 
kurioje mokosi! 
viai. Iš viso pa

DrusĮkinin k u o s e b 
statyti 
kykla, 
moksle 
tytoš Š naujos mokyklos
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Mislinčius

Perugijos pro v i n c i j o s 
miestas Asyžius (Italijoje) 
išgarsėjo tuomi, kad ten 
gimė “šventuoju” vadina
mas Pranciškus Asyžietis. 
Dar kur kas prieš jo mirtį 
(1209 m.) Pranciškus subū
rė savo mokinius bei ado
ratorius į vienalytę organi
zaciją, vadinamą pranciš
konų ordinu. Jis davė jiems 
ir “dievo įkvėptą” regulą. 
Taigi Asyžius yra laiko
mas kalbamojo ordino lop
šine.*)

Pranciškonai kaip elgetų, 
ar elgetautųjų (mendikan- 
tų), brolijos nariai turėjo 
sudėti neturto, paklusnumo 
ir skaistybes įžadus, kurie 
prieštaravo žmogi š k a j a i 
prigimčiai, todėl likoo neį
gyvendinami. Organizaci

jai stiprėjant ir turtingė- 
jant, ambicingi jos vadai 

-matė, jog ordine slypi po
tenciali jėga, jog paklusny
bės pradas taikytinas tiki minis t r u o ti trečiasai as- 

' ’’ ’ * 1 milo, “atstovaujas aukoto
jus.” Žinoma, tai buvo tik 
gudri schema: skelbti “ne
turtą” ir tuo patim kartu 
lobti! Su tuo potvarkiu 
nesutinkančius vienuo liūs 
Elijas be gailesčio baudė. 
Pav., Antaną Paduvieti 
(tapusi “šventuoju,”), atė
jusį prie Pranciškaus lieka
nų pasimelsti, Elijo tarnai- 
vienuoliai botagais taip iš
plakė, kad tasai buvo visas 
sukruvintas. Speirą Cesarį, 
Vokietijos pranciškonų pro- 
vincionala. kuri toms parei
goms buvo 1221 m. pasky
ręs patsai Pranciškus, Eli
jas sukaustė grandinėmis ir 
imetė kalėjiman, kuriame 
ji 1239 m. sargas, neva už 
mėginimą pabėgti, lazda 
užmušė.

Tokiu teroristiniu elge
siu Elijas susikėlė nrieš sa
ve dauguma vienuoliu ir pa
galiau 1239 m. turėio šaukti 
generalini susirinkimą, ku
riame dalyvavo be popie
žiaus dar ir devyni kardi
nolai. Norėdamas pataisy
ti keblia ordino nadėti, Gri
galius pašalino iš vietos 
Eliją ir norėjo ii nubausti, 
bet šis paspruko pas Vo
kietijos imperatorių Fridri
chą II, popiežiaus priešą. 
Suradęs kokia tai menka
vertę priekabę, popiežius 
Eliją ekskomunikavo (at
skyrė nuo bažnyčios).

Minėtame susir i n k i m e 
jau grūmėsi dvi aiškios 
frakcijos: tie, kurie norėjo 
griežtai laikytis ordino re
gulos bei i žadu, pasivadi
no spiritualais*), o kurie 
regulą neigė ir norėjo gy
venti pilnai žemiška gyve
nini ą — konventualais**). 
Ordino vadovybė ši kartą 
buvo patikėta spiritualams, 
kurie išsilaikė vir š ū n ė j e 
vos penkis metus. 1244 m. 
susirinkime laimėjo kon
ventualai. Dėl to sniritu- 
alams atėio tikrai “rūsčios 
dienos” ir jie šia nadėti pa
vadino “trečiaia dievo sius
tą nelaime.” Mat, sekant ju 
anokalipt i n ė m spekuliaci
jom. žmonija turinti išgy
venti sentvnias dievo rūs
tybės (slogas), kol švento
ji dvasia ivesianti tūkstan- 
ties metu ramu gyvenimą, 
po kurio ateisiąs antikris
tas, įvyksiąs paskutinysis

eiliniams vienuoliams, jog 
oficialųjį “neturto” iždą 
veidmainiaujant ir meluo
jant lengvai galima derinti 
su ištaigiomis gyvenimo 
aktualijomis, jog skaistybė 
(celibatas) yra tokia aske
tinės eros liekana, kurios 
(be kastratų bei impoten
tu) niekas sąžiningai nesi
laiko ir nan. Dėl šių “prin
cipų” kilo skirtingos nuo
monės, formavosi frakci
jos, privedusios net prie 
aktualios schizmos, kai ga
lia turinti oportunistinė jo 
dalis (konventualai) kanki- 

▼ no, aklino ir laužuose de- 
^gino įžadų besilaikančius 

bei regulą gerbiančius, nors 
ir naivius, savo narius as
ketus (spi ritualus). Dar 
Pranciškui gvvam tebesant, 
o jau Prancūzijoje buvo to
kiu vienuoliu, kurie atvirai 
neigė visus tris regulos pra
dus.

Artimiausias Pranciškaus 
sandarbininkas ir patikėti- 
tinis buvo vienuolis Elijas, 
kuriam ordino steigė jas 
dar’gvvas būdamas navede 
visa galia, o senatvėje net 
pats jo klausė. Pranciškui 
mirus. Elijas tano nekon- 
testuojamu ordino vadu. 
Jis buvo apsukrus politikas, 

vnai pasaulietiško nusi- 
įfeikimo žmogus ir visai 

Taktiškas biznierius. Jis 
rne tik atvirai, bet net aki

plėšiškai pradėjo krauti 
ordinui turtus: apdėjo mo
kesčiais bažnyčias bei vie
nuolynus, bažnyčiose įtaisė 
pinigams rinkti marmurines 
skrynias, vertė vienuolius 
be perstojo elgetauti, ieškojo 
paveldimųjų turtų: žemiu, 
mišku, dvaru, pilių, etc. Už 
surinktus pinigus jis statė 
vienuoliams mūrinius palo- 
cius. kuriuose jie uiliojo; 
prikrovė klėtis grūdu, mė- 

^sps. sviesto, sūrių, vaisių ir 
okiu skanėstu, o vienuo

ju rūsius — vyno stati- 
ių. Elijas, kaip tas grai

ku filosofas Seneka, buvo 
“stoikas” prie pilno dube
nio... Jis pastatė Asyžiu
je nepaprastai ištaigią 
“auksu varvančią” bažny
čią, j kurią perkėlė šv. 
Pranciškaus kaulus, kad jų 
pagalba jis galėtų ištrauk
ti dar daugiau pinigų iš 

į lengvatikių.
|ors 1227 m. visuotinis 

o susirinkimas ir iš- 
o savo generolu Džio-

*) Pranciškų* mirt 1226 m.

dviveidiškumas
vanį Parentį, bet Elijas 
kaip generalinis vikaras 
veikė nevaržomas. Dar į 
nebaigtą Asyžiąus bažny
čią jis sumanė 12 3 0 m. 
perkelti Pranciškaus lieka
nas ir ta proga pasiskelbti 
ordino generolu. Bet Džio- 
vanio šalininkai, kurie buvo 
pasipiktinę Elijo gobšumu 
bei pasauliet iškurnu, šį 
smurtą susekė ir jį nugalė
jo. Elijas tuomet pasitrau
kė į ermitažą (vienuolyną) 
ti tik po dviejų metų atsisė
do į. generolo sostą. Intry- 
gų katilas virė visais ga
rais! Per septynerius me
tus jis nesušaukė jokio vie
nuolių susirinkimo, bijoda
mas, kad jį nepašalintų iš 
laikomos vietos. Pop. Gri
galius IX 1231 m. patvarkė, 
jog Pranciškaus testamen
to (regulos) laikytis nerei
kia. jog ordinas gali rinkti 
turtus, tik juos turi ad-

♦) Spiritualai—dvasinio gyvenimo 
eksponuotofaf.

*) Konventualai —- konvento-vie- 
nuolyno gyventojai, oportunistai.

” ir 
“pra- 

nei viena neišsi-
i tuo metu 
tikėjo. Žino- 
tokia jau ne- 
ir visi kiti

dievo teismas ir būsianti 
pasaulio pabaiga.

Bandymas sutaikinti šias 
besiriejančias vienuolių 
grupes buvo be pasekmių. 
Pop. Inocentas IV 1245 m. 
davė prancišk o n a m s dar 
daugiau pasaulietiškų tei
sių. Jis leido jiems nesivar
žant krauti turtus, tik pa
tarė jų turimus namus, 
dvarus, bažnyčias, vienuo
lynus, pilis ir kitokį lobį — 
užrašyti popiežiaus vardu 
ir be nuodėmės jais naudo
tis. Jų vadas, teologas Jo
nas Parmietis, bandė lavi
ruoti tarp Schilės ir Cha- 
ribdies, t. y. laikytis tokios 
politikos, kad būtų ir vilkas 
sotus ir ožka sveika, bet 
nieko nelaimėjo. Konven- 
tualai jį nuolat skundė po
piežiui Aleksandrui IV, ku
ris palaikė jų pusę.

Tryliktojo am. pradžioje 
mirė cistersų ordino vienuo
lis Jokimas Florietis, kurį 
be apsirikimo baimės gali
ma vadinti moderniojo mis
ticizmo tėvu. Jo apokalin- 
tika*) sudarė nemažą bibli
oteka. Prašant pop. Luci
jui III, Urbonui III ir Kle
mensui III jis parašė tris 
išsamias šventraščio ekspo
zicijas ir daugybe kitų apo- 
kaliptiniu^raštų, kuriuos jis 
laikė “dievo įkvėptais.” Jis 
buvo laikomas “pranašu 
mistiku, nors tos jo 
našvstės” 
nildė. Tačiau 
daug kas juo 
ma, tai buvo ' 
sąmonė, kain 
apokaliptinių 
mai.

Vienintelis žymus to meto 
spiritu alų užtarėjas buvo 
nor^ Celestinas V. bet ii s 
Petro kėdėie išsėdėjo tik 
šešis mėnesius. 1294 m. pa
baigoje ji konventualai pri
vertė rezignuoti, o jo įpė
dinis. non. Bonifacas VIII, 
imetė ii kalėiimnn ir panai
kino visus jo išleistus po
tvarkius.*) Spirtualai Bo
nifacą popiežium nepripaži
no. vadino jį uzurnatorium. 
Anie ji buvo skleidžiama to
kia. nuomonė: “Atėjo kaip 
lapė, valdė kaip liūtas, mi
rė kaip šuo.”

Kariaujančias pranciško
nų frakcijas bandė sutai
kinti net keletas popiežių, 
tik niekas iš to n e i š ė j o . 
Klemensas V nuėmė nuo 
spiritualų erezijos dėmę, o 
1311-12 m. Vienos susirin
kimas priėmė kanoną “Ex- 
ivi de Paradiso,” sulvg ku
rio visi ordino ginčai tu
rėjo būti likviduoti: išaky
ta laikytis Pranciškaus pa
liktos regulos, pasmerkta 
turtu grobstymas, pranciš
konai inkviz i t o r i a i (esą 
konventualu įtakoje) pa
vesti vyskupu priežiūrai, 
etc. Atrodė, jog sniritua- 
lai ši ta laimėjo. Tačiau nė 
minėtojo kanono nesuspėies 
paskelbti 1314 m. pon. Kle
mensas V mirė, o iki 1316 
m. jokio popiežiaus nebuvo, 
kol juo tapo Jonas XXII, 
pilnas nepaprastos asmeni
nės ambicijos ir turtų gro
bimo žmogus. Tai buvo ne

*) Apokaliptlka—bendras pavadi
nimas apokrifinių (slaptų) ir pra
našiškų raštų apie pasaulio pabai
gą. Apokalipsė—Jono apreiškimas. 
Keturi slaptingi Apokalipses raitė- 
liai—daugelio! menininkų paveikslų 
tema, remta Jono apreiškimu.

*) 1313 m. pop. Klemensas V Ce- 
Imtiną įtrauks i “šventųjų” sąrašą.

prisotinamas gobšas ir 
garbėtroška, kuris nesi
skaitė su jokiomis priemo
nėmis; tikslas jam atstojo 
viską. Be to jis buvo žiau
rus tironas.

Nežiūrint tariamo laimė
jimo Vienos susirinkime, 
spiritualai vistiek buvo nie
kinami. Konventualai, tu
rėjusieji aiškią daugumą, 
juos drabstė purvais, mėtė 
akmenimis, koliojo ir šmei
žė, nedavė jiems maisto bei 
reikiamų rūbų ir kitaip 
juos skriaudė, žodžiu, frak
cinė kova ėjo kaip ėjusi, 
konventualai jokių popie
žiaus ar konvencijos įsaky
mų nesilaikė. Kai kur pri
eita net prie ginluotų su
sirėmimų. Spiritualai, ti
kinčiosios liaudies remiami, 
bandė skųstis popiežiui Jo
nui, bet konventualai jų 
atstovus ekskomu n i k a v o 
kaip “eretikus” ir su
kišo į kalėjimą. Kurie ga
lėjo pasprukti, bėgo i Si
ciliją, kurios karalius Frid
richas II leido jiems laisvai 
įsikurti, nepaisydamas po
piežiaus protestu. Ten jie 
pasivadino Fraticelais*) ir 
sakoma, išsirinko sau kitą 
popiežių, pasivadinusi Ce- 
lestinu. Fraticelu dalis išsi
laikė ligi 1537 m., kai pop. 
Lėonas X juos prijungė 

“egzaltuotos” 
sektos — ob-

sunkia u s i a i

pranciškonų 
servantų.

Spiritualai 
kentėjo valdant Romos baž
nyčią pop. Jonui XXII, pa
laikiusiam konventalų sek
tą, nes iš tos jis turėjo dau
giau naudos. Jo nesiliau
janti karai su Milano mies
tu ir visa Lombardija rei
kalavo daug lėšų, dėlto jis 
nuo visos Europos katalikų 
luno dešimtinę, pardavinėjo 
indulgencijas, savo dvaruo
se steigė bravorus, plyti
nes karčiamas. kai kurias 
virtusias kekšynais ir pan. 
Už įvairiu nuodėmių atlei
dimą jis buvo nustatęs net 
tikslu kainorašti. Pav., už 
Žmogaus užmušima, moti
nos, sesers ar dukters iš
prievartavimą reikėjo su
mokėti bažnyčiai penkis 
grašius, o už npilnamečio 
vaiko įšventinimą i kuni
gus — 33 grašius. Kiekvie
na nuodėmė turėio savo 
vertę .ir kaina. Jis Avin
jono miestą, kuriame gyve
no (Prancūzijoje), norėjo 
padaryti pastovia noniežių 
sostine ir gražiausiu Euro
pos miestu. Savo sūnui, 
kardinolui Bertrandui de 
Poyeti. popiežius norėjo 
šiaurinėje Italijoje sukurti 
kunigaikštyste, dėl to jis 
tain int e n s v v i a i kovojo 
prieš Lombarijos (Italijos 
dalis) valdovus. Kain pop. 
Jonas mirė, io iždinėje ras
ta 18 miliionu aukso flori
nu ir 7 milijonu florinų 
vertės deimantu bei šiaip 
brangenybių. Popiežius bu
vo to meto turtingiausias 
visn pasaulio žmogus, o jis 
skelbėsi atstovauias tarimą 
Kristų, “vargdieniu globė
ją.” Kokia šlykšti veid
mainystė ! Jis, matomai, 
šventraščio posakį, jog tur
čiui bus sunkiau patekti i 
dangų, negu kupranugariui 
išlysti pro adatos ausi, — 
ne tik neigė, bet stačiai nie
kino. Didžiausiose litigaci-

*) Fratlcelli—Fratres de paupere 
vita (vargano gyvenimo broliai). 

jose bylą laimėdavo tas, ku
ris jam įkišo daugiau pi
nigų. Jis pardavinėjo pa
rapijas, vyskupijas ir kar
dinolo kepures. Simonija, 
korupcija ir kyšininkavi
mas buvo jo kasdieninis 
biznis.

Kai 1317 m. p ra d ž i o j e 
Pr a n č ū z i j o s spiritualai 
kreipėsi į pop. Joną XXII, 
kad šis juos apgintų nuo 
konventualu persekiojimo, 
jis įsakė jiems dešimties 
dienų eigoj pris įstatyti 
Avinjone. Jų atvyko 74 ir 
nakvojo miesto aikštėje, po 
atviru dangum. I vienuoly
ną nakvynės prašyti jie ne
drįso. Rytą jų vadas B. 
Delicieux nuėjo pas popie
žių prašyti audiencijos. Šį 
Jonas kaip bematant apkal
tino kenkimu inkvizicijai ir 
įmetė kalėjiman. To paties 
susilaukė ir kiti penki ju 
vadai. Likusieji spiritualai 
puolė ant keliu prieš Joną 
ir unisonu šaukė: “Šventa
sis tėve, teisingumo tei
singumo”! Tačiau popiežiui 
teisingumas ar žmonišku
mas buvo nežinomi žodžiai: 
visus juos lis pavedė kon
ventualu “globai,” o šie juos 
uždarė kalėjime, kai ku
riuos net laužuose sudegino.

Tolygūs pop. Jono darbai 
susilaukė pasipriešinimo iš 
tų vienuolių, kurie norėjo 
sąžiningai laikytis Pranciš
kaus pateiktos “dievo įkvėp
tos” regulos. Pagrindinis 
klausimas buvo tokis: ar

Šen ir ten pasidairius
Pastaruoju laiku skaitant 

spaudoj viriausiosios Ro
mos katalikų galvos popie
žiaus Pauliaus VLojo kal
bas, tenką susidomėti.

Popiežius kalbėdamas 
velykų šventės proga, pasa
kė, kad šiandien pasaulis 
pasiskirstęs į dvi dalis. Vie
na dalis, pagrobusi didžiuo
sius turtus, gyvena pertek-, 
liuje, o kita dalis gyvena 
baisiame skurde. Yra šalių, 
kur jauni žmonės miršta 
nuo nedatekliaus ir bado. 
Popiežius ragina turčius 
nors dalinai pasidalyti savo 
didžiaisiais lobiais su išba
dėjusiais skurdžiais.

Jisai jau pora metų kai 
ragina baigti karą Vietna
me. Tai džiugu girdėti to
kios aukštos katalikų asme
nybės moralinį nusistatymą 
prieš šių dienų aukso ka
raliukų savivaliavimą.

O ką daro mūsų lietu
viškieji dvasininkai? Jie 
agituoja už karo plėtimą. 
Jie visu garu darbuojasi 
sugrąžinti dva r i n i n k ų ir 
buožių santvarką Lietuvoje. 
Jiems ne galvoje, kaip pa
saulyje žmonės skursta ir 
miršta iš bado. Jie uoliai 
remia turtingųjų imperia
listinę santvarką.

• • •• • ** • “

Drg. A. Bimba “Laisvės” 
Nr. 25 savo “Krisluo se” 
tiksliai pastebėjo apie šių 
dienų medicinos daktarų 
nežmonišką savo pacientų 
(ligonių) plėšikavimą už 
medicininį patarnavimą. Li
goninės taip pat apiplėšia 
ligonius be jokio pasigailė
jimo. Pav., prieš penkerius 
metus X nuotrauka kaina
vo $30, o šiandien tokia pat 
nuotrauka kainuoja jau $46. 
Spiaudalus išanalizuoti la
boratorijoje kainavo $2, o 
šiandien — jau $17.

Medicinos mokslas šian
dien jau gana aukštai pa
kilęs. Bet kai kuriose sri
tyse jis dar atsilikęs. Pa
staruoju laiku pašlijus ma-

popiežius turi teisę panai
kinti neturto ir skaistybes 

s

s

s 
ė

įžadus? Teologas Toma 
Akvinietis savo laiku p; 
reiškė, jog popiežius tokie: 
galios neturi, nes įžadai esą 
sudėti pačiam dievui. Ta
čiau popiežius su jo sprer- 
dimu nesutinkančius p£ 
skelbė “ereti kais/’ juo 
ekskomunikavo ir paved 
inkvizicijai.

Inkvizitoriniai teismą 
dirbo smarkiau. Tarp 131 
ir 1350 m. domininkonai vie
name Carrcassonne (Prar- 
cūzijoje) sudegino 113 sp - 
ritualų, o pranciškonai kor- 
ventualai tik vienais 133 5 
m. su spirgino 114 savo kc 
legu, nesutinkančių atsis? 
kyti savo įžadu. Kiek jų br 
vo nubausta ilgomis kalėj: 
mo bausmėmis ir šiaip bu 
dėlių nukankinta — nėr 
davinių, tokios statistiko 
kalėjimo niekas nevedė, be 
tie skaičiai, neabejotina, bu 
vo dideli. Spiritualai vadi
no popiežių Joną XXII — 
antikristo pirmtaku. Toki; 
padėtis buvo ne tik Pran
cūzijoje ar Italijoje, bet Is
panijoje, Portugalijoje i 
kitose popiežiaus valdose.

Taigi popiežiniai inkvizi
toriai kalino, kankino be 
degino ne tik mokslininkus 
tariamus bedievius, “ereti
kus” ar pagonis, bet ir nuo
širdžiai tikinčiuosius, til< 
nenorinčius savo tikėjimu 
parodiiuoti (niekinti), nesu 
tinkančius meluoti ir veid 
mainiauti.

s

l

no sveikatai nueinu į plačia i 
paskilbusią Jeffersono gy
dyklą. Ten šiek tiek pa
tyrinėjus, pasiunčia mane į 
kliniką. Klinikoje apie 5 
daktarai per suvirs mėnesį 
tyrinėjo mano sveikatą vė
liausiais mokslo išradimais. 
Ir surado, kad aš turi: 
džiovą (tuberkuliozę), nor 
jokių džiovos perų (bacilų) 
nesurado.

Po didelių ligoninėj išlai
dų, einu vėl atgal pas sa
vo ilgametį šeimos gydyto
ją. kuris tik trumpai ste
toskopu paklausęs krūtinę 
nusišypsojęs pasakė: Tu 
džiovos neturi. Tave pra
dėjo kankinti kietosios ang
lies dusulys.

Ir šeimos daktaras pasa
kė teisybę, kas dedasi ma
no krūtinėje. O ligoninėje 
5 daktarai negalėjo atskirti 
kasyklų dusulio nuo tu
berkuliozės.

1

?

!

Kam reikalinga šalyj 
tiek daug visokių švenčių 
Pav., Pennsylvanijos vals 
tijoje švenčiama net 11 tau 
tinių ir religinių švenčių 
Darbo žmonėms šventės ga 
i neblogas daiktas, nes dar 
bininkai, ypač sunkiai dir
bantieji, gauna pailsėti i; 
už dieną pilną atlyginimą.

Airiai kiekvieneriais me
tais kovo 17 d. kilminga: 
su dideliais paradais, šven 
čia savo Patriką. Tačiau t) 
jiems neužtenka. Šiemet 
P e n n s y 1 v a:ni jos valsti jo s 
seimelyje yra įneštas bilius, 
kad šventojo Patriko šven
tė būtų įstatymais legali
zuota.

Tarybų Sąjungos Liau
dies ūkio laimėjimų paro
doje Maskvoje demonstruo
ti lietuvių išradėjų darbai 
buvo įvertinti 19 aukso, 46 
sidabro ir 166 bronzos me
daliais.

Lietuvoje rugius kirto 3,- 
800 kombainų.

Bridgeport, Conn.
LDS 5-os apskrities meti

nė konferencija atsibus sek
madienį, balandžio 30 die
ną, 103 Green Street, Wa
terbury, Conn., pradžia 10 
vai. ryto.

Kuopų raštininkams iš
siųsti pranešimai, kad kuo
pos pasistengtų išrinkti pil
ną skaičių atstovų. Taipgi 
prašome kuopų prisiųsti 
raštiškus raportus iš savo 
veiklos. Žinoma, pageidau- 
jąme ir sumanymų iš kuo
pų.

Konferencijoj dalyvaus iš 
Centro atstovas, kuris pa
teiks žinių iš abelno LDS 
stovio.

LDS prezidentas Richard 
Janulis ir žmona dalyvaus 
konferencijoj ir parodys 
“collor slides” iš Lietuvos 
dainų šventės ir iš kitur 
Europoj.

Padarykime šią apskri
ties konferencija skaitlinga 
ir tarimais naudinga.

LDS 74 kuopa ruošia žai
dimu vakarą šeštadienį, ba
landžio 15 d., Lietuvių sa
lėje, 407 Lafayette Street, 
Bridgeport, Conn. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus — vieti
nius ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti, ir paremti ruošė
jų pastangas.

I

Vėl tapo supilti du kapai 
mirusiųjų lietuvių.

Juozas Jokubka mirė ko
vo 15 d. Paliko nuliūdime 
žmoną, dukterį, kelis posū
nius ir podukras, kurie ve- 
de rr augina šeimas. Taipgi 
liko Bridgeporte brolis ir 
s.ęąųo, kitas brolis Kanadoj, 
pusbroliai čia ir Čikagoje.

Gaila, kad Jokubka prie 
lietuviškų organizacijų ne
priklausė. Buvo du kartu 
vedęs ir išgyveno šioj apy
linkėje daugelį metų.

Kovo 15 d. taipgi miyė Ju
lė VesČiūnienė. Liko duktė 
ir jos šeima ir daug pažįs
tamų. Julė gyveno Bridge
porte ilgus metus.

Abiems šermenims gra
žiai aptarnavo Daugėlų šer
meninė.

• Gili užuojauta likusiems 
artimiesiems.

Kovo 29 d. Lucy Mockai- 
tienė buvo operuota St. 
Vincent’s ligoninėje. Nors 
operacija buvo skaudi, bet 
gydytojai sako, kad bus pa
sekminga. Lucy dabar jau 
randasi namie.

J. J. Mockaitis

Sellersville, Pa.
B. A. Ramanauskai ren

gia pikniką liepos (July) 2 
mūsų spaudos naudai.

Surengti šį parengimą 
kviečiame į pagalbą drau
gus filadelfiečius.

Šis parengimas bus vie
nas iš geriausių ir įvairiau
sių. Mes stengsimės visus 
atsilankiusius geriausiai pa
mylėti ir su gerai valgiais 
ir gėrimais.

Kviečiame draugus ir pa
žįstamus iš arti ir iš toli 
atsilankyti ir savo drau
gus pasikviesti.

Kviečia Ramanauskai ir 
draugai philadelphiečiai

Sandusky, Ohio. — Čia 
mirė buvęs Bowling Green 
universiteto prezi d e n t a s 
d-ras Frank J. Prout, su
laukęs 84 metų amžiaus.

i
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Ką pasakė Stasius apie savo kolūkį
Aleksote atit Nemuno 

kranto stovi stambus pa
statas, vadinamas elevato
rium. Berods, seniau jis 
priklausė visagaliui “Liet
ūkiui,” kuri| supirkinėdavo 
iš valstiečių grūdus savo 
paties padik t u o t o m kai- 
nom. Tos kainos buvo to
kios žemos, kad visai ne
apsimokėdavo augint ja
vus.

Valstiečiai, neturėdami iš 
ko apsimokėt mokesčius ir 
padengt kitas ūkio’ išlaidas, 
praskolindavo savo ūkius 
bankuose ir po kiek laiko 
jų visai netekdavo. Už sko
las ūkiai būdavo parduoda
mi iš varžytinių.

Tuomet Lietuvoje nusi
gyvenusių žmonių priviso 
tiek daug, kad juos lyg ko
kius darbo gyvulius ėmė 
eksportuoti į užsienį — 
Prancūziją, Braziliją, Uru
gvajų ir kitas tolimas šalis, 
kur tik atsirasdavo pa
klausa pigiai darbo jėgai. 
Taip buvo “smetoniniais” 
laikais.

Dabar naujas elevatorius 
yra kitoje, patogesnėje vie
toje, o senasis A 1 e k s ote 
praplėstas, papildytas nau
jais pastatais ir jame 
įrengta kombinuotų pašarų 
gamykla, kuri aprūpina 
kolūkius pašariniais miltais 
ir visokiais ten koncentra
tais. Iš įvairių respublikos 
kolūkių čia suvažiuoja tiek 
sunkvežimių, kad pro juos 
vos galima prasibrukti ke
leiviniais autobusais, palai
kantis ryšį tarp Kauno pi
lies ir Botanikos sodo.

Anądien šioje vietoje ne
tikėtai sutikau savo gimi
naitį vairuotoją iš Ketur- 
naujienos kolūkio. Jis iš
tiesė ranką pasisveikint ir 
tarė:

—Labas, dėde!
—Na, sveikas d rūtas, 

Stasiau, ką tu čia dabar 
veiki?

—Taigi mes iš kolūkio 
penkiom mašinom atvažia
vom čia miltų paimt.

—Ką gi jus darysit su 
tiek daug miltų?

—Koks čia daug—penkios 
mašinos. Mes čia jau ne
be pirmą kartą, ir dar visą 
savaitę užtruksim, iki išve- 
šim viską, kas mūsų kol
ūkiui paskirta.

—Su tiek miltų, tai jūs 
daug riebių kiaulių nupenė
sit. O žinai, Stasiau, kad 
dabar lašiniai jau ne ma
doj. Kas dar valgo mėsą, 
vis nori gauti ko nors lie
sesnio.

Stasiaus veidas nušvito, 
lyg šie mano žodžiai būtų 
jį pradžiuginę, ir jis tarė:

—Mūsų kolūkis kiaulių 
pardavimui jau nebeaugina. 
Tik tiek laiko, kiek reikia 
sunaudot saviem reikalam.

Išgirdęs tokį atsakymą, 
aš suglumau ir nebesusivo
kiau ką sakyt. Ėmiau 
klaust:

Ką tu, Stasiau mie
las, ar juokiesi iš manęs, 
ar ką jau? Jei kiaulių ne
turit, tai kur jūs dėsite par- 
sivežę tuos kalnus miltų?

Stasius tik nusišypsojo, il
gu žvilgsniu išmatavo ma
nę no kojų iki galvos ir, 
lyg pasididžiuodamas, tarė:

—Miltus, dėde, turim kur 
dėt. Mūsų kolūkis nuo 
kiaulių perėjo ant veršių, 
juos nušeria iki aukščiau
sios rūšies, paskui parduo
da. Ir prie supirkimo punk
tų eilėje su jais stovėt ne
reikia, kaip su kiaulėm. Pa
klausa didelė, kad tik tiek

spėtume priaugint.
Tikrai, apie kiaulių per

teklių pas mus vis dažniau 
tenka išgirst. Kolūkiai tiek 
jų priaugina, kad mėsos 
fabrikai visų nepajėgia pri
imt. Kiauliena perkrautos 
visos mėsos parduotuvės, 
turgaviečių preky staliai 
lūžta lašiniais, o vartotojai 
ant jų jau nebepuola, vis 
daugiau pasigenda veršie
nos ar paukštienos.

—Tai kaip ten pas jus, 
Stasiau, su tais ' veršiais? 
Kiek jų turit kolūkyje?-— 
^įsidomėjęs klausiu toliau. 

i —O ką čia juos gali žinot. 
Nuo pernai metų yra likę 
aštuoniasdešimt su viršum, 
o kiek bus šiemet, dar tik
rai nežinia.

—Na, o kaip, su karvėm, 
ar daug jų pas jus?—vėl 
klausiu.

—Ar karvių? — lyg nu
stebęs mano než i n o j i m u 
klausia Stasius, ir pats at
sako: — Karvių kolūkyje 
yra nepilnai keturi šimtai, 
žinoma, be tų, kurias sau 
turi kolūkiečiai.

Stasius ne mėgėjas daug 
kalbėti. Atsa k i n ė j a tik 
klausiamas ir daugiausia 
tik vienaskie m e n i ai s žo- 
žodžiais— taip, ne. Ir vis 
dėlto kai ką man dar pa
vyko iš jo ištraukti. Suži
nojau, kad jo seni tėveliai 
dar pakruta ir namuose pa
sitvarko, kad vaikučiai 
sveiki auga, o žmona nuėjo 
į melžėjas kolūkyje, kur 
kiekvienai priskirta po 15 
karvių.

Bet man rūpėjo daugiau 
ką išgirst apie paties kol
ūkio reikalus, sužinot kaip 
gyvena kolūkiečiai. Nors 
apie tai daug rašoma laik
raščiuose ir girdėt per ra
diją, bet įdomu kaip į tai 
atsiliepia pats kolūkietis. 
Bandau dar šnekint gimi
naitį:

—Na tik tu daugiau pa
pasakok, Stasiau, ar nėra 
pas jus daugiau kokių nau
jienų. Juk nesimatėm nuo 
vasaros, kai buvau pas jus 
ir visi drauge aviečiavom 
Novos pakrantėse.

Oi tos avietės! Niekad 
nebuvau matęs tokių avie
tynų kaip ten, panoviuose. 
Prisivalgėm visi, kiek kam 
tilpo, ir parnešėm pilnus 
kibirus šeimininkei spaust 
sultims.

Dabar Stasius stovi prie
šais mane, šypsosi ir tyli, o 
į manb klausimą — ar nė
ra naujienų — neatsako. 
Tur būt dėl to, kad klausi
mas buvo neapibrėžtas, ne
konkretus. Kreipiuosi sta
čiai:

—Girdėjau, kad paskuti
niais metais mūsų kolūkiai 
atsigavo, praturtėjo ir kol

ūkiečiams ųž darbadienius 
jau ne grūdais apmoka, o 
grynais pinigais. Taip, kaip 
miestuose fabrikų darbinin
kams ar įstaigų tarnauto
jams. O pas jus?

Mano Stasius tuojau at
gijo ir pasigyrė:

—Tai ir pas mus jau nuo 
Naujų metų taip apmoka.

Norėdamas išjudint Sta
sių kiek daugiau prasi tart 
šiuo reikalu, pasakiau:

—Miestiečiai ims pavydėt 
jums. Kolūkio pašarais jūs 
išlaikot karvę su prieaug
liu, avis, prisiauginat kiau- 
lų, laikot vištų, žąsų, o in
dividualiniame sklype pri- 
sisodinat bulvių ir daržo
vių, sėjat miežių. Nemažą 
dalį tų produktų su kolūkio 
mašina nuvežat į miestą 
parduot. Ir dar už darbą 
kolūkis pinigais išmoka ne
mažai, per radiją girdėjau, 
net po keturis rublius už 
darbadienį. Kur jūs dėsit 
pinigus?

Į šį mano klausimą Sta
kius jau nesuskubo atsakyt. 
Jis neramiai apsidairė ir 
pamatęs, kad stovėjusi prie 
pašarų gamyklos vartų 
sunkvežimių eilė pajudėjo, 
jis greitai su manim atsi
sveikino ir nuskubėjo prie 
savo mašinos vairo.

Prie viso to, kas čia buvo 
pasakyta, dar galima pri- 
durt, kad už gerą ir sąži
ningą darbą kolūkyje Sta
sius yra visų labai gerbia
mas ir vertinamas. Kai 
kolūkis įsigijo naują kom
bainą javams nuimt, Sta
siui buvo pavesta su juo 
dirbt. Už tai Stasius irgi 
nelieka skolingas. Savo 
vairuojamą mašiną jis pri
žiūri pavyzdingai, be prie
kaištų, negailėdamas nė sa
vo valandų po darbo.

Būdamas kaime girdėjau 
tokį linksmą pasakojimą 
apie Stasių:

Kai jis grįžo iš karo tar
nybos ir kolūkyje gavo va
žinėti seną, jau gerokai ap
lamdytą sunkv e ž\i m į, jis 
prie jo lyg lipte prilipo. 
Nei valgyt, nei miegot ne
turėdavo laiko kaip žmo
gus. Mašina jam buvo vis
kas.

—Ką tu, Stasiau, su tuo 
senu griozdu taip užsiėmei, 
lyg su jauna žmona,—saky
davo jam draugai: — Juk 
jau ląikas vesti, tai verčiau 
pašnekintum merginas.

—Tai ką aš su jom šne
kėsiu, kad jos apie mašiną’ 
nieko neišmanoI — atsikirs
davo Stasius.

Ar tai tik kolūkio jauni
mo sugalvotas anekdotas, 
ar taip buvo iš tikrųjų, 
tvirtint negaliu. Ant ko ir 
pasirašau.

Pranas Stiklius.
Kaunas, 1967-III-15

I
Jeronimas Žukauskas (šukaitis)

JERUKAS
—Jeruk! Maryte! Ne

nueikite toli, nes saulė jau 
leidžiasi.

■—Jeruk! Maryte! Ak, 
viešpate, kur judu dingot. 
Juozai, Magdalena, eikite 
ieškoti tų vaikų. Nežinau, 
kas išeis iš to vaiko, kai 
jis. užaugs. Kaip tik jis iš 
akių, taip ir prapuola.

Ieva Šukauskienė rūpes
tingai aimanavo, stovėda
ma ant dar nebaigto prie
klėčių ir žiūrėdama į tankų 
alksnyną.

Į **• ** “♦ “* *"•**

Balandžių kaimas ant Ne
muno kranto Kauno pusėje. 
Rytuose rubežiavosi su di
desniu Raudonėnų kaimu. Į 
vakarus — Maninos dvąro 
žemė, priklausanti Paslaus- 
kui.
' Balandžių kaimas stovė
jo, rodos, gražiausioje tos 
apylinkės geografinėje vie
toje. Nuo rytinės Raudo
nėnų kaimo pusės, kur ma
žas upeliukas Raudonė 
įpuola į Nemuną, Nemunas 
nusisuka į Suvalkų pusę ir 
atgal grįžta tik prie Kaniū
kų kaimo, kuris buvo tre
čias nuo Raudonėnų kaimo.

Ties Balandžių kaimu 
plačiausia lyguma — lanka, 
kurioje visi ūkininkai tu
rėjo po lygų sklypą. Bet 
geresnioji lankos dalis pri
klausė Veliuonos dvarpo
niui Zeleckiui.

Šiame kaime 1894 metų 
sausio 27 d. gimė Jerukas, 
sūnus Ievos Kukliauskytės 
ir Petro Žukausko.

Vasario 2 d. kūmai Ta,- 
deušas Kukliauskas ir Kot- 
rina Patašienė išvežė Jeru- 
ką į Veliuoną pakrikštyti. 
Pakrištiję, skubėjo namo, 
nes Veliuoną ir Balandžių 
kaimą skyrė 10 kilometrų 
tolis. O, antra, dangus 
niaukėsi tamsiu debesiu, 
galėjo juos patikti sniegas 
ar lietus, o gal ir abu...

Iš tikrųjų, už kokios po
ros ar trejeto kilometrų 
nuo namų, kairėje Nemuno 
pusė jo, nusidriekė žaibas, 
apšv lesdamas apylinkę.

Vaizdelis iš gyvenimo
Kūmai aiktelėjo, o arkliai, 
išsigandę staigios šviesos, 
pašoko tai į vieną, tai į ki
tą,šoną... Už valandėlės 
pradėjo smarkiai kristi 
sniegas, lyg kruopų formo
je, maišytas su lietum, o 
žaibai vis dažniau apšvie
tė sniegu apklotą apylinkę. 
Perkūno dundėjimas atsi
mušinėjo į kalnus ir girias.

Kūma Patašienė laikė 
kūdikį, suvyniotą į vilnonę 
skepetą, prispaudus prie 
krūtinės, ir po kiekvieno 
žaibo blykstelėjimo žegno
josi ir» poterius kalbėjo. 
Kūmas Tadas Kukliauskas, 
ragindamas a r k 1 i u s vis 
sparčiau bėgti, darė tą patį.

Pagaliau šia j ūkai įslinko į 
Žukausko kiemą. Kūmai, 
jau gerokai sulyti, subėgo 
stubon, kur krikštynų da
lyviai, vietoje sėdėti už sta
lo ir dainuoti, visi suklaupę 
kalbėjo poterius!

Motina greitai griebė kū
dikį iš kūmos, išvyniojo iš 
skepetos, prispaudė prie 
savo nuogos krūties, tvirtai 
jį laikė ir poterius kalbėjo. 
O žaibavo taip dažnai ir 
perkūnas trankėsi taip 
smarkiai, kad pagaliau 
žmonės pradėjo giedoti 
“Pone karaliau, dieve Ab
raomo, atitolini? audrą.”

Už kokios valandos ar 
daugiau laiko audra aptilo, 
tik toli už Paslausko girių 
girdėjosi pridusęs perkūno 
dundėjimas. Svečiai, atsi
kvėpę ir susėdę' prie stalo, 
sveikino vieni kitus, gerda
mi po stikliuką stalavos, ir 
kalbėjosi tarp savęs, kad 
šitokios audros šiuo metų 
laiku niekas neatsimena.

Visi išsireiškė, kad šis 
vaikas užaugs koks nors 
skirtingas, nes krikštytas 
tokią dieną, kokios niekas 
neprisimena.

Bet Jerukas augo ir ne
daug tesiskyrė nuo kitų jo 
brolių. Gal tik tiek skyrė
si nuo kitų, kad kai jis pa
augo ir pradėjo bėgioti, tai 
vasarą išleistas laukan

prapuldavo taip, kad vi 
šeima turėdavo vargo 
surasti.

sa 
jį

Raudonėnų kaimas jau 
buvo išsiskirstęs į viens 
džius. Pagaliau pradėjo 
sklisti mintis, kad ir B; 
landžių kaimą reikės dra 
kyti ir keltis į viensėdžius. 
Bet ar sutiks? Daugum 
reikės palikti sodybas 
daržus ir sodus. O plači 
Nemuno lankos pasiliks to
li, ir vasarą sekmadieniais 
nėteks po jas braidžioti 
rūkštynes rankioti.

Bet prieita prie susita 
m!o. Sodus ir sodybas n 
paakinės vieškelio iki a 
kalno ūlyčios (gatvės), k 
ri skyrė kaimą, paliko ta 
kaip buvo. Lankas — ir 
taip pat.

j Partrau k t a s kamara 
kas (matininkas) ir žeiĮnė 
apkainuota. Turtingesni 
pąsiliko ant dirbamos 
derlingos žemės.
nieji ėmė pratesnes, gauc 
mi primokėti nuo tų, l<i 
rįe pasiliko ant gerosios.

Petras Žukauskas nega 
jo būti turtingas. Jis 
Jonas Patašius atėjo į že 
tus pas Čimielius, kurie 1 
rėjo keturias dukteris ir 
vieno sūnaus. Tėvas padč 
no dviems valaką pusiau 
kitoms dviems Patašius 
Žukaauskas turėjo apmol 
ti priklausomą dalį, kai 
tekėjo už vyrų.

Žukauskas ir Čiemelytė 
sugyveno du sūnus ir t 
dukteris. Po gimdymo 
trečios dukters jo žmona 
mirė, palikdama jį su pen
kiais mažais vaikais. R 
kiant namų šeimininke 
jis vedė neturtingo bežemio 
meistro dukterį Ievą Kuk- 
liauskaitę. Šeima nesusto
jo dauginunsis.

Ieva Kukliauskaitė augi 
Čimelytės ir savo vaik 
Dviems sūnum suaugu 
vyrukus, išleido juos į An 
riką. Pagaliau ir dvi duk
terys suaugo, ir reikėjo 
leisti jas už vyrų.
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SKAITYTOJŲ BALSAI
Gerbiama “Laisvės” Redakcija!

Šiuo laiškeliu sveikinu visus su pavasario saulutės 
malonia šypsena ir linkiu visiems stiprios sveikatos ir 
gerų pasekmių.

Aš parašiau keletą eilučių. Labai norėčiau kad pa- 
talpintumėt “Laisvutėn.” Prie tų graudžių žodžių pri
dedu $2. • 1

Pasilieku su širdingais linkėjimais.
Aš norėčiau parašyt ir paprašyti Amerikos šalieš 

valdovui prezidentui Johnsonui ir jo patarėjams, kad 
nustotų tręšę žemę me kai tų žmonių kūnais ir krauju.

• 1

Rodos gaila būtų laužti žalią šaką nuo jauno medelio.
O kaip jiem negaila tų jaunų Amerikos bernelių!
Motinai skausmas skrodžia širdį ir ašaros prausia veidą, 
Kai atneša telegramą, kad jos sūnus žuvo Vietname... 
Kas išgydys tų mo$hų sužeistas širdis,
Kurių sūnūs, kaip Audenio lapai, krinta Vietname?

Anna Norkienė
■ Detroit, Mich.

VI. Mozūriūnas

Iš “Jūros posmy”
šiandien jūra Įyg dykuma — 
Sniegas jos pakrantes nukloja. 
Šaltas rūkas ir pilkuma
Plotais jos neramiai klajoja.
Man atrodo, ji nenubus — 
šaltis, tarsi skausmas, ją kausto.
— Bus pavasaris žalias, bus! — 
Ošia kopose pušys aukštos.

* * *
Kada laivai išplaukia, supami
Bangos žalsvos, į mėlynuosius tolius, 
Triukšmingas uostas ir diena rami 
Pamoja abejingai jiems per molus.
Kada draugai, apleisdami mane, 
Išeina iš namų į sunkų kelią, 
Aš tuštumą jaučiu po krūtine —- 
Jie išneša manos širdies dalelę. 

.*• * * •
J jūrą įbrido akmens uola, 
Panaši į milžiną lokį.
Diena naktį banga žalia
Šoka jam nepabaigiamą šokį.
Norį šypsena jį suviliot — 
žėri, saulės atspindžiais švyti.
O jis laukia jūrųs gilios

Ir bangos nenori mątyti.
* # *

Avinukai balti laigė lyguma mėlyna 
Ir aplenkia uolotus krantus.
Kąs sušauks juos į būrį, jei vėlinąs 
Jų ganytojas — vėjas rūstus.
Aš norėčiau sušvilpi taip, kad ūždamos 
Baltos kaimenės įpultų uolas
Ir, prie kranto kalnuoto suduždamos, 
Tau po, kojom paklotų saląs.

Tu sakai, kad jausmų audroje viskas 
dužia

Ir į neviltį vienas iš lėto brendi, 
Nesinori apleist kažkada dar prisūdytą 

gūžtą,
O karčiajam skausme išeities nerandi.
Pažiūrėk, kada siaučia audra nirtulinga,— 
Iš uostų į atvirą jūrą išplaukia laivai.
Ir jos įniršį ten, vandenų platumoj, 

pasitinka,
Ir jie nugali ją... 

šitaip elgias laivai. 
* * *

Išneša žuvėdros savo šauksmą
Ir skandina į gilias marias.
Kur aš nuskandinsiu savo skausmą — 
Jis visur mane lydės, suras.
Aš patsai išplėščiau iš krūtinės 
Jį, kaip širdį, nuosava ranka. 
Nepriims jo žemė akmeninė, 
Nusijuoks atplaukusi banga.* * t
Tarsi plieninė aikštelė, kelia 
Saulę jūros pilka plokštuma, 
O dangus ■—• peleninis kelias 
Tuščias... Ir tuščią man...
Galva skamba, vibruoja ūžesiu, 
Rodos, ims subyrės staiga. 
Akyse visas krantas gūžiasi... 
Kaip vadinas mano liga?

* * *
Bangos apsnūdę dar vos tiktai rąžosi 
Jūros bekraščiame guoly.
Vėjui veidus atsukę, vežasi
Tinklą žvejai į tolį.
Kas pasakys, kokios valkšnos jų laukia 
Valgo jie duoną sūrią.
Jūra jų darbą gimdo, nutraukia, 
Kartais ir laidoja jūra.

j sudarė išlaidų, kurios turi 
jo būti paimtos iš tų dv; 
likos dešimtinių. Todėl k 
liantis į viensėdžius, ture 
imti pačios blogiausios ž. 
mės sklypą, kad gautų šier 
tiek pinigų troboms perkel
ti ir skoloms atmokėti, ku
rių jau buvo nemažai.

t-:- -:-
Trobos tapo pastatytos 

naujoje vietoje. Dirbo tė
vas, motina, du paaugliai 
vaikai ir duktė Magdalena,. 
Jerukas irgi ten maišėsi, 
bet su juo buvo daugiau 
bėdos negu gero.

Pagaliau Jerukas suauga 
į piemenuką:

Kai tėvas su vyresniuo
ju sūnumi važiuodavo į pa
nemunės lankas, jis verk
damas įsiprašydavo ir jį 
vežtis. Nubėgęs prie Ne
muno jis ilgai žiūrėdavo į 
aną pusę ir galvodavo, kas 
ten gali būti. Jam norė
tųsi ten nueiti ir pamaty
ti, kokie ten žmonės ir ar 
ir ten yra piemenukų, 
kių, kaip jis. Jo akys i^į 
mintys lakstė į neišmatuo
jamus tolius.

Motina ir kūmai per jo 
krikštynas tiesą sakė, kad 
jis išaugs skirtingas žmo
gus. Jis augdamas ir sky
rėsi nuo vyresnių ir jaunes
nių brolių ir seserų. Ne
buvo jis patenkintas savo 
namuose. Jam rodėsi, kad 
kur toliau sviete yra ge
riau ir įdomiau. €

Pradėjo jis tėvams kalbė
ti, kad leistų jį kur nors 
toli tarnauti u ž piemenu
ką. Tėvo pirmutinės žmo
nos duktė buvo ištekėjusi 
gerokai toli Gudžiūnų kai
me. žentui buvo reikalui# 
gas piemuo, ir tėvas sutik# 
Jeruką išleisti. J e r u k o 
džiaugsmui nebuvo galo! 
Dabar jis pamatys, kas 
anoje pusėje zeleskinių gi
rių.

Motina jį išleisdama ap-^ 
siverkė, nes ta jos poduk
ra buvo nelabai geros nuo
taikos.

Ant rytojaus Jerukas jau 
pradėjo eiti savo pareigas. 
Tos džiaugsmingos svajo
nės jam apleidžiant namus 
pranyko, kaip ūkanos sau
lei patekėjus. Ganykla di
delė, bet ir galvijų kur kas 
daugiau negu namie. Su 
kitais piemenukais negali
ma sueiti, nes ganyklos 
li viena nuo kitos. Miškffi^ 
matėsi, bet gerokai toli, 
niekam ten nevalia įeitv^ 
nes jis vadinamas “karališ
ku.” Qz*jo šeimininkė, nors 
ir pdšseserė, su juo elgėsi 
kaip su svetimu. Švogeris- 
šeimininkas, nedidelio ūgio 
žmogutis, buvo geras žmo
gus, bet jo žmonos Petro
nės žodis visur ir visuomet 
buvo paskutinis. Jerukas 
ne kartą paragavo rykštės 
iš' jos rankos, ir ji buvo kur 
kas skaudesnė, negu mo
tinos ! ' •

Vasara užsibaigė. Žiemr 
nė kiek nebuvo lengvu 
Pas juos gyveno senjUj 
pora su dukterimi, vadina®** 
mi “kampininkais.” Už tai * 
jie turėjo pagal sutartį 
darbu atsilyginti. Jerukas 
turėjo eiti su seniu kampi
ninku gyvulius prižiūrėti: 
pašerti, pagirdyti ir tvar
tus šviežiais šiaudais pa
kreikti. Nebuvo jam laiko 
ant ledo pačiuožinėti. Pas
kui turėjo daržinėje linu 
pakulas kratyti ir į nftfe 
liūs surišti, o vakarėjJBk 
nas kedenti ar plunk® , A

(Bus daugiau)
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YUCAIPOS ŽINIOS Lai Chesterio viešnagė
Mt x Vieša padėka

"flK* Būtų prasižengimas, jei- 
nepadėkočiau geriems 

draugams ir draugėms už 
išreikštą užuojautą man 
būnant ligoninėje.

Dėkoju visiems, kurie 
lankė mane ligoninėje, na
muose ir, tiems, kurie pri
siuntė man korteles. Kor
telių gavau iš plačios Ame
rikos — nuo Portland, Ore., 
draugų, Floridos, Niujor
ko ir kitur. Taipgi dėkoju 
už dovanas.

Nors prisiėjo pergyventi 
nesmagumų laike ligos, ar
timųjų užuojauta mane 
skatino nepasiduoti ligai. 
Dabar esu sveikas ir sten
giuosi atsilyginti draugams 
dirbdamas visuomeninį dar
bą.

Taipgi, negaliu pamiršti 
savo gyvenimo draugės 
Margaret, kuri kasdien lan
kė mane ligoninėje ir pa- 
xarnavo daug man esant na- 

jj^mie.

Sunkiai serga M. Pūkis
Jau keletas savaičių, kai 

serga M. Pūkis, kuris gyve
na 34746 Cedar Street, Yu
caipa, Calif.

M. Pukiui skauda kojas 
ir daktarai, atrodo, dar ne
gali pritaikyti atatinkamų 
vaistų, kad sulaikius skaus
mus.

Mūsų visų giliausia užuo
jauta M. Pūkiui, pirmaei- 
liui nariui mūsų organiza
cijų.

• • •

Sveičuojasi Stasys Vešys
. Stasys Vešys-Dubendris, 
Tčikagietis, svečiuojasi pas 
mins. Jis taipgi buvo Ari
zonos valstijoje. Kur jis ap
sistos gyventi, dar nesuži
nojome, bet jis ieško su
rasti kur patogiausias kli
matas jo sveikatai.

S. Vešys užkviestas į Los 
Angeles pakalbėti jų paren
gime, ką jis patyrė viešėda
mas Lietuvoje. Šis parengi
mas įvyks Danų salėje, ba
landžio 23 d.

Girdėjau, kad balandžio 
pabaigoje mūsų svečias ma
no vykti į San Diego.

• • •

Yucaipos viešas knygynas
Kadangi mūsų miestelis 

f&r neinkorporuotas, tai 
,/^mes priskaityti prie San 

i ^Bernardino apskrities. Mus 
'tvarko apskrities valdyba ir 

jai priklauso ir knygyno 
tvarkymas.

Noriu paduoti šiek tiek 
žinių apie knygyną. Kny
gynas su pradžia šių me
tų turėjo 407,717 knygų,

Iš LLD kuopos susirinkimo
Į LLD 78 kuopos balan

džio mėnesio susirinkimą 
atsilankė pagirtinas skai
čius narių. Nedalyvavo Juo
zas ir Antanetė Russ dėlei 
nesveikatos, o Juozas ir 
Rožytė Saviškai nepribuvo 
dėlei nežinomų priežasčių.

Valdybos raportai buvo 
trumpi ir aiškūs. Kuopos 
iždininkas, M. Pūkis, nors 
suimtas artrito skausmų, 
dalyvavo ir pateikė gerą 
raportą apie A. Taraškos 
atvykimą ir pasekmingą fil
mų parengimą.

Finansų sekretorius, J. K. 
Alvinas, jau gerokai sustip
rėjo po ligos. Jis pranešė, 
kad, nors kuopos iždas ne
didelis, bet aukojame, kiek 
galime visuomeniniams rei
kalams.

Pirmininkė M. Alvinienė 
rūpinasi sušaukti narius į 
susirinkimus kaip laiškais, 
taip ir asmeniškai per te
lefoną. Užrašų raštininkas 
J. Dementis tvarko gerai 
užrašus ir rūpinasi kiekvie
name susirinkime, kad būtų 
galima kiek nors aukoti vi
suomeniniams reikalams.

Priimtas atsišaukimas iš 
Centro valdybos, kad su- 
krustum daugiau veikti, 
kad rengtum prakalbas. 
Taipgi paskirta kvota pen
kių naujų narių mūsų kuo
pai. Palikta valdybai susi
žinoti su LLD Centru dėlei 
kalbėtojo. Žinoma, stengsi
mės naujų narių kvotą iš
pildyti gavimui naujų na
rių.

“Vilnies” Bendrovės laiš
kas skaitytas, kuriame pra
neša, kad gegužės 7 d. įvyks 
“Vilnies” dalininkų suva
žiavimas. Prašo prisidėti 
aukomis, jeigu negalime pa
siųsti atstovo. Iš kuopos 
iždo aukojome $25 “Vilnies” 
suvažiavimui ir $10 konfe
rencijai, kuri įvyks balan
džio 29 d. Tarptautinės Ci
vilinių Teisių Gynimo orga
nizacijos.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks birželio 4 d.

Šiame susirįnkime daly
vavo S. Vešys, veiklus či- 
kagietis, kuris dabar sve
čiuojasi Yucaipoje. Buvo 
pakviestas pakalbėti apie 
Lietuvą. Vešys kalbėjo 
trumpai, bet nuosekliai.

Reporteris

Montecito, Cal. — Čia mi
rė Mrs. E 1 e o n o r Wilson 
McAdoo, sulaukusi 77 metų 
amžiaus. Ji buvo prezidento 
Woodrow Wilsono duktė; 
ištekėjo kadaise už iždo 
sekretoriaus McAdoo, bet

i skaitytojų 146,365.
i Alvinas

su juo ilgainiui išsiskyrė 
buvo gyvanašlė.

buna sėkminga
LLD 6 rajono Veikianty

sis Komitetas, A. Lipčiaus 
vadovybėje, rengia banketą 
balandžio 16 dieną, Ches
ter, Pa., 339 E. 4th Street, 
Lietuvių Klubo svetainėje. 
Pietus duos 1 valandą.

Kadangi mūsų parengi
mai retėja, tai šiuo banketu 
visi turime susirūpinti. Lai 
balandžio 16 būna visiems 
atmintina diena, nes šis pa
vasarinis parengimas bus 
vienas iš didžiausių visoje 
apylinkėje. ■ Čia suvažiuos 
svečių iš Baltimorės, Rea- 
dingo, Eastono, Sellersvil- 
lės, nekalbant jau apie sve
čius iš Chesterio, Filadelfi
jos, Camdeno ir iš kitų vie
tų. Nors mūsų draugams 
ir draugėms, ypatingai se- 

! nesniojo amžiaus, jau sun
ku visur dalyvauti, bet tu
rint gerus norus — tą die
ną trupučiuką išsijudinki
me, pavartokime savo ge
rą valią ir prisirišimą prie 
darbininkiško judėjimo, ir 
pamatysite, kad bus nesun
ku dalyvauti šiame garbin
game pažmony.

Čia susitiksite su kitais 
širdingais draugais ir jau
kioje atmosferoje linksmai 
ir naudingai praleisite lai
ką. Čia visi būsite linksmi, 
gerai nusiteikę, o pasiten
kinimo tikrai turėsite.

Mūsų draugės moterys, 
Lipčiaus vadovybėje, paga
mins skanaus, ir sveiko val
gio. Jos žino, kokį valgį mū
sų publika mėgsta. O vai
šių taip pat nestokuos.

Taigi, visi, kas tik galime, 
balandžio 16 dieną važiuoki
me į Chesterį, nes ta die
na bus mūsų džiaugsmo ir 
pasitenkinimo diena. Iki 
pasimatymo, draugai ir 
draugės!

Drąsuolis
• • •• "" • w • **

Užkvictimas
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-os apskrities 
pietų prirengimo komisija 
turėjo susirinkimą. Aptarė, 
kad pietūs būtų tinkamai 
pagaminti, kad geras valgis 
patenkintų svečius. Išrinkta 
tame darbe gerai patyrusi 
A. Zalner.I

Pietūs įvyks balandžio 16 
dieną, sekmadienį, 1 valan- 

( dą pietų metu, Lietuvių 
‘ Klubo svetainėje, 339 E. 4th 

St., Chester, Pa.
Komisija atsišauk i a į 

Philadelphijos, New Jersey 
ir New Yorko visos apylin
kės gerbiamus tautiečius ir 
artimus draugus, kviečia

Paterson, N. J.
širdinga padėka

Man rimtai susirgus, pri
siėjo ant greitųjų pasiduoti 
į ligoninę, kur buvo ant 
inkstų padaryta sunki ope
racija, nes buvo išimti iš 
inkstų akmenys, dėl kurių 
prisiėjo skausmingai prisi
kankinti. Bet po išbuvimo 
4 savaičių ligoninėje, par
važiavau namo ir povaliūi 
einu geryn, nors dar jau
čiuosi gana silpna ir esu po 
stropia gydytojo priežiūra, 
taipgi ir po gyvenimo drau
go ir brangios dukters rū
pestinga paslauga, sveikata 
krypsta į gerąją pusę.

Kadangi nuo daugelio 
draugų gavau daug širdin
gų linkėjimų, gėlių ir bran
gių dovanų, tad visiems at
skirai padėkoti neįmano
ma, todėl lai bus leista pa
reikšti per mano mylimą' 
“Laisvutę” širdingiausia! 
padėka kas tik kaip prisi- | 
dėjo prie mano simpatijos. 
Labai esu dėkinga gyveni
mo draugui Jonui, dukte
riai Juliai,, žentui ir anū
kams už rūpinimąsi mani
mi.

Brangieji draugai, jūsų 
visų širdinga u ž u o j auta 
daug prisideda perkentėti 
skausmus ir grąžinti svei
katą.

Todėl prižadu būti dėkin- 
ga visiems, kol gyva būsiu. I

Ir “Laisvei” esu dėkinga 
už į talpinimą apie mano li
gą ir padėką, todėl “Lais
vės” palaikymui aukoju $5.

Draugiškai,
C. Skarbaliene

BROCKTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ANTANO ORINTO
Mirusio prieš du metus, balandžio 12, 1965

Kelionę atlikęs užmerkiai akis 
Amžinu miegu ramiai užmigai.
Nustojo tau plakus pailsusi širdis, 
Mylimus savo liūdėt palikai.
Kapai yra vieta paskutinė 
Netikėtai tave priglaudė tenai. 
Čion ilsisi anūkas Kennie, 
Kurio mes gailėjomės labai, 
Dabar ilsėkitės abudu amžinai.

Petronėlė Orintienė, žmona.
Duktė Atylija, žentas Charles 

Andrutis.
Anūkai Wayne ir Kari.

atsilankyti į tą šaunų pa
rengimą. Susitiksime savo 
senus draugus, įsigysime ir 
naujų pažinčių, turėsime 
gerą pažmonį.

Visus kviečia apskrities 
komisija.

Komisijos narys
A. Lipčius

New Jersey lietuvių 
dėmesiui

Balandžio 23 dieną EH- 
zabethe įvyks tetai 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-

Pattenburg, N. J.
Iš musų apylinkės

Aplankėme draugus Dai
nius (Jordan). Malonu buvo 
matyti, kad drg. Dainiaus 
sveikata eina geryn. Jis sa
kė, kad greitu laiku aplan
kys “Laisvę”. Labai gaila, 
kad jis ir jo šeima turėjo 
tiek daug nukentėti dėl tos 
nelaimės. Mes linkime kad 
jokia nelaimė jo namų ne
belankytų.

Taipgi aplankėm draugą 
Staniulį. Jis irgi skaudžiai 
nukentėjo netekdamas savo 
brangios žmonos. Bet dabar 
baigia išeiti iš tos tamsios 
miglos. Jis aukojo $5 kny
goms leisti.
v Dar vieną mūsų draugę 
ištiko netikėta staigi nelai
mė, tai d. Augutienę. Visai 
netikėtai beširdė mirtis atė
mė jos mylimą vyrą, palik
dama ją vieną miške, lauke 
tarpe paukštelių ir gyvulė
lių. Ji kantriai tą visą per- 
nešą.

Garbė senos kartos lie
tuviams, kad jie tokie ener
gingi. Linkiu jiems daug 
kantrybes ir sveikatos link
smai gyventi.

K. Churlis ..

Stuyvesant Town rajone 
suorganizuota, m o t e r i ms 
klasė, pamokys kaip gintis 
nuo visokių elementų.

MIAMI, FLA.
Atsiprašau

Viena mūsų L. S. Klubo 
darbščioji draugė mane 
smarkiai išbarė, kad aš, ap
rašydamas Klubo darbuoto
jus, minėdamas jos vardą, 
pag uosdamas rašiau ne 
taip, kaip iš tikrųjų yra. 
Ji sakė, jog dėl rankos su- 
susižeidimo atsisakinėjo už
imti vyriausios virėjos vie
tą, o “jokios amžiaus naš
tos aš nejaučiu.”

Taigi, atsiprašau draugę 
Čuladienę už tokį neapgal
votą išsitarimą. Aš atsime
nu, kai prieš tūlą laiką Tu 
su Rapolu ir Olga Šimkie
ne išdirbote net du mėne
sius.

Man būdavo gaila tų sun
kiai dirbančių moterų, bet 
•pasišventusiai dirb damos 
visuomenės naudai jos to 
nelaiko sunkumu. Karta 
įėjęs į virtuvę, komplimen- 
tuodamas, sakau: Tai jūs 
pavargusios... Viena tuoj 
man atšovė:—Jokio vargo 
nejaučiame, tai mūsų lietu
višku šeimininkių prigim
tis. '

Bravo, mūsų brangios 
draugės virėjos! Kol jūs 
pajėgsite valgius gaminti, 
mums, vyrams, einant prie 
stalo pietų valgyti nereikės 
neštis “can openerio.”

Jeronimas

Pagalba Vietnamu! 
eina iš Odessos

Odessa.—Associated Press 
korespondentas čia sužino
jo, kad Tarybų Sąjunga 
daugiausiai Šiaurės Vietna
mui pagalbos duoda per 0- 
dessą. Iš čia, sakoma, plau
kia laivas po laivo, gaben
damas Vietnamo žmonėms 
visokios paspirties.

Bet AP korespondentui 
nepavyko sužinoti, kokią 
pagalbą laivai iš čia siun
čia vietnamiečiams.

Korespondentas mano, 
kad JAV anksčiau ar vėliau 
bandys perimdinėti tarybi
nius laivus, gabenančius 
vietnamiečiams pagalbą.

Mirė Miseha 
Elmanas

New York. — Praėjusį 
ketvirtadienį čia, savo re
zidencijoje, mirė įžymus 
smuikininkas Miseha Elma
nas, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Jis su savo žmona 
gyveno po num. 101 Central 
Park West, Manhattane.

Per apie tris valandas 
smuikininkas su savo akom- 
panistu Joseph Seigeriu re
petavo. Po to užkando ir 
staiga pajuto, kad jam kva
po stinga. Buvo pašauktas 
gydytojas, bet jau nieko 
nebegalėjo padaryti: žymu
sis smuikininkas mirė.

ŽMOGAUS ŪGIS IR 
APLINKA

Vidutinis norvegų ūgis 
per pastaruosius keturias
dešimt metų padidėjo 5.12 
centimetro, o apskritai žmo
gus mūsų laikais nusto
ja augti būdamas jaunes
nis, negu anksčiau. Tokias 
išvadas* padarė profesorius 
Juhanas Torgersenas, susi
pažinęs su duomenimis apie 
šaukiamą į kariuomenę nor
vegų jaunimą.

Tyrimai parodė, kad jau
nuoliai iš šeimų, turinčių 
du vaikus, yra didžiausio 
ūgio. Gimę miestuose — 
aukštesni, kaimo gyvento
jai — žemesni..

Vaikinai iš šeimų, besi
verčiančių fiziniu darbu, 
žemesni už savo vienmečius 
iš šeimų, dirbančių daugiau 
protinį darbą.

Pasirodo, Šiaurės Norve
gijos gyventojų kojos ilges
nės. Mūsų dienų norvego 
veidas tapo pailgesnis. Be 
to, ir čia esama skirtumų. 
Šiaurės Norvegijos gyven
tojų veidas pailgesnis.

Profesorius J. Torgerse
nas kai kuriuos anatomi
nius pakitimus aiškina tuo, 
kad pasikeitė žmonių gyve
nimo materialinės ir socia
linės sąlygos (jos turi le
miamą reikšmę), daugiau 
pasitaiko mišrių santuokų, 
tam tikrą vaidmenį vaidi
na šeimos dydis, paveldimu
mas ir geografinė aplinka.

POŽEMINE SACHAROS 
JŪRA

“Sacharoje lengviau ras
ti naftos, negu vandens,”— 
šį aforizmą pamėgo laik
raštininkai. Bet jis nėra 
tikslus. Teisinga tik tai, jog 
Sacharoje beveik nėra van
dens paviršiuje, tačiau juk 
ir naftos tenka ieškoti la
bai giliai...

Po neaprėpiamais Alžy
ro Sacharos plotais aptik
ta ištisa vandens jūra. Ji 
yra 400-1,500 metrų gylyje. 
“Jūros” plotas — 540 tūks
tančių kvadratiniu kilomet
rų. Ji šiek tiek mažesnė už 
Prancūzijos teritoriją.

r

HELP WANTED MALE

EXPERIENCED MECHANIC. Must 
I lave experience on industrial front 
end loaders and motors. Welding 
experience helpful but not necessa
ry. Apply in person, or phone 1-932- 
2396. ORGANIC COMPOST CORP.

(27-30)

MALE & FEMALE
MAN & WIFE to work 11 P.M. 

to 7 A.M. in restaurant. Duties in
clude cleaning rest, and kitchen and 
pot scouring. Call in person any
time from 4 to 6. Ask for Mr. liorn- 
jtein or Mr. Shavade. Salary open. 
(501 Castor Ave., Phila., Pa.

(27-28)

Help Wanted Female
EXCELLENT OPPORTUNITY. 

Woman Wanted. To perform genč
iai household work assisting moth
er of young family, on beautiful 
large suburban estate. Newly re
novated 2 bedroom luxury apt. avail- 
tble on premises in a most breath
taking setting. Phone 395-3681, for 
iiterview. Must furnish complete 
references. Allentown, Pa. (28-23)

Pranešimas
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 
lutus bėgančius reikalus 
apkalbėti.

Jaskevičius,
7 Apskr. sekr.

Čekoslovaki j oje, Brno 
mieste, surengtoje tarptau
tinėje parodoje demonst
ruotoms lietuviškoms dide
lio tikslumo krumpliaračių 
staklėms paskirtas aukso 
medalis. Aukso medaliu 
: vertintos ir kitos lietuviš
kos staklės, demonstruotos 
Leipcigo tarptautinėje mu
gėje.

Tokio. — Iš Kinijos pra
nešama, kad ten buvo įsa
kymu uždrausta “raudon- 
gvardiečiams” kriti k u o t i 
Cou En-lajųv

Pagilinkite sa vo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų J
Parašė Anta ias Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.
j

Šioje knygoje jūs. rasite 
visą eilę labai aktualių klai 
rikos Valstijų darbo liaudie 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimu apimtį. Pavyzdžiui:

udėjimo Istorija

nušviesta ir apibudinta 
išimų iš Jungtinių Ame- 
s kovų istorijos. Jau vien

ir jų vie
Ameriko

apačiai 
jo 
ovėje

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„ Elizabethport, N, J. Ruo
šia Literatūros Draugijos 
54 kuopa. Visi New Jer
sey lietuviai esate širdin
gai kvięčiami sueigoje da
lyvauti.

Rengėjai

Washington. — JAV se
natas užgyrė prezidento 
Johnsono nominuotą Ells
worth Bunkerį ambasado
riumi Pietų Vietname. Jis 
užims Lodge vietą.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Trys Šiaurės Vietnamo ka
riai buvo užmušti susirė
mime su pietiečiais pagal 
demarkacijos liniją.

Redakcijos atsakymai
J. K. Mažuknai. — Gerai, 

su proxemis padarėme taip, 
kaip patarėte.

Baltieji vergai 
Negrų vergove

1 Laisvieji darbininkai sen
Revoliucija ir nepriklausomybes karas 
Proletariato klases susifo
Pilietinis karas arba antį 

i JAV ekonominis vystymą;
Aštriųjų kovų laikotarpis 
Streikai, Darbo Riteriai, 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir
Socialistai, profesines sąjį

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia 
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-194' 
Streikai, profesinės sąjui 
Ruzveltas, “Naujoji daly

Ši knyga gaunama “
Siųskite užsakymis, adresuokite:

rmavimas (1733-1860) 
oji Amerikos revoliucija 
sis po polietinio karo 
(|873-1880)

profesines sąjungos

pirmasis pasaulinių karas 
ungos ir jų politine veikla

0 metais
igos ir “Naujoji dalyba 
ba” ir komunistai
Laisves” Knygyne

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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Klausykime savo sąžines 
ir žmoniškumo balso

Dalyvaukime balandžio 15
d. prieškariniame protesto
maršavime prie Jungtinių 
Tautų prieš karą Vietname.

Ten žalojama bombomis 
vyrai, moterys ir vaikai. 
Akyvaizdoje to viso, ar 
mes galime tylėti ir sėdėti 
namie, kuomet turime pro
gą čia pat, Niujorke, pa
reikšti protestą? Kiekvie
no dalyvavimas bus reikš
mingas, nes juk iš vienučių 
susidaro dideli skaičiai. 
Skait 1 i n g a s demonstravi
mas — įrodymas, kiek daug 
žmonui yra prieš karą Viet
name. Mes gi žinome, kaip 
visame pasaulyje žmonės 
yra sujudę kovoti prieš ka
rą, ir ar yra šiuo momen
tu kas nors svarbesnio, kaip 
kova už taiką?

Mes žinome, ir kasdien 
laikraščiuose skaitome, kaip 
mūsų šalies jaunimas kovo
ja, kaip juos iš kolegijų ir 
universitetu mėto už prieš
karinį veikimą.

Tad mes prisidėkime nors 
maršuodami balandžio 15 
d. Niujorke. Čia yra leng
viausias privažiavimas iš 
visų Niujorko apylinkių.

1 Nereikės i Washin g toną 
važiuoti. Rodosi, kiekvienas 
turėtų išeiti ir prisidėti prie 
kovos už taiką, jeigu neno
rime, kad karas išsivystytų 
j atominį — o tada būtų jau 
pervėlu. Tad. maršuokime, 
demonstruokime, kol dar 
turime progą.

Skaitome laikraščiuose. 
' matome televizijoje viso

kiausių rūšių demonstraci
jų, bet nėra tas pats, kaip 
kad patiems dalyvauti, kur 
jauti kiekvieną žingsni, ri
šantį su demonstracijos 
tikslu...

Čia noriu pasidalyti įspū
džiais, pergyventais 19 67 
metais vasario 15 d. Taikos 
žygyje į Pentagona, kurį 
surengė Women Strike for 
Peace. Šį kartą važiavome 
tiesiai į Pentagoną, į patį 
centrą, nes iš ten išeina pla
nai žmonių žudymui. Tu 
žiūri i ta didžiulį pastatą ir 
galvoji, kiek čia pinigų su
dėta karo reikalams!

Minia iš apie 3,000 mote
rų — jaunų, senų, o dau
giausia viduramžių — visos 
nešė iškabas su įvairiais šū
kiais ir obalsiais. Tarpe jų 
buvo motinu, žmonų, seserų 
Vietname kovojančiu jau
nuolių, bei jau žuvusių. Jos 
šaukė graudingai: Grąžin
kite mums sūnus, vyrus, 
brolius!

Ir tos minios jausmas su
siliejo į vieną jungiantį 
jausmą ir tu patenki į tą 
jausmų sūkurį, kuris teikia 
ryžtą tau kovoti. Ir tu ga
tavas pasiaukoti bet kaip 
ir kur, kad tik būtų galima 
baigti tas karo baisenybes.

Moterys reikalavo pasi
matyti su Robertu S. Mac- 
Namara, nes jis buvo ža
dėjęs priimti, šešias delega
tes, bet jis tik atsiuntė sa
vo pagalbininką. Sunyku
sios, moterys prasiveržė 
pro Pentagono policijos ir 
milicijos apsaugas ir ėjo 
šaukdamos: Mes norime 
matyti MacNamarą! Polici
ja moterims nieko nedarė, 
bet ir durų neatidarė.

Pasipylė protesto šūkiai: 
Gėda, gėda demokratiškai 
Amerikai užpulti mažą ža
liukę ir kankinti ten gyven
tojus, deginti jų namus, 
kad mūsų mokesčiais (tak
sais) būtų tai daroma! Ir 
daugiau, ir daugiau šauki-

mų visokių, obalsių viso
kiu. ..

Rašau šiuos įspūdžius, 
kad įrodyti reikšmę dalyva
vimo masiniam sambūryje 
balandžio 15 d.

Taigi susitikime visi 11-ą 
vai. ryto Central Parke 
prie 66-os gatvės. O 12 vai. 
pradėsime maršą į Jungti
nes Tautas. Gi 3 vai. bus 
masinis mitingas prie Jung
tiniu Tautu.

Adelė Rainienė

įspūdžiai iš aidiečių 
parengimo

Balandžio 1 dieną vykda
mas į Aido choro šurum- 
burum parengimą maniau, 
kad bus “April fool,” bet 
apsirikau taip manydamas. 
Buvo labai gražus parengi
mas, tik gaila, kad publi- 

i kos buvo permažai.
Programai vadovavo N. 

Buknienė pranešdama pa
rengimo tikslą. Reikia pa
sakyti, kad Buknienė ne tik 
kad graži moteris bet jos 
lietuviška kalba irgi gra
ži ir norisi jos kalbos 
klausyti ko ilgiausiai. Jo
nas Lazauskas parodė gra
žiu nuotraukų. Po tam bu
vo vaišės skaniai paruoštos 
Kaziūnės Čeikauskienės.

O jau tos aidietės tai tik 
darbuojasi su visokiais ta- 
vorais: sūriais, babkom ir 
taip toliau. Choro mokyto
jai diriguojant visa publika 
sudainavo kelias žinomas 
dainas: Kai aš turėjau kai
me mergelę, Ar aš tau se
se nesakiau, ir tt. Publikai 
labai patiko, o ypatingai 
man prisiminė jaunystės 
laikai Glendelio girukėj, 
Washingtono parke, Lietu
vių Amerikos Piliečių Klu
be kai tas dainas traukda
vom, tai kartais net žibu
riai užgesdavo.

K. Nečiunskas

Spaudos darbininkų uni
jų sutartis su samdytojais 
pasibaigė kovo 30 d., bet 
derybos su 5 didžiųjų laik
raščių spaustuvių savinin
kais tebesitęsė, tad unijos 
tuojau streiko nešaukė.

įdomus bus LLD 1-os 
kuopos parengimas
Balandžio 30-oji — LLD 

pirmosios kuopos kultūrinė 
popietė. Ji įvyks Laisvės 
salėje Liberty Avė. ir 102 
St., Ozone Park. Pradžia 
2 valandą.

Kalbės Rojus Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, pa
sauliniais klausimais. Mes 
visi esame dalimi pasaulio, 
tai bus svarbu girdėti ką 
jis pasakys.

Vaizdus — slides — rodys 
Jonas Siurba, gerai mokąs 
gamtovaiz džius parinkti. 
Matysime naujus Lietuvo
je imtus vaizdus. Taipgi 
matysime naujus vaizdus 
čia fotografuotus. Abieji 
vaizdai spalvoti, įdomiai su
derinti. Ne dažnai tokias 
spalvas taikosi matyti.

Visus prašome matyti- 
girdėti šią programą. Kas 
ją praleis, daug nustos.

Po programos, rengėjai 
žada dalyvius pavaišinti py
ragu ir karšta kava.

Rengėjai

Durimis negalima 
pasitikėti

Įsibėgėjusiam subway 
traukiniui einant staiga sa
vaime atsidarė durys. Bu
vusi nugara į duris atsirė
musi moteris atbula pasvi
ro. Jos laimė, kad arti jos 
stovėjo sumanių ir vikrių 
stipriarankių žmonių pora, 
kurie ją čiupo ir įtraukė at
gal į traukinį pirm jos gal
va užkliuvo kokį stulpą.

Pribuvęs inspektorius 
įsakė traukinį tuojau išim
ti iš apyvartos.

Dešrelių pardavėjams 
skirta daugiau laiko

“Šuniukų” pardavinėtojai 
prie gatvių sankryžų ir 
skveruose buvo sukilę į 
protestą, kad juos policija 
perdaug varinėja. Sako, 
kad 10-ties minučių pasto
vėti viename kampe laiko 
yra per maža: kad tas va
ro juos į bankrotą.

Majoras Lindsay sutiko 
laiko ribą atmesti.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

Juozas Banaitis atliko dide
lį darbą mūsų tautos kultūros 
bare. Jam esant Tarybų mi
nistru, lietuvių tarybinė kul
tūra pakilo j tokį aukštą laip
snį, kokio ji ligi šiol nebuvo 
mačiusi. Ir lietuvių literatūra, 
ir menas, ir dailė, ir mokslas 
atsistojo į tokias galingas po
zicijas, apie kurias mes ka
daise tik galvojome.

Bet kultūros ministras nie
kad tuo nesididžiavo, niekad 
dekretais jis nemokė rašytojų, 
menininkių dailininkų. Kiek
vienam jis padėjo, su kiekvie
nu, kuriam rūpėjo kultūrinis 
darbas, jis bendradarbiavo. Ir 
dėl to šiandien Juozą Banaitį 
lietuvių liaudis ir tauta did
žiai gerbia ir gerbs ateityje.

šiomis dienomis, atrodo, su
sirinks Tarybų Lietuvos par
lamentas į sesiją. Kaip žinia, 
deputatų rinkimai buvo atlik
ti kovo mėnesį.

Sakoma, jog įvyks žymių 
Lietuvos vyriausybė® sąstate 
pasikeitimų: naujas šalies pre
zidentas, bus gal būt ir nau
jas švietimo ministras, bus iš
rinktas ir naujas kultūros mi
nistras vieton mirusiojo Juo
zo Banaičio.

Netrukus matysime, kaip 
ten viskas pasikeis.

Būkime užtikrinti, kad vis
kas bus okei, nes mūsų tauta 
stovi tvirtame kelyje į pažan
gu

Neleidžia taip 
greit vienytis

Washington. — Dvi di
džiulės geležinkelių kompa
nijos — New York o Cent
ral ir Pennsylvania — 
prieš kiek laiko buvo nuta
rusios susivienyti ir apvie- 
nyti visa judėjimą pagal 
tas geležinkelių linijas.

Dabar šalies Aukščiausias 
teismas nutarė, kad jos dar 
palauktų, kad, aklbėdamos 
apie vienijimą savo didžiu
lių geležinkelių linijų, atsi
žvelgtų ir į mažesnes, ku
rios stovi ant b a n k r ū t o 
slenksčio. Tomis
mis yra: Erie-Lackawanna, 
Delaware & Hudson ir Bos
ton & Maine.

Iš puikaus j 
“Freiheito” koncerto
Žydų dienraščiui Niujor

ke “Freiheit,” kaip jau bu
vo rašyta, šiemet sukako 45 
metai. Ta proga laikraštis 
suruošė puikų koncertą ba
landžio 9 dieną. Hunter Ka- 
ledžiaus auditorijoje, Man- 
hattane.

Programos didesniąją da
lį atliko “Jewish Peoples 
Philharmonic Choras,” va- 
d o v a u j a m a s M a u r i c e 
Raučh; pianu palydėjo Eu
gene Kusmick.

“The Fibrich šokėjai” gra
žiai atliko keletą numerių.

Koncerto paskutinę dalį 
atliko solistas tenoras Louis 
Danto. Tai iš tikrųjų pui
kus solistas, žmogus norė
tum klausyti jo ir klausyti.
Pertraukos metu dien

raščio reda k t o r i u s Paul | 
Novick pasakė kalbą. Bu
vo renkamos aukos laikraš
čiui paremti; surinkta, ma
tyt, nemaža.

šiuo metu, mat, žydai bai
gia savo finansinį vajų — 
$185,000 fondą “Morning 
Freiheito” palaikymui.

Koncerte žmonių buvo 
daug. Ns.

Miesto viršininkai 
gavo algų priedus

Miesto Tarybos štabe 11 
tarnautojų gavo algos prie
dus. Priedų bendroji suma 
siekia $17,500. Penki gavo 
po $2,000 priedo. Dviejų vi
ce pirmininkui patarėjų 
metinės pakilo iki $20,000; 
vyriausio finansų tyrėjo — 
$14,000; finansų direkto
riaus padėjėjo — $21,000; 
teisių direktoriaus padėjė
jo' — $15,500. Kitiems po 
mažiau.

Aido choro žinios
Pirmiausia noriu priminti 

mūsų skaitytojams, kad ar
tinasi Aido choro pavasari
nis koncertas, kuris įvyks 
gegužės 7 dieną, sekmadie
nį, New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyne 
(Greenpoint).

Programa bus įvairi. Tu
rėsime menininkų svečių, 
apie kuriuos para š y s i m e 
vėlesnėse laidose. Prašome 
įsigyti bilietus iš anksto 
pas bet kurį aidietį. Kaina 
tik $1.50.

" • * • *

Lietuvių Namo bendrovės 
suvažiavimas įvyks balan
džio 22 d., kur Aido chorą 
atstovaus finansų sekreto
rius A. Mitchell.

i Parengimy kalendorius
Balandžio 15 d.

Tąikos sambūris. 11 v 
žygiuotojai susitiryto

Central Parke, prie 66-tos 
gatvės. 12 vai. pradės žy- 

Su vieny tas Nacijas. 3 
demonstracija prie Su-vai. 

vienetų Nacijų.

mažesnė-1 Lame

Praėjusį penktadienį po 
pamokų paminėjome dviejų 
aidiečių gimtadienius. Ska
nias vaišes patiekė mūsų al
tas Ona Čepulienė ir bosas 
Valys Bunkus, o mes, aidie- 
čiai, sudainavome jiems il
giausių metų ir šūktelėjome 
keletą kartų “Valio!” Ga
lima sakyti, kad Ona Čepu
lienė vra viena iš pirmųjų 
aidiečių, jinai dainavo dar 
prie Eremino ir po pertrau
kos jinai vėl drauge su mu
mis. Smagu matyti Ona ai- 
diečiu tarpe. Valys Bunkus 
jau 12 metų aktyviai laikosi 
prie choro. Linkime jiem 
abiem dar ilgai ilgai būti 
su aidiečiais.

Mums besimokant dainuo
ti, Kazė Čeikauskienė.su
tvarkė stala ir išvirė kavos. 
Aidieciai dėkoia už visas 
vaišes ir linki jiems geriau
sios sveikatos., .

• 1 ' J*1 v

Dvi aidietės kaitinasi Flo
ridos saulutėje. J. Lazaus
kienė lankosi pas savo duk
rą ir anūkus, o H. Vaitkie
nė svečiuojasi pas draugus. 
Laukiame jų. sugrįžtant.

H. F.

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

Balandžio 22 d.
Lietuvių Namo Bendroves 

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.

Gegužės 7 d.
Aido Choro metinis kon

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

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

banketas A. Gilmanui pa
gerbti 5:30 vai. vakaro 
“Laisvės” salėje.

LORDAS AVONAS 
PATARIA BAIGTI 

KARĄ
Normal, III. — čia sake 

kalbą buvęs Britanijos už
sienio reikalų ministras 
Anthony Eden, kuriam vė
liau buvo suteiktas “Lordm 
iš Avono” laipsnis: Kalg 
būtoj as patarė Amerikai 
nęplešti, o siauri nti karą 
Vietname. ’ Plėtimas veda 
į didelę nelaimę, sakė lor-

<

UŽUOJAUTA
Mirus

ANEI DENNIS
Balandžio 3, 1967 

Clifton, N. J.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Pijušui 
Dennis, sūnui Eddžiui, marčiai ir trims anū
kams. Lai ilsisi ramiai mūsų miela draugė.

Jos draugai —
William Baltrušaitis
Arthur Baltrušaitis 
Pijušas Valaitis

Brooklyn, N. Y.

Mirus

Anna Dennis
* Balandžio 3, 1967 

Clifton, N. J.
I

Reiškiame pusbroliui Pijušiui Dennis, sūnui 
Edward’ui, marčiai ir trims anūkams 

gilią užuojautą jų liūdesio valandoje.

Walter ir Ieva Grannas 
ir šeima

—Ozone Park, N. Y.

NEMYLI JO NIEKAS
Londonas. — Anglų spau

da, rašydama apie JAV 
viceprezid e n t o lankymąsi 
europiniuose kraštuose, pa
žymi, kad žmonės jo nie
kur nesutiko draugiškai. 
Visur, kur tik Humphrejus 
keliavo, žmonės jį sutiko 
priešiškai. O tai vis dėl to. 
kad Amerika kariauja prieš 
vietnamiečius.

New Yorko valstijos sei
melio asamblėja priėmė bi- 
lių, kuriuo norima įsakyti 
mokyklų prižiūrovams eiti 
dirbti klasėse mokytojais. 
Abejojama ar senatoriai tą 
supervizorių dubelta v i m ą 
užgirių.

Už karą prieš skurdą
New York. — Kovo 27 d. 

laidoje “New York Times” 
išspausdino editorialą, ku- 

skelbia: tai ir gerai,
kad lenktynės tarp JAV ir 
TSRS pasiekti Mėnulį su
lėtėjo. Reikia daugiau pi
nigų, sako laikraštis, leis
ti tam, kad būtų pagerin
tas žmonių gyvenimas Že
mėje. Dienraštis turi gal
voje tai, kad karas su skur
du neina taip, kaip turėtų 
eiti.

N.ew York. — Iš Maskvos 
gauta žinių, kad balandžio 
mėnesį iš Rusijos atvyks 
patriarchas metropolitanas 
Nikodemas, vienas stačia
tikių bažnyčios valdytojų. 
Jis čia “aplankys savo ave
les.”

New Yorko Senatas už- 
gyrė gubernatoriaus Rock- 
efellerio siūlymą išleisti bo
nus finansavimui miesto 

I transportacijos reikalų.
—

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIETUVĄ

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —

$518.00 Į VILNIŲ IR ATGAL
$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia

(2 asmenys kambaryje)
RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta IS 
Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711

• - ..............— (

Majoras Lindsay atsišau
kė į visuomenę savanorių, 
norinčių nemokamai padir
bėti įvairiose miesto de- 
partmentų pareigose. No
ri suverbuoti 6,000.

Apie 60 rendų kontrolės 
priešų sukėlė.nemaža 
triukšmo valstijos senatui 
svarstant rendų kontrolės 
klausimą. Vieni senatorius 
kaltino elgiantis rusiškai, 
kiti—naciškai, ir dar kaip. 
Pagaliau nolicija juos iš 
posėdžio išvarė.

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

DOVANAS Į USSR
eikvoti laiko supirkti ir vežti pakirtus j išslun-

2.
3.
4.

5.

6.

Jiems nereikia 
mo raštines. 
Jiems nereikia 
Jie sutaupo ant visų muitų, pakavimo ir išsiuntimo lėšų. 
Jie išsirenka tam tikros rūšies dovanas kaip tai: Automobilių, 
motorcyklų, televisorių, radijų, šaldytuvų, arba —
Jie gali pirkti PREKINĮ PIRKIMO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 
giminės gali įsigyti prekę pagal jų pasirinkimų, specialiai 
Vneshposyltorge,

DOLERINĖS KRAUTUVĖS
Jų giminės gali gauti pažymėtų valgių, audinių, drabužių ir. batų 
pagal jų skonj ir pritaikymų. ,

7. Jie sutaupo laiko, nes nereiklų naudoti transatlantinį persiuntimų.
8. Jie sutaupo pinigų, už tai, kad prekės DOLERINĖSE KRAUTU

VĖSE apkainuotos labai žemai.

Užeikite į Mūsų Parodų Rūmus New Yorko Mieste!
Siųskite užsakymus ar klausimus j: 1 t.

spėlioti mieras arba spalvas.

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

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

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

Tel. 212 IN 7-5522 
♦ * ♦ 

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

Tel. 212 CI 5-7905 
* ♦ ♦

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

: Tel. 215 WA’ 5-3455




