
LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Ave. 
Ozone Park, N. Y. 11417

Area Code 212 
Tel. Michigan 1-6887

No. 13

KRISLAI
žiauresnis už žvėri
Ofensyvo nuostoliai
Auksiniai žodžiai
Kinai ir televizija
Savaitraštis “Guardian”
Nauja A. Bimbos knyga

— Rašo J Gasiūnas —
r JAV karinių lėktuvų ko- 

mandierius Henry Urban, 
** 1964 m. paleidęs pir nas

bombas ant Šiaurės VieKna-
mo miestų, dabar norėti iš
daužyti Haiphongo uostą, 
kuriame yra daug gražių 
pastatų.

“Troškimas sud a u ž y t i 
naują pastatą yra siaubin
gas,” didžiuojasi sadistiškai 
nusiteikęs lakūnų koir 
dierius.

Tokie ir daužo mies 
naikina žmones. Ir jie 
pasitenkina. Tai žiauresni 
už plėšikiškus žvėris 
žvėrys drasko savo aulkas 
tik alkani būdami.
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Dabar paaiški, kad pi 
tų Vietnamo p a r t i z a 
ofensyvas buvo daug A 
rikai skaudesnis,, n 
Johnson^ administ r a c : 
mus informavo.

-f Apie 150 lėktuvų ir heli
kopterių buvo visai sunai- 

j^kintą^, .kuomet, ^partizanai 
u ž u p o 1 ė 32 aerodromus. 
Nuostoliai siekia daugiau
kaip 5 0 0 milijonų dolerių, 
50 procentų JAV oro bezių 
paver e s t a nebeveikiančio
mis.

Suprantama, kad šimtai 
amerikiečių gyvybių buvo 
sunaikinta.
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Amerikiečiai Pietų 
name jau 18 metų, 
manyta, kad greitai bus 
vietnamiečiais apsidi r b 
Skelbta nuolatiniai “ląi 
jimai.” Bet kas gi iš to 
so išėjo?

Šiandien partizanai sm 
kiau kariauja, geriau a 
ginklavę. Dabar jie turi 
tarybinio modelio šautuvų, 
kurie iššauna net iki 30 

*vių į trejetą sekundų.
jau turi ir naujausių tdry- 

•foinių tankų, kurių pirn 
neturėjo.

Karui galo nesimato, 
amerikiečiai 
stengsis vietnamiečius 
triuškinti. O tai negalimas 
dalykas. \
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Vasarjb dvylikta — Ab
raomo 
riis 
sinius žodžius: “Siekiinės 
užbaigti darbą.... kuyiuo 
galima užtikrinti ir d 
tis teisinga ir pastovia tai
ka tarp mūs pačių ir t 
visų tautų.”

Kova prieš karą Viei 
me, kova už taiką — 
darbas, kuris turėtų būt 
baigtas p i Inu laimėjimu, 
kad pastovi taika visame 
pasaulyje viešpatautų.

Kova prieš rasinę diskri
minaciją taipgi turėtų būt 
pergalingai užbaigta, yisų 
rasių žmonės tuomet galė- 
ų naudotis lygiomis civili-

inkolno gimta 
Prisiminkime jo a

die- 
uk-

ug-

rp

;na- 
tai 
už-

tų naudotis lyg 
‘iiėmis teisėmis.

(Tęsinys 6 pusi.)
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J. T. sekr. Thant Paryžiuje 
kalbėsis su Hanoi atstovu
London.—Jungtinių Tau

tų generalinis sekretorius 
U Thant išvyko iš Londono 
į Paryžių, nors jo planai 
buvo kitokį pradedant ke
lionę. Jo misija buvo kal
bėtis Maskvoje ir Londone 
su tų šalių vadovais Viet
namo klausimu. O pirmiau
sia jis buvo nuvykęs į New 
Delhi, Indijoje, kur turėjo 
pasikalbėjimą su Šiaurės 
Vietnamo generaliniu kon
sulu. J

Paryžiuje, sakoma, Thant 
kalbėsis su Šiaurės Vietna
mo atstovu ir su Prancū
zijos vadovais. r i

Thant pareiškė Londone, 
kad jis tvirtai įsitikinęs, 
jeigu JAV sulaikytų bom
bardavimus Šiaurės Vietna
me nors per dvi savaites, 
Hanojaus valdžia tuojau 
sėstų prie derybų stalo.

Džetas įskrido į namą
Indianapolis, Ind. — Oro 

jėgų lakūnas įskrido į vie
no aukšto namą, užmušda
mas save ir abu to namo 
gyventojus.

Džetas smogė tiesiai į na
mą ir visiškai jį ir pats sa
ve sunaikino.

Ims negrus į statybos darbus
Bal Harbour, Fla.—Pre

zidentai 18 tarpta utinių 
unijų, kurių narystė siekia 
tris ir pusę milijonus, užtik
rino Darbo Departamentą, 
kad jie dės visas pastangas 
įtraukti daugiau negrų į 
unijas. Jie bandys sulaiky-

Policija užpuolė 
naciųbalių

Bona, Vak. Vokietija.— 
Nuremburge policija įsiver
žė į privatinį kostiumų ba
lių ir suareštavo keturis 
dalyvius, kurie vilkėjo na
cių uniformas su svastiko
mis.

Baliun, kuris - buvo su
rengtas komercinio artisto 
Karl-Heinz Hofmann, atvy
ko 20 svečių nacių unifor
mose, kiti buvo imperialis
tinės Vokietijos uniformo
se, kai kurios merginos bu
vo apsirengusios hitlerinės 
jaunimo organizacijos uni
formomis.

Prie durų stovėjo unifor
muoti sargai su šautuvais 
nuo antrojo pasaulinio ka
ro laikų.

Šoko nuo tilto
/

Oakland, Calif. Milijo
nieriaus sūnus,! John C. 
Morgan, 20 metų amžiaus, 
belaukdamas dvi valandas 
trafiko susigrūdime ant til
to, iššoko iš savo automo
bilio, pribėgo prie tilto ap
tvaro ir šoko nuo tilto.

Morganas, studentas 
Stanford universiteto, buvo 
nuvykęs pas šavo brolį, ku
ris mokosi Berkeley univer
sitete Los Angeles mieste.

Priežastis kamšaties ant 
tilto: Laivyno lėktuvas 
smogė į tilto santvarą ir 
puolė į įlanką visas liepsno
se. Du lėktuvo vairuotojai 
tapo užmušti.

Morgano tėvas gyvena 
Niujorke ant Park Avenue 
ir skaitomas nariu seniau
sios Niujorko šeimos. Jis— 
narys žymiausių milijonie
rių klubų ir organizacijų.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

Metai 56-ieji

Sanitarijos reikalai Niujorke 
dar nesutvarkyti

Albany. — Nors sanitari
jos departamento darbinin
kai jau baigia surinkti 100,- 
000 tonų šiukšlių nuo Niu
jorko gatvių, jų unijos rei
kalai su miestu dar neiš
siryškino.

Valstijos pareigūnai ne
labai linkę kištis į miesto 
“reikalus.” Lindsay kaltina 
Rockefellerį už pasidavimą 
“korupcijai.”

O teismas jau spėjo nu
bausti Sanitarijos Departa
mento uniją $80,000 pabau
dos ir atimti teisę unijai ko- 
lektuoti duokles iš darbi
ninkų algų (check-off sys
tem) per 18 mėnesių.

'Kaip baigsis, sunku pa
sakyti, bet smagu, kad nors 
laikinai surinktos šiukšlės 
nuo gatvių ir pavojus užsi
krėtimui ligų atslūgs.

Vienos savaitės “blitzas” - 
didelis nuostolis JAV

Kunigas Groppi nubaustas

ti diskriminaciją lokaluose.
Jie pareiškė, kad duos in

strukcijas 8,500 lokalams 
netik rekrutuoti negrus į 
amato mokymąsi, bet ir su
teikti galimybes jiems mo
kytis.

Reikalauja daugiau 
JAV kareivių

Mytho, P. Vietnamas. — 
Prezidentas Nguyen Van 
Thieu pranešė, kad Vietna
me karas nebus laimėtas, 
jeigu JAV neprisiųs dau
giau kareivių. Jis tai pa
reiškė po to, kai apžiūrėjo 
keturis miestus Mekongo 
deltoje, kurie buvo vietkon- 
giečių atakuoti.

Dabartiniu laiku JAV 
kareivių P. Vietname yra 
virš 500,000.

Wallace trečios partijos 
kandidatas

Washington.—Buvęs gu
bernatorius Georgia valsti
jos George Wallace pasi
skelbė kandidatu į prezi
dentus American Independ
ent Party tikėtu.

Sako Wallace: dabartinės 
partijos (demokratų ir re- 
publikonų) daugiau niekas 
kaip viena ir ta pati par
tija.

Kaip žinoma, Wallace’o 
žmona yra gubernatorius 
Georgia valstijos, nors vi
si žino, kad jis daro visus 
nuosprendžius. Jis — aršus 
rasistas ir priešas visokių 
civilinių teisių.

Gaisras Darien 
mokykloje

Darien, Conn. — 40 stu
dentų, mokytojų ir prižiū
rėtojų išsigelbėjo iš gaisro, 
kuris sunaikino keturių 
aukštų bendrabutį ir val
gomąjį Cherry Lawn mo
kyklos. Priežastis gaisro 
nežinoma. Nuostolių pada
ryta ant $100,000.

Milwaukee, Wis. —r Ro
mos katalikų kunigas James 
E. Groppi, kuris vadovavo 
Milwaukee miesto demonst
racijose už negrų teises, 
buvo nubaustas $500 pinigi
nės pabaudos ir padėtas 
dviems metams išbandymo 
(probation) todėl, kad jis 
nesidavė būti areštuotu. 

1 v
Iš pradžių teisėjas manė

kunigą bausti šešiais mė
nesiais kalėjimo, bet pas
kiau pakeitė nuomonę. Tei
sėjas pasakė kun. Groppi, 
jeigu jis bus areštuotas per 
bandomąjį laiką, tai tuomet 
bus baustas šešių mėnesių 
kalėjimu.

Kun. Groppi pareiškė ko
respondentams, kad jis nei 
kiek nenustebintas teismo 
tarimu.

Washington. — Šiaurės 
Vietnamo ir vietkongiečių 
žaibo karas (blitz) kainuo
ja JAV daug daugiau, ne
gu Johnsono administraci
ja ikišiol paskelbė.

JAV nuostoliai militari- 
nių įrengimų siekia virš 300 
milijonų dolerių tik per vie
ną savaitę. Daug JAV au
toritetų spėja, kad ši suma 
gali siekti 500 milijonų do
leriu, nes dar nevisos žinios 
suplaukė į Pentagoną apie, 
nuostolius.

• Vėliausi skaičiai prane
ša, .kad per savaitę laiko 
virš 150 JAV lėktuvų ir he-

[likopterių per atakas ant 
32 JAV karo bazių buvo, 
arba visai sunaikinti arba 
taip sudaužyti, kad negali
ma atitaisyti. Kaina su
naikintų lėktuvų viršija 200 
milijonų dolerių.

Oro bazių, amunicijos ir 
kuro sandėlių sunaikinimas 
viršija 90 milijonų dolerių.

Manoma, kad per savaitę 
.apie du trečdaliu JAV oro 
bazių buvo užpulti Pietų 
Vietname ir nemažiau kaip 
50 procentų jų negalėjo 
veikti per kelias valandas 
iki kelių dienų.

Daugiau JAV karių į Vietnamą

Bando apginti 
Westmorelanda

Wahington.—Vasario 12 
d. Kongreso- sesijoje kai ku
rie kongresmanai bandė ap
ginti generolą Williamą C. 
Westmorelandą prieš kriti
ką jo vadovybės Vietname.

Kai Massachusetts atsto
vė Margaret M. Heckler pa
sakė, kad Westmorelandas 
apgavo Kongreso atstovus 
sakydamas, kad Amerika 
turinti didelį pasisekimą 
Vietnamo kare, kai kurie 
kongresmanai pradėjo girti 
jį savo kalbose.

Wisconsino Melvin R. 
Laird pareiškė, kad “per
daug optimistiški raportai” 
apie progresą Vietname tu
ri gulti ant pečių preziden
to Johnsono, Valstybės sek
retoriaus Dean Rusko ir 
Apsaugos sekretoriaus Ro
berto S. McNamaros, o ne 
generolo Westmorelando.

Kaip ten bebūtų, vistiek 
faktas pasilieka, kad buvo 
daug planuota apie JAV pa
sisekimus Vietname.

“Miręs” vyras atgijo
London, Anglija. — Man- 

chesteryje Maud Glennan 
atpažino žmogų, kuris stai
giai mirė gatvėje, kaip sa
vo vyrą. Bet už kiek laiko 
Thomas Glennan, jos vyras,

Traukia atsakomybėn 
Aukščiausiąjį Teismą

Washington. — Robert 
I. Schraūi, pagelbin? n k a s 
Georgia valstijos demokra
to senatoriaus Herman E. 
Talmadge, traukia teisman 
Aukščiausiąjį Teismą, rei
kalaudamas, kad Teismo 
kiemas būtų išvalytas.

Teismo kiemas (užpakaly
je Teismo buto) randasi 
prie Schram namų. Jis sa
ka, kad kieme metamos vi
sokios šiukšlės ir niekas jų 
neišvalo nepaisant, kad jis 
atkartotinai rašęs laiškus 
Teismo oficiozams tuo rei
kalu.

ĮUž žibančio balto Teismo 
buto, kieme primesta alaus 
dėžučių, . laikraščių, skar
malų ir negyvų kačių.

Gromyko Bulgarijoje
Belgradas, Jugoslavija.— 

TSRS Užsienio ministras 
Andrejus A. Gromyko at
vyko Sofijon kalbėtis su 
Bulgarijos užsienio minist
ru Ivanu Baševu irr kitais 
vadais.

pribuvo. Dabar policija 
bando surasti vardą žmo
gaus, kuris buvo sukremuo- 
tas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
S a i g o n a s .—-Jungtinių

Valstijų kariniai laivai ap
šaudė Pietų Vietnamo mies
tą Wei, kuriame jau 16 die
nų laikosi partizanai. JAV 
lėktuvai bombardavo seną
ją Pietų Vietnamo sostinę 
Hue, kur taipgi partizanai 
įsigalėję.

nesutinka su prez. Johnsono 
propozicija.

Paryžius.—Jungtinių Tau
tų sekr. U Thant grįžta 
New Yorkan su Šiaurės 
Vietnamo propozicija baigti 
karą.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Rusk pa
reiškė, kad jis nemato jo
kių taikai prospektų, ka
dangi Šiaurės Vietnamas

Washingtonas.—Gynybos 
departamentas praneša, kad 
Kinijos militarinis lėktu
vas numušė Amerikos lai
vyno lėktuvą A-l Skyraider.

Washington. — Johnsono 
administracija pranešė, kad 
skubomis siunčia 10,500 
kareivių į Vietnamą. Tai su
darys 510,500 JAV karei
vių, Vietname, neskaitant 
kiek mūsų laivyno ir oro jė
gų apsupę Vietnamą laivais.

Grasina pardavimu 
viešbučio*

Pittsburgh, Pa. — Penn 
Sheraton Hotelio savinin
kai, The Sheraton Corpor
ation, pranešė dviem uni
jom, jeigu jos nepasiduos 
viešbučio vadovybės siūlo
mai propozicijai iki vasario 
20 dienos, viešbutis bus 
parduotas.

Streikas tęsiasi nuo spa
lio 1 d.

Johnsonasir 
gegužės 1

Washington. — Preziden
tas Johnsonas, prašydamas 
piliečius respektuoti įstaty
mus, valdžią, gelbėti polici
jai ir respektuoti kitų tei
ses, paskelbė gegužės pir
mąją Įstatymų Diena (Law 
Day).

Veikiausia prezid e n t a s 
pamiršo, kad kada nors pir
miau gegužės pirmoji buvo 
paskelbta lojalumo diena 
(Loyalty Day).

O visa tai daroma, kad 
tik liaudis pamirštų, jog 
Gegužės Pirmoji yra darbo 
žmonių šventės diena.

Prancūzija parduos 
Kinijai kviečių

Paryžius. — Iš patikimų 
šaltinių gautos žinios, kad 
Prancūzija išdavė eksporto 
leidimą parduoti pusę mili
jono tonų kviečių Kinijai. 
Tai kainuos apie 30 milijonų 
dolerių.

Vandalizmas mokyklų 
autobusams

Rochester, N. Y. — Iš 48 
autobusų, 42 išleistas oras 
iš padangų. 4,500 studentų 
pavėlavo vieną valandą į 
klases.

Kad atpildyt rezervą JAV, 
kalbama, kad Johnsonas 
duos įsakymą mobilizuoti 
diviziją “Naminės sargy
bos” (National Guard). Di
vizija paprastai susideda is 
nemažiau kaip 14,500 vyrų, 
bet gali siekti iki 40,000. . 

' ---- -

Papandreou i nori grįžti 
j JAV mokytojauti

Paryžius. — Čia gyvenan
tis Andreas Papand r e o u , 
ištremtas Graikijos centris
tų vadas, pranešė, kad jis 
manąs grįžti į J A V prie 
savo akademinio darbo.

Jis mano apsilankyti JAV 
kovo mėnesį tikslu padisku- 
suoti Grakijos situaciją ir 
padėkoti tiems, kurie pa
gelbėjo jam išsilaisvinti iš 
kalėjimo Atėnuose;

Tuo pačiu laiku jis nu
sitars, ar pasilikti JAV ir 
tęsti mokytojo darbą uni
versitetuose. Jis'' čia mokė 
Berkeley universitete 1961 
metais prieš grįžtant į Grai
kiją.

Mirė istorikė Helen Cam
Orpington, Anglija.—Mi

rė dr. Helen Maud Cam, 
pirmoji moteris profeso
rė Harvardo universite
to, sulaukusi 82 metų am
žiaus. Ji dėstė viduramžių 
anglų istoriją.

Jos tėvai abu buvo mo
kytojai. Jų šeimoj buvo 9 
vaikai ir, kadangi nebuvo iš 
ko leisti vaikus į mokslą, 
jie patys juos išmokslino. 
Daktarė Cam—autorė eilės 
mokslinių knygų.

Stassenas šaukia į debatus
Madison, Ws. — Buvęs 

Minnesotos gubernato r i u s 
Harold E. Stassen šaukia 
prezidentą Johnsoną ir ki
tus keturis kandidatus Wis
consino prezidentinėse no
minacijose į debatus.

Jis sako pasamdęs salę 
kovo 28 dienai. Jis taipgi 
kviečia republikonus Rich
ardą Nixoną, Geo. Romney, 
Ronaldą Reaganą ir demo
kratą Eugene McCarthy.
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’’Demokrat. Veiklos Amerikiečiai 
pasisakė prieš Johnsoną
PRIEŠ keletą metų, 

gyva, pažangesnieji demdkratai susiorganizavo į “Ame
ricans for Democratic Ac don.
mokratų partiją, kad ji laikytųsi daugmaž buvusio pre
zidento Roosevelto nubre

Tenka pasakyti, kad Demokratinės Veiklos Ame
rikiečių organizacija iš tikrųjų prisideda prie kovos 
prieš reakcinius mūsų šal es reiškinius. Pav., ji yra griež
tai pasisakius prieš Vietnamo karą ir prezidento John
sono užsieninę politiką, kuria siekiama Jungtines Vals
tijas padaryti viso paša ilio/policininku.

Šiomis dienomis* Demokratinės Veiklos Amerikiečių 
Vykdomoji taryba laikė susirinkimą ir apsvarstė De
mokratų partijos reikalus ryšium su ateinančiais pre
zidentiniais rinkimais. Užkulisiais prezidentas Johnso
nas, sakoma, dėjo desperatiškas pastangas, kad taryba 
užgirtų jo kandidatūrą, i 
nei už, nei prieš. Deja, 
mokratinės Veiklos Ame 
pasisakė už “Dump Johns 
saiš prieš 48 užgyrė sena 
didatūrą.

Johnsono šalininkai 
kuris kadaise buvo organizacijos pirmininkas ir dabar 
yra Johnsono konsultantas, tuoj pareiškė iš organizaci
jos pasitraukiąs.

v ? Taip pat iš organize 
bo unijų lyderiai. Vykdomosios tarybos pasisakymą už 
sen. McCarthy pasmerkė ir rezignavo Jungtinės Plieno 
Darbininkų unijos prezidentas Abel, Moteriškų Rūbų 
Siuvėjų unijos vadas S 
kacijos Darbininkų unijo 
unijų vadai, kurių tarpe 
Automobilių Unijos prezi 
nizacijoje.

' Reakcinis elementas kalba apie organizacijos skili 
mą. ’ Tai reiškia, kad-Johnsono šalininkai iš jos pasi 
trauks ir jai kovą paske 
tokia, Demokratinės Ve 
eis pasibrežtu keliu ir dar aktyviškiau įsitrauks į “Dump 
Johnson” judėjimą.

Beje, vienas iš Demokratinės Veiklos Amerikiečių 
organizacijos įkūrėjų b 
Humphrey. Bet pasirotĮ 
pasitraukęs. Kaip žinia, j 

%ant tvoros ir tapo uoli 
litikos vykdytoju.

kai dar Rooseveltienė tebebuvo

” Jų tikslas—paveikti De-

žto kurso.

irba bent jau nieko nesakytų— 
jo pastangos buvo veltui. De- 
rikiečių vadovybė nedvejotinai 
on.” Vykdomoji taryba 65 bal- 
toriaus Eugene McCarthy kan-

baisiai supyko. Ponas Roche,

ci j os tuoj pasitraukė trys dar-

ir rezignavo Jungtinės Plieno

;ulberg ir Amerikos Komuni- 
• s prezidentas Beirne. Bet kiti 

randame didžiosios Jungtinės 
dent^ Reutherį, pasilieka orga-

bs. Bereikia tikėtis, kad kaip 
įklos Amerikonai organizacija

ivo dabartinis viceprezidentas 
o, kad jis iš jos yra jau seniai 
is savo liberališkų kailį padžiovė 
ausiu prezidento Johnsono po-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Pradėkime svarbų darbą

ŽURNALO
“PERGALĖS” Nr. I

Jau gavome iš Lietuvos 
“Pergalės” šių metų pirmą
jį numerį. Tai bus vienas iš 
turiningiausių numerių. Jau 
tik pažvelgęs į jo turinį 
gauni didelį įspūdį. Tai di
džiulė gražiai išleista be
veik dviejų šimtų puslapių 
knyga.

Šiame numeryje plačiai 
paminėtas V. Mykolaičio - 
Putino 75-osios gimimo me
tinės M. Martinaičio, F. 
B u k e 1 i e n ė s ir V. Žuko 
straipsniais. Jame skaito
me tris ilgokus eilėraščius. 
Tai Lietuvos poetų Eduar
do Mieželaičio “Piramidinė 
simbolika” ir Jono Mačiu
kevičiaus “Trečiašis pasau
linis,” ir čekų literatūros 
klasiko Vitezslavo Nez valos 
“Edisonas.” Įdomiai skaL 
tosi Leonido Jacinevičiaus 
apysaka “Maratonas,” taip 
pat Juožo Apučio “Penkios 
novelės.”

Įdomus Julo Tontsas 
straipsnis “Trumpai apie 
estų nūdienę poeziją,” taip 
pat labai svarbūs K. Čerbu- 
lėno ir K. Kairiūkštytės 
“Liaudies meno keliai? ir 
M. Petuchausko “Teatrinė
je sostinėje” straipsniai. 
Labai turtingas recenzijų 
skyrius, gera apžvalga ir 
kronika.

Kaip žinia, žurnalo “Per
galė” vyriausias redakto
rius A. Baltakis, o jo redak
cijos kolegiją sudaro F. 
Balsys, J. D e g u t y t ė , K. 
Korsakas, J. Lankutis, Just. 
Marcinkevičius, J. Požėla, 
A. Savickas, M. Sluckis, VI. 
Šimkus ir A. Venclova.

įlinkais, už primestą Komunis
tinės dvasios nelaisvę”... ir 
dar daugiaus visokių nudėvė
tų nesąmonių...”

Mums lietuviams, kurie my
lime savo Tėvynę, įvertiname 
ir džiaugiamės visais mūsų 
tautiečių laimėjimais, pikta 
tokius prasimanymus skaityti. 
Dabartinė Lietuvos Jaunoji 
karta nemato vargo, jie užau
go išauklėti — išmokinti prie 
Socialistinės Tarybinės tvar
kos. Lietuvos jaunimas, siek
damas mokslų ir progreso, ga
li nuoširdžiai šokti ir dainuo
ti. Jie yra laimingi ir dėkin
gi minint šią brangią jiems ir 
visai Tarybų Sąjungos respub
likų liaudžiai 50 metų revo
liucijos sukaktį. Su pasibaisė
jimu jie skaito spaudoje ir iš 
pasakojimų savo tėvų žino 
apie praeitus sunkius nelais
vės ir vergijos' laikus, kuomet 
jūs, ponai “patriotai”, valdėt 
Lietuvą!. . .

Peržvelgus (praeities ir da
barties gyvenimo faktus, gali
ma'spręsti, kad jeigu kas pa
siūlytų — norėtų grąžinti pra
eitus “laisvės” . ir “gerovės” 
laikus, tada tas jaunimas mes
tų šokęs ir dainavęs,— imtų 
ginklus į rankas, apgintų savo 
Tėvynę nuo tokių “gerada
rių”.

at-

Vėliausias žurnallo “Ramparts” numeris 
įvyko didžiulė prieškarinė 
demonstracija. Straipsnis 
pavadintas: “How the Pen
tagon' Stopped Worrying 
and Learned to Love Peace 
Marchers.”

Žurnale randame ir dau
giau gero pasiskaitymo.

Gaila, kad žurnalas per 
brangus vidutiniam Ameri
kos skaitytojui. Pavienis 
num. 75 centai.

Prieš vėliausią numerį ga
lima iškelti tik vieną nusi
skundimą. Matyt, leidėjai 
norėjo pamėgdžioti bulvari
nius žurnalus pasigavimui 
skaitytojų, tai į viršelį įdė
jo gana gražiai nutukusios 
moteriškės nuotrauką. Nie
ko tokio būtų, jei tai būtų 
nuotrauka visos moteriš
kės. Bet ji įdėta be galvos 
ir be kojų — tik gražios 
krūtys ir puikus liemuo. O 
galėjo, mums atrodo, jos 
vietoje įdėti nuotrauką tos 
pačios Miss Rankin.

leiPažangių amerikiečių 
ūžiamas anglų kalba žur
nalas “Ramparts” savo 
damajame kalba apie pr 
tas valdžios represijas pHeš 
tuos, kurie nesutinka 
vyriausybės nele g a 1 i š
Vietnamo karu. Apkaltini
mai prieš Dr. Spock, Ras
kin, kun. Coffin, GoodmĮaną 
ir Ferber parodo vald 
pastangas karo prieš 
užčiaupti burnas.

Vasario mėnesio num

ve- 
dė-

su 
ku

žios 
ims

s
tojožymaus prancūzų rašy 

ir kovotojo tiž taiką Jęan- 
Paul Sartrės straipsnį 
Genocide.” Autorius n 
do, kad Vietnamo karas 
pavyzdys, kaip A me r 
stengiasi sunaikinti tą 
kraštą ir jo žmones.

Bet gal pats įdomiai 
šiame numeryje yra 
Warren ir Marianne 
Hinckle straipsnis “Women 
Power.” Straipsnis pa 
rintas nuotraukomis. Jame 
kalbama apie veiklą ir 
vas tokių amerikiečių 
terų kaip Miss Rankin, 
bar jau 87 metų amž 
Mrs.

“On 
,iro- 
yra

sias 
Mr.

vai-

ko- 
mo- 
da- 

............ ...... raus,
Vivian Uallinan iš 

San Francisco, Mrs. Martin 
i drą-Luther King ir kitas 

sias kovotojas.
Žurnalistas Allen W 

labai vaizdingai aprašo 
kius Washingtone, kai 
eitų metų spalio 16-2?" dd,

oode 
ivy* 
per-

Thant tarėsi su šiaurės 
Vietnamo atstovu

New Delhi. — Jungtinių 
Tautų sekretorius Thant 
tarėsi su Šiaurės Vietnamo 
generaliniu konsulu N. 
Hoa Vietnamo karo klau
simu.

Daugiau įvairių parengi 
mų “Laisvės” naudai. *

VISUR LIETUVOS 
PRIEŠAI VIENODO 
KAILIO

Urugvajaus “Darbe”
spau s d i n t a iš Brazilijos, 
San Paulo, korespondentės 
Eglės korespondencija “Ne
kalbėkite ir nerašykite, ko 
nežinote.” Joje kalbama 
apie lietuvių reakcininkų 
veiklą ir jų leidžiamą laik
raštį. Tarp kitko sakoma:

San Paulo jėzuitų ir “lais
vintųjų” laikraštyje (“Mūsų 
Lietuva”) retai kada pamaty
si rimtesnį ir teisingesnį strai
psnį, kuris būtų naudingas lie
tuvių jaunimui arba senimui. 
Daugiausiai jie talpina ištrau
kas iš vietinės spaudos, kuriai 
jie simpatizuoja — pritaria, 
iš tos, kuri iškelia į padanges 
tuos “veikėjus” parlamenta
rus —' fašistus, kurie gina tur
tuolių reikalus ir net kunigus, 
kurie eina išvien su jais. (Yra 
Brazilijoj kunigų, kurie gina 
liaudies reikalus. Gaila, tokių 
mažai), žinoma, jie nutyli ar
ba neigiamai atsiliepia apie 
demokratus, Braziluos veikė
jus, moksleivius, kurie išvien 
kovoja už pagerinimų gyveni
mo sąlygų darbo klasei ir už 
demokratines teises šalyje.

O apie Lietuvą, tai kiekvie
name numeryje prirašo kriti
kos, melo ir šmeižtų. .. Jie 
galvas suka begėdiškai išgal
vodami, kad tik ką nors blo
go parašius apie savo Tėvynę, 
kaip tai 26-tam numeryje vie
nas iš jų “galvočių” rašo: — 
“Ketvirtis milijono Lietuvos 
Jaunimo po prievarta varomi 
į repeticijas chorų ir šokių ra
telių, kad galėtų pasirodyti 
Maskvoje ant iškilmių minint 
50-ts metų -revoliucijos sukak
tį... Lietuvos Jaunimas turi 
parodyti priverstiną džiaugs
mą, kad yra laimingi už jų 
Tėvynės priskyrimą—rpavęrgi- 
mą įprie Sovietinės Sąjungos 
respublikų... už viso krašto

IR VERKIA IR 
SKUNDŽIASI

Brooklyno pranciškonų 
organas ' “Darbininkas” 
(vas. 9 d.) verkia:

Yra pagrindo manyti, kad 
šiuo metu ir informacijos prie
monių taktika ir vyriausybė 
sutapo dėl komunizmo — ty
lėti apie jį, pfleš jį nekalbėti. 
“Tiltų politikos” autoriai te
betiki, kad tylėjimas ar glos
tymas palenks komunizmo ži
dinį Kremliuj į? šiokias .ar tor 
kias nuolaidas, Vietnamo rei
kalu. O dabartiniu momentu 
tai labai aktualu.»

Dabartinė Jinija, .jei ir lei
džia Jungtinėse Tautose Ame
rikos ambasadoriam tarti 
griežčiau apie Sovietus, tai 
neleidžia tų žodžių paskleisti 
masėje.

Ta pati linija leidžia ir Pa
vergtos Europos Seimui pakal
bėti prieš Sovietus tarp savo 
keturių sienų, bet neleidžia tų 
kalbųMšnešti į Viešąją tribū
ną.

Čia, berods, gali būti ir vie
na iš' svarbiausių priežasčių 
tylai dėl teismo komunizmui.

IR PAŽANGA, IR DAR 
BAISUS ATSILIKIMAS

To paties laikraščio vas, 
6 d. laidoje skaitome įdomią 
korespondenciją iš Detroi
to. Rašo Vytautas Kutkus. 
Sako, kad Šv. Antano para
pijoje įvykę balsavimai. Pa- 
rapiečiams buvę pastatyta 
keliolika klausimų ir jų at
siklausta, ką jie apie juos 
mano.

Iš jų manymo sužinome, 
kad vienais . klausimais kai 
kurie šventieji antaniečiai 
yra padarę didelį, gražų 
progresą, bet kitais klausi
mais kai kurie tebeskęsta 
baisioje tamsybėje.

Štai keturi klausimai, 
kuriais jie yra pasistūmėję 
progreso keliu pirmyn!

Pirmas klausimas: kad 
“kas penkeri metai parapi
jos klebonai turėtų būti vi
sų parapiečįų perrenkami.” 
Už balsavo 131, o prieš 98, 

Antras klausimas: kad 
“kunigam būtų duota laisvė 
apsispręsti celibato klausi
mu,” tai yra, kad tie kuni
gai, kurie nori gyventi 
gamtiškai, natūrališkai, 
žmoniškai, vesti žmonas,

taip daryti. Už balsavo 146, 
o prieš tik 82.

Trečias klausimas, kad 
“visas parapijos turtas tu
ri priklausyti ne vyskupui, 
bet pačiai parapijai.” Už 
balsavo 100, o prieš tik 30. 

Ketvirtas klausimas: “kad 
bažnyčia turėtų pakeisti sa
vo nusi statymą gimimų 
kontrolės klausimu, leisda
ma patiems vedusiems nu
spręsti, koki vedybinės mei
lės išreiškimo būdai ir me
todai neprieš tarauja jų 
krikščioniškai sąžinei.” Už 
balsavo 85, o prieš tik 31.

Bet štai klausimai apie 
moterį ir jos, kaip žmogaus, 
teises. Net šiurpuliai ima 
tik pagalvojus, kaip šitoje 
progreso ir civilizacijos ga
dynėje lietuvių tarpe dar 
yra tokių žmonių, jog nepri
pažįsta moteriai lygių tei
sių.

Apie moterį ir jos teises 
buvo du klausimai.

Pirmas klausimas: kad 
“bažnyčia turėtų pripažinti 
aktyvesnę rolę moterims li
turgijoje: leisti joms patar
nauti mišioms, atlikti lekto
rių ir dijakonų pareigas?' 
Už balsavo tik 80, o prieš 
net 151!

Antras klausimas: kad 
“bažnyčia turėtų persvars
tyti tuos kanono įstatymus, 
kurie kunigystės šventimus 
leidžia priimti tik vyrams.” 
Už balsavo tik 87 antanie
čiai, o prieš net 124.

Tas tik parodo, kaip gi
liai bažnyčios “mokslas” 
apie moterį,' kuris ją laiko 
žemesniu ir nešvariu sutvė
rimu, tebėra sužalojęs ti
kinčiųjų lietuvių protą Jr 
sąžinę.'Vyras mano, kad jo 
žmona yra už jį žemesnis 
sutvėrimas. Sūnus mano, 
kad jo motina, kuri jį pa
gimdė ir išaugino, yra už 
jį žemesnis sutvėrimas!

Didžiausia gėda tiems 
Detroito lietuviams anta- 
niečiams, kurie balsavo 
prieš savo žmonas, seseris 
ir motinas. Jie jas įžeidė, 
prieš jas nusidėjo. Papildė 
nedovanotiną, sme r t e 1 n ą 
nuodėmę. Jei jie tiki dangu
mi ir pragaru, tai kuo tik
riausiai šiuo balsavimu 
prieš moteris jie amžinai 
užtrenkė sau dangaus var
tus!

National Committee to 
Combat Nazism, kuriam 
kooperuoja ir Lietuvių Ko
mitetas Kovoti Fašizmą, 
planuoja žymiai praplėsti 
savo darbą.

Norima užvesti bylą prieš 
nekuriuos naciams tarnavu
sius ir atsakingus už dešim
čių tūkstančių žmonių nu
žudymą Lietuvoje ir kitose 
šalyse. Žudikų yra ir lie
tuvių, klastingai atvykusių 
Amerikon.

Taipgi užsimota padidin
ti propagandą ir agitaciją 
prieš fašizmą aplamai. Tam 
reikalingas informavimas 
daugybės amerikiečių apie 
didėjantį pavojų, ne vien 
Vokietijoje ir kitur užsieny, 
bet ir ,'merikoj.

Reikalinga supažind i n t i 
bent liberališkus Kongreso 
narius su tarnavusiais Hit
leriui karo kriminalistais, 
kurie įsigavę šion šalin pri
sidengę “kovotojais už de
mokratiją,”bet kurie kovo
jo ir prieš amerikiečius lai
ke Antrojo pasaulinio karo.

Reikia išleisti daugiau li
teratūros anglų kalba, taip
gi dažnai pasiųsti atstovus į 
Vašingtoną pavei k i m u i į 
Kongreso narius, kad pra
vesti geresnius įstatymus.

Fašizmas ir Amerikoj ke-

KAD TIK DAUGIAU 
KARIAUTŲ IR KRAUJO 
PRALIETŲ

To nori, to reikalauja 
mūsų lietuviškieji kunigė
liai. Štai jų organas gieda:

“Mes pilnai tikime, kad 
Šiaurės Vietnamo režimas 
ir jo užnugaris — Maskva 
ir Pekinas nusivils. Tik 
prieš porą dienų preziden
tas Johnsonas.... pareiškė, 
kad bus kariaujama ir to
liau, kad bus bombarduoja
mas Šiaurės Vietnamas...”

pavertimą Sovietų bandžiau* kurti šeimas, turėtų teisę

PAMINKLAS 
PUSIAUJYJE

Pando slėnyje, 25 kilomet
rų į šiaurę nuo Ekvadoro 
sostinės Kito miesto, kur 
praeina pusiaujas, pastaty
tas paminklas. Ant ketur
kampio obelisko — akmeni
nis rutulys su auksiniu žie
du, simbolizuojąs Žemę ir 
įsivaizduojamą pusiaują.

Piramidinis obeliskas pa
statytas taip, kad viena jo 
pusė yra Šiaurės pusrutu
ly, o kita — Pietų. Pamink
lui jau daugiau kaip. 200 
metu, v

lia galvą, kaip rodo Ku’ 
klux klanų ’net ir polieijon 
įsibrovimas Čikagoje. Rei
kia plėsti antifašistinę veik-V1

NCCN iškėlė šūkį: Su- . 
kėlimui daugiau finansų ra
ginti visus fašizmui priešin
gus amerikiečius duoti bent 
vieną dolerį metams.

Norima pasiekti bent 25,- 
000 žmonių, tai vien po do- . 
lerį būtų sukeltas stambus 
fondas.

Iš organizacijų prašoma 
daugiau kaip po dolerį.

Lietuvių Komitetas Kovo
ti Fašizmą savo susirinki
me vasario 2 dieną Čikagoje 
nutarė kreiptis į fašizmui 
priešingas, visas demokra
tines organizacijas,taipgi ir 
į pavienius, dėl didesnės pa
ramos, didesnio paskleidimo 
antifašistinės propagandos? 
ir padidinimui veiklos tam ’ 
tikslui. >’

Būtina iškraustyti iš 
Amerikos nors pačius ar
šiausius žudikus, tarnavu
sius naciams ir prasižengu- ' 
sius ne vien mūsų tautai, 
bet ir visai žmonijai.

Prašome jūsų talkos tam 
svarbiam darbui.

Komiteto valdyba:
B. F. Kubilius, pirm. 
Nellie DeShaaf, sekr.

Kraštotyrininkui konferencija 
Lietuvos sostinėj Vilniuje

Respublikinės bibliotekos 
salę užpildė įvairaus am
žiaus ir įvairių profesijų 
publika. Tai vilniečiai kra
štotyrininkai susirinko į 
konferenciją — aptarti va
sarą vykusios kompleksinės 
ekspedicijos ’ po Merkinės 
apylinkes: rezultatų^ i •

Ši ekspedicija buvo kiek 
kitokia, negu kasmetinės 
Vilniaus skyriaus kraštoty
rinės ekspedicijos. Ji vyko 
lietuvių literatūros klasiko 
rašytojo Vinco Krėvės tė
viškėje. Todėl - skaitytuose 
pranešimuose buvo stengia
masi įvairiais aspektais nu
šviesti žmones ir žemę, ku
rioje susiformavo rašytojo 
asmenybė ir atsiskleidė jo 
didelis talentas.

Pranešimai buvo idomūs 
ir įvairūs.

Ekspedicijos organizato
rius, tautosakinės grupės 
vadovas N. Vėlius, nušvie
tęs ekspedicijos tikslus, jos 
eigą, laimėjimus ir trūku
mus, palietė ir V. Krėvės 
paskelbtų padavimų auten
tiškumo problemą.

Etnografų grupės vado
vas V. Milius papasakojo 
apie jų darbą. Daugelis žy
mių senesnės ir jaunesnės 
kartos kraštotyrininkų do
mėjosi atskiromis (M. Čil- 
vinaitė—kalendorinių šven
čių papročiais, I. Korsakai
tė — liaudies skulptūra, A, 
Navarackas — liaudies šo
kiais ir žaidimais ir kt.). 
Didelį darbą atliko Dailės 
instituto, M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos studentai ir 
moksleiviai, nufotografavę 
ir nupiešę daugelį retų ver
tingų eksponatų.

R. Kunskas skaitė prane
šimą apie Merkinės ežery
no ir upyno praeitį gamto
je ir tautosakoje; jis patei
kė įdomių paralelių tarp ge
ografijos mokslo duomenų 
ir Krėvės užrašytų padavi
mų.

P. Žostautaitė apžvelgė 
švietimo padėtį Merkinės 
apylinkėse. 'E. Valiulytė pa- 
nagrinėjo V. Krėvės raštų 
tarmiškumus.

Įdomus buvo docento J. • • 
Pikčilingio pranešimas 
“Šnekamosios kalbos žodis • 
V. Krėvės stiliuje.”

Mokslų aka dėmi j ęs biblio
tekos rankraštyno vedėjas 
A. Trakymas kalbėjo apie 
V. Krėvės kūrinių prototfc . 
pus.uDįZūkų kaimo buities r. 
vaizdus V. Krėvės kūryboje >< 
an a 1 y z a v o A. Vyšniaus- 
kaitė.

Ekspedicijos vadovė Lie
tuvių kalbos ir literatūros 
instituto mokslinė darbuo- " 
toja V. Barauskienė papa
sakojo apie tolesnius ekspe- 
dicijos planus.

Konferencijos dalyviai tu- ’ 
rėjo progos pasigrožėti tur
tinga ekspedicijos ekspona- ’’’ 
tų ir piešinių paroda, klau- į" 
sėsi aktoriaus T. Vasietos ” 
skaitomų V. Krėvės kuri- * ■ 
nių, Merkinės apylinkių 
liaudies dainininkų įrašus.

Konferencijoje ska i t y t i 
pranešimai bei kiti straips- :. 
niai apie Merkinės apylinkę 
bus išleisti atskiru leidiniu, r

Pranė Jokimaitienė • 
------------- .

P. Gaulė
PASTATĖM NAMELI

Dainuojam dainelę 
Ir einam ratelį, 
Pastatėm namelį 
Kolūkio sodely.
Namely gyvena 
Žalmargė karvytė 
Namely gagena 
Baltoji žąsytė.
Namely gyvena 
Arkliukas bėriukas, 
Namely bebena ‘ 
Mažylis ėriukas.
Namely gyvena 
Gaidys pentinuotas, 
Namely mekena 
Oželis barzdotas.
Namely gyvena 
Kačiukas rainiukas 
Namely cypsena 
Pūkuotas viščiukas.
Namely žiemoja 
Paukšteliai, žvėreliai, 4 
Vaikučiams dėkoja 
Už naują namelį.

Iš “Lietuvos Pionieriau^

I <

H



Penktadienis, Vasario (February) 16, 1968 3 pusi

Ištraukos iš R. Kennedyštraukos iš R. Kennedy kalbos, pasakytos vasario 8 d. 1

Senatorius Robert Kennedy pasisako Vietnamo klausimu
Mislinčius

Popiežiai ir pasaulinė politika
a-
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Priešo smūgiai Pietini 
i^Be Vietname išblaškė iii 
zijas, po kuriomis mes, nėt 
nuo savęs pačių, slėpėme 
tikruosius faktus. Vietkon- 
gas turbūt pasitrauks 
miestų, kaip jis buvo pi 
verstas pasitraukti iš Am
rikos ambasados. Tūkstan
čiai Vietkongo žus. Bet v|is 
dėlto jie pademonst r a v o 
kad niekas Pietiniame Viet 
name nėra apsaugotas nuo 
jų užpuolimo — nei distri x- 
tų sostinės, nei Amerikos 
bazės, nei kaimiečiai savo 
ryžių laukuose, nei mūs 
kariuomenės generolai.

Niekas negali išpranaša 
ti dabar Saigone ir Khesa- 
ne vykstančių kovų rezulta
to. Bet kokie tie rezultatai 
bebūtų, paskutinių dvie.
savaičių įvykiai buvo mums 
pamoka. Atėjo laikas 1< 
tomis akimis pažvelgti į ka
rą, ne nagrinėjant praei
ties, bet žiūrint į ' ateitį. 
Reikia vertinti faktus 
klaidinančių vilčių ir sen 
mentalių sapnų.

Nemato
Visų pirma 

dėti iliuzijos, 
niųjų dviejų 
kiai yra savo

Sakoma, kad Vietko 
negalės laikyti miest 
tiesa. Bet nepaisant 

visų mūsų pranešimų apie 
laimėjimus, apie Pietų Viet
namo vyriausybės stiprumą 
ir priešo silpnumą, tie įvy
kiai parodė, kad su pi 
milijono Amerikos kareh 
ir 700,000 vietnamiečių są
jungininkų, su persvara c 
ir jūroje, turint. didžiuo
sius resursus ir moderni 
sius ginklus, mes nesugeba 
mįr apsaugoti net vien 
miesto nuo priešo, kurio jė
gos tesiekia tik apie 250,- 
000 žmonių.

Mums sakoma, kad prie
šas baisiai nukentėjo. }Be 
abejo, tai tiesa. Bet tie 
nuostoliai negali būti tokie, 
kaip pranešama. Gynybos 
Sekretorius pareiškė, k^d 
“per visus 1967 metus 
munistai neteko apie 165,- 
000,” tačiau priešo pagrin
dinės jėgos “laikėsi pasto
viame lygyje 110,000-l|5,- 
000.” Pasirodo, kiek v 
kongų ir šiaurinių vietįia-
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miečių mes benaikintume, 
jų skaičius stebuklingu bū
du lieka tas pats.

Dabar mūsų žvalgybos 
viršininkas sako, kad 60,000 
vyrų buvo mesta į miestų 
ataką ir 20,000 jų žuvo. 
Jeigu vienam užmuštam 
tenka du sužeisti (kas yra 
labai kuklus spėliojimas), 
tai visos priešo jėgos jau 
dabar yra sunaikintos! Kas 
gi tada ten kovoja?

•Ilgus metus mums buvo 
sakoma, kad kontroliuoda
mi kraštą, mes apsaugo ja
me Vietnamo gyventojus. 
Dabar mes matome, kad 
niekas iš gyventojų nėra 
saugus. Nėra nė vienos 
saugios mūsų kontroliuoja
mos vietos.

Prieš 4 metus, kada mū
sų kariuomenės Vietname 
buvo tik 30,000, vietkongas 
nedrįso užpuldinėti miestų. 
Dabar, kai mūsų jėgos mil
žiniškai padidintos, jis tai 
padarė. Tai atsitiko ne to
dėl, kad mūsų kareiviai nė
ra drąsūs, bet todėl, kad 
mes neteisingai suprantame 
šito karo esmę. Mes sten
giamės karine jėga išrišti tą 
konfliktą, kuris yra Pieti
nio Vietnamo gyventojų 
reikalas. Mūsų iliuzija yra, 
kad mes galėsime laimėti 
karą, kurio negali laimėti 
patys pietiniai vietnamie
čiai.

Mūsų sąjungininkai— 
tai tuščias žodis

Negalime priversti žmo
nes rizikuoti savo gyvybę 
kautynėse, jeigu jie netiki 
reikalu, dėl kurio kovoja. 
Žmonės neis kovoti tam, 
kad pripildytų generolų 
kišenes arba padidintų tur
tuolių sąskaitas bankuose. 
Jie verčiau užmerks akis ir 
uždarys duris prieš savo 
vyriausybę, kaip jie padarė 
dabar.

Labiau negu bet kokie 
rinkimai, negu bet koks pa
sigyrimas, šis faktas paro
do tikrąją tiesą. Mes tu
rime sąjungininkus tik žo
džiais, mes remiame vy
riausybę, kurios nepalaiko 
krašto gyventojai. Be Ame
rikos ginklų ši vyriausybė 
neišsilaikytų nė dienos.

Trečioji mūsų iliuzija yra

ta, būk tai karinės perga
lės siekimas bet kuria kai
na yra mūsų ir Vietnamo 
tautos interesuose.

Vietnamo tautai paskuti
niai treji metai atnešė vien 
tiktai siaubą. Jų mažas 
kraštas nuteriojamas bom
bomis ir artilerijos sviedi
niais daugiau, negu Hitlerio 
Vokietija per Antrąjį Pa
saulinį karą. Mes nume- 
tėm 12 tonų bombų ant 
kiekvienos Šiaurinio ir 
Pietinio Vietnamo kvadra
tinės mylios. Ištisos provin
cijos visiškai sunaikintos. 
Daugiau negu 2 milijonai 
pietinių vietnamiečių tapo 
benamiais pabėgėliais.

Įsivaizduokime, kas būtų, 
jeigu atitinkamas nuošim
tis, būtent 25 milijonai ame
rikiečių dabar klaidžiotų be 
pastogės arba būtų inter
nuoti pabėgėlių stovyklose 
ir dar daugiau amerikiečių 
taptų benamiais dėl New 
Yorko, Čikagos, Washing- 
tono ir Bostono sugriovimo 
per gatvių kovas?
Prie ko gi mes priėjome?

Koks bebūtų mūsų ko
vų rezultatas, daugiausiai 
nukenčia civiliniai krašto 
gyventojai, tie, kuriuos mes 
norime apginti.

Šis karas nėra ir Ameri
kos interesuose, 
dienomis vienas vietnamie
tis belaisvis, įtarias buvęs 
vietkongu, Vietnaįmo sau
gumo karininko buvo nu
šautas vietoje, kas yra at
viras Ženevos konvencijos 
dėl karo vedimo taisyklių 
pažeidimas. E g z e k ucijos 
fotografai pasirodė 
pasaulio laikraščių pirmuo
se puslapiuose, ir 
mūsų senų ir ger 
gų nustebę statė ; 
simą: prie ko pri 
rika?

Šiomis

viso

daugelis 
•ų drau- 
sau klau- 
ėjo Ame-

Ketvirta mūsų iliuzija yra 
ta, būk tai Ame 
cionaliniai inter 
identiški su netr 
rinio režimo as: 
interesais, arba 
jiems nusileisti, 
koma, kad karas 
me Vietname yr
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Ketv., Vasario-February 22
Lietuvių Socialio Klubo Salėje

1610 N. W. 119th Street, Miami
Pietūs duodami 12:30 vjJ. dieną. Koncertas bus 2:30 v.

Kviečiame miamiečius ir iš apylinkes dalyvauti 
šiame parengime.

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

Programa:

AIDO CHORAS 
vadovaujamas 

Broniaus Nakrošos

Choro Solistai:
MAE GABRĖNIENĖ 

ELENA MIKITIENĖ ir 
STASYS VAINEIKIS

Taipgi vakaro viešnia:
BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

Prašome 
nesiveluoti!

— Rengimo Komisija

rikos na- 
e s a i yra 
ousio ka- 
meniškais 
net turi 

Mums sa- 
Pietinia- 

■a kova už 
250 milijonų Azijos gyven
tojų, kad tai “didžiosios vi
suomenės” (greap society) 
pradžia Azijoje, 
tiesa.

Mes galime ir furime su
teikti Azijai pag. 
mes negalime si 
“didž i o s i o s vis 
jeigu nesugebamų to pada
ryti savo krašte, 
galime kalbėti aįpie kovą 
250 milijonų azij 
dai, kada kova 
milijonų vietnanĮiiečių tik 
viename nedideli 
taip įtempia miisų jėgas, 
kad kita Azijos šalis, ket
virto rango avlstybė, kurią 
mes jau kartą nugalėjome 
kare, drįsta areštuoti mūsų 
laivą ir laikyti jo
Prašo ieškoti tai

et tai ne-

ilbą, bet 
kurti ten 
uomenės,”

Mes ne-

ečių nau- 
mūsų 15

me krašte

įgulą. , 
kos kelių

Penktoji mūsų iliuzija yra 
ta, būk tai mes galime šį 
karą užbaigti kaip mes to
panorėsime, kada, mes to 
panorėsime ir mums pato
giomis sąlygomis To galė-
tų reikalauti nugalėtojai, 
bet mes dar nesame nuga
lėtojai ir nesimato per
spektyvų, kad mes tą per-
galę laimėsime.

Negalėdami įveikti savo 
priešo ir palaužti jo valią, 
nepadarę didelių, ilgų ir
dar daugiau kainuojančių 
pastangų, mes turime ieš

koti taikos kelių. Mes ne
galime statyti.vis kietesnių 
sąlygų kiekvieną kartą, kai 
Hanojus parodo norą tartis. 
Mes turim sutikti su tokio
mis sąlygomis, kuriomis 
Vietkongas turėtų galimybę 
dalyvauti savo krašto poli
tiniame gyvenime.

Atsižadėkime iliuzijų
Štai kelios iliuzijos, ku

rių mes turime atsižadėti. 
Paskutiniųjų įvykių mums 
duota pamoka rodo štai 
ką:

Pirma, kad karinė per
galė nėra numatoma. Fak- 
tinai ji mums nepasiekiama. 
Pastangos laimėti pilną 
pergalę pareikalaus dar 
tūkstančių nekaltų ir bejė
gių žmonių gyvybių, o tas 
žudymas ateityje slėgs mū
sų nacionalinę sąžinę.

Antra, kad siekimas to
kios pergalės nėra mūsų 
krašto interesuose, kad jis 
tik kenkia tiems intere
sams.

Trečia, kad mūsų kontro
liuojamo Vietnamo gyven
tojų progresas ir apsauga, 
kuo mes giriamės, yra iliu
zinės.

Ketvirta, kad kovos esmę 
nulemia ne užmuštųjų skai
čiai arba bombų padaryti 
nuostoliai, bet tas mastas, 
kuriuo Pietinio Vietnamo 
gyventojai supranta bendrą 
reikalą ir pasitiki savo vy
riausybe.
Kritikuoja Saigono režimą

Penkta, kad dabartinė 
Saigono valdžia nėra mums 
efektingas sąjungini n kas 
mūsų kovoje prieš komuniz
mą.

Šešta, kad politinis kom
promisas yra ne tik geriau
sias, bet vienintelis kelias į 
taiką. Mes turime verčiau 
sutikti dalinai riziuoti mū
sų prestižu, negu rizikuoti 
mūsų jaunuolių 'gyvybėmis.

Septinta, kad karo plėti
mas Vietname ne tik nestip
rina ir nekonsoliduoja pa
saulio pasipriešinimo agre
sijai, bet ji kenkia mūsų 
kraštui viso pasaulio opini- 
ioje, mažina žmonių pasiti
kėjimą mumis ir silpnina 
pasaulio pasiryžimą laiky
tis vieningai siekiant laisvės 
ir taikos.

Aštunta,, kad geriausias 
būdais išsaugoti mūsų bran
giausią turtą—mūsų karei
vių gyvybę, yra liautis plės
ti karą, ir k a d geriausias 
būdas sustabdyti žudynes 
vra sustabdyti karą.

Devinta, kad mūsų tautai 
turi būti pasakyta tiesa 
apie šį karą su visu jo' baisiu 

realumu, nes tiktai taip bet 
kuri vyriausybė galės turė
ti žmonių pasitikėjimą to
mis tamsiomis dienomis, ku
rios mūsų laukia.

Realybė kieta ir skaudi. 
Bet mūsų didžioji tauta yra 
stipri, ir tie, kurie ramina 
užuot pasakę tiesą, kurie 
užtikrina užuot paaiškinę, 
kurie duoda pažadus užuot 
atskleidę nepasisekimus, — 
tie nepripažįsta mūsų tau
tai jos didybės ir stiprumo.

Išvertė
I. Vladimiroviene

(Pabaiga)
Kad monsinjoras Eugeni

jus P a č e 1 i s (pop. Pijus 
XII) visuomet buvo vokie
čių šalininkas, tai pripaži
no ir jo oficialusis biogra
fas Kees Van Hoek (1939 
m.). Ne veltui jis (Pače
lis) sėdėjo 12 metų Bava
rijoje ir Vokietijoje. Pir
mojo pasaulinio karo metu 
jis buvo Šveicarijoje kaip 
katalikų karo belaisvių ko
miteto steigėjas ir vadas. 
Gyvendamas Miuniche, kaip 
popiežiaus atstovas, Pačelis 
gerai pažinojo Hitlerį, ge
nerolus Hindenburg ir Liu- 
dendorfą, pirmąjį Vokieti
jos prezidentą Ebertą, ka
talikų Centro partijos va

ldą E;rzbergerį ir kitus vo
kiečių veikėjus. Erzberge- 
ris tuo metu buvo kaizerio 
propagandos ministras. Pa
čelis buvo Bavarijoje, k a i 
ten buvo įkurta trumpai 
gyvavusi tarybinė respubli
ka, ir kai Hitleris ten kar
čiame je suruošė pirmąją 
savo partijos manifestaciją.

Pačelis su Erzbergeriu 
(nacių 1921 m. nužudytu) 
suorganizavo t. v. Tarptau
tinį katalikų komitetą, ku- 
rinįėjo po 5-7 atstovus nuo 
kiekvienos šalies. Formalus 
to komiteto uždavinys bu
vo — reikalauti popiežiui 
atskiros valstybės su laisvu 
keliu į jūrą. Komitetinin- 
kai dažnai konferavo Švei
carijoje, Olandijoje ir ki
tuose neutraliuose kraštuo
se. Kalbamasis komitetas 
tai buvo vokiečių propagan
dos ruporas (garsiakalbis), 
girdimas visame pasaulyje.

Kad popiežius, kaip kata- 
likizmo šefas, buvo nepa
kviestas į Versalio taikos 
konferenciją, tai tik dėl to, 
kad'Italija to nenorėjo. Mat, 
ji sužinojo, j o g Vokieti
ja, Vatikanui pritariant, 
reikalaus sukurti popiežiaus 
valstybę, pridedant prie Va
tikano srities didoką Romos 
miesto dalį, prie i n a n č i ą 
prie upės Tibro, kur būtų 
įkurtas uostas Italijos pini
gais. Vatikano vadai labai 
pyko, kad juos nepakvietė 
į taikos derybas; už tai jie 
kaltino masonus. Vėliau 
jie skelbė, jog Versalyje 
padarytoji taikos sutartis

Pavilionio kolekcija

Japonų prekyba pakilo 
■ 1Yokohama, Japonija. — 

Šis portas buvo vienas iš 
veikliausių Japonijoj praė- 
iusiais metais. Per jį per
ėjo importų ir x eksportų 
siekiant 4.7 bilijono dolerių. 
Tai buvo 17 procentų dau
giau biznio už 1966 metų 
skaičių. ! .

Šiaulių miškų ūkio Meš
kuičių girininkas Petras 
Pavilionis beveik visą savo 
amžių augino ir prižiūrėjo 
mišką, globojo žvėrelius. 
Aistringas medžiotojas jau 
25 metus renka briedžių, 
elnių ir stirninų ragus. Jo 
namuose tikras muziejus. 
Respublikinėje medžioklės 
trofėjų parodoje elnio ra
gai užėmė pirmąją vietą.

Nuotraukoje: Petras Pa
vilionis papilldo savo kollek- 
ciją naujais trofėjais.

A. Dilio nuotr.

ir sukurtoji Tautų Lyga 
buvo nesėkmingos dėl to, 
kad popiežius jas nepalai
mino. ..

Katalikų bažnyčia, kur 
tik ji įsigali, jaučiasi lyg 
ir kokia antvalstybinė jėga, 
kuriai valstybės įstatymai 
bei potvarkiai neprivalomi. 
Pav., 1959 m. Haiti respub
likos prokuroras įsakė su
imti arkivyskupą Peirierą 
už kurstymą žmonių prieš 
valstybę. Popiežius tuoj 
pagrasino ekskomunika vi
siems, kurie tik kokiu nors 
būdu bus su minėtuoju 
areštu susieti. Ir respubli
kos prezidentas Duvalieras 
prokuroro įsaką suspenda
vo. SDėl tokios padėties rei
kia kaltinti pačius krašto 
žmonei, kurie leidžia klerui 
įsigalėti. Kai jie užsiaugi
na antyje gyvatę, tuomet 
patys jos nesuvaldo!

Panašiai dvasininkai elgė
si ir kitose šalyse. Jugo
slavijos provincijoje, Kroa
tijoje, buvęs Zagrebo arki
vyskupas Aloj zi j e Stepina- 
kas buvo hitlerininkų kola- 
boratorius. Kai 1941 metų 
pavasarį vokiečiai okupavo 
Jugoslaviją, tai nacių kvis- 
lingas Ante Paveličas sukū
rė nacionalistų gaują, pa
vadintą Ustaši, ir pasiskel
bė “savistovios” Kroatijos 
prezidentu. Netrukus, Ve
lykų rytą, Zagrebo katedroj 
arkiv. Stepinakas pristatė 
savo parapijiečiams “naują 
valdžią” ir pats tapo jos 
nariu. Be to, Stepinakas 
buvo ir vyriausias kapelio
nas Ustaši gaujos, kuri nu
žudė su virš 600,000 serbų, I 
žydų ir kitų tautų Paveli- 
čiui nepritariančių žmonių.

1945 m. Kroatijos sostinę 
Zagrebą paėmė Jugoslavi
jos partizanai, vedami mar
šalo Tito. Arkiv. Stepina
kas ir 15 Litų usta š i s t ų 
gaujos žudikų buvo suimti 
ir sekamais metais Aukš
čiausiojo teismo nuteisti. 
Kai kurie jų buvo nubausti 
mirties bausme, Stepina- 
kui buvo priteista 16 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
Tačiau po penkerių metų, 
1951 m.,—vyriausybė jį pa
leido, tik atėmė jam akri- 
vyskūpo teises ir įsakė be 
specialaus leidimo niekur 
iš Kroatijos neišvykti. Jis 
ten beklebonaudamas 1960 
m. mirė.

Kalėjime esantį Stepina- 
ką 1953 metų pradžioje pop. 
Pijus XII pakėlė į kardino
lus (kaip “kankinį”). Už 
šį popiežiaus įžūlumą Jugo
slavijos vyriausybė nutrau
kė su Vatikanu diplomati
nius ryšius.

Vengrijos kardinolas Jo
zefas Mindszenty už šnipi
nėjimą svetimų valstybių 
naudai, sąmokslą prieš savo 
vyriausybę ir nelegalią va
liuta spekuliaciją 194 6 m. 
buvo savo liaudies teismo 
nuteistas iki gyvos galvos 
kalėti. Tačiau 1956 metų 
kontrrevoliucijos laiku pa
bėgo ir pasislėpė JAV at- 
stovybėjeBudapešte, kur ir 
šiuo metu gyvena.

Be visokių religinių ordi
nų, popiežius turi ir pa
saulietiškų organizacijų 
tinklą, kuris lyg pabaisa 
oktapas savo čiulptuvais 
bando pasigriebti kodau- 
giausia neapdairių aukų. 
Viena tokių organizacijų, 
tai tarptautinis katalikiškų
jų moksleivių sambūris, pa
vadintas' Pax Romana. Šis 
sąjūdis, tai neva jaunimo 
organizacija, bet jai vado

vauja popiežiaus paskirtas 
“dvasios vadas” ir kiti su
brendę klerikalai. Jos cent
ras, pastoviai sėdintis Švei
carijoje, išlaikomas popie
žiaus ir “kažkurių” valsty
bių, remiančių visokį prieš- 
komunistinį parbą, kaip mū
sų ČIA. JičLtirUšavo me
tinius susirinkimus, kuriuo
se kalbama ne kaip praplės
ti tikybą, ją apšvarinti nuo 
smurto bei korupcijos, bet 
kaip kovoti prieš visokį pa
žangesnį liaudies judėjimą 
ir bendrai prieš visokią li
beralesnę mintį. Jų darbas 
ne religinis, bet politinis, 
nors jie savo posėdžius ir 
pradeda mišiomis. Juk mi- 
šiomis pradėdavo, o rožan
čium baigdavo savo dienos 
darbą ir “šventasis” Tork- 
vemada su inkv i z i t o r i ų 
gauja, bet tai jiems nekliu
dė nužudyti šimtus tūkstan
čių “eretikų”! 1959 m. Fi
lipinuose laikytos tarptauti
nės Pax Romana konferen
cijos didžiausia atrakcija 
buvo “paroda,” kurios eks
ponatai rodė “komunistų 
baisenybes.” Aišku, “paro
dos” promoteriai nerodė 
Hitlerio kankinių ir kanki
nimo bei žudymo vietų, to
kių kaip Kauno IX fortas, 
sudegintas su žmonėmis 
Pirčiupio kaimas, Maida
nekas, Osvencimas ir 
kitų, kuriuose buvo nacių 
nukankinta milijonai žmo
nių ! Visai suprantama, ko
dėl paksromanistai nerodo 
hitlerininkų baisenybių, nes 
tai buvo jų ide o 1 o g i n i ų 
draugų darbas. Jiems ir 
dabar rūpi gaivinti neofa- 
šistinę ideologiją, kurią jie 
gudriai pridengia religiniu 
šydu.

Popiežiai, besivadiną Ro
mos vyskupais, visuomet 
gyveno Romoje, kol dėl su
sidariusios politinės padė
ties, jie tapo priklausomi 
nuo Prancūzijos karaliaus. 
Kai 1305 m. popiežium bu
vo išrinktas Prancū z i j o s 
miesto (Bordo) arkivysku
pas, jis pasivadino Klemen
su V, atsisakė vykti į Ro
mą ir apsigyveno savo tė
vynėje, Avinjono mieste, 
Nuo to laiko ten gyveno 
popiežiai suvirs 70 metų. 
Tuomi buvo labai nepaten
kinta Italija ir kai kurios 
kitos Europos valstybės. 
Pagaliau 1377 m. pop. Gri
galius XI persikėlė į Romą. 
Tačiau kai jis mirė ir Ro
moje buvo išrinktas kitas 
popiežius Urbonas VI, 
Prancūzijos kardinolai bu
vo nepatenkinti ir išsirinko 
kitą popiežių, pasivadinu
sį Klemensu VII; šis ir vėl 
apsigyveno Avinjone. Taigi 
katalikų bažnyčia tuo pa
tim laiku turėjo du popie
žių. Juodu vienas kitą va
dino antikristais, skelbė 
vienas kitam anatemas 
(prakeikimus) bei eksko
munikas (atskyrimus nuo 
bažnyčios), vienok tai nie
ko nepadėjo. Tokia padėtis 
tęsėsi 40 metų, nes ir jų 
Įpėdiniai neatsiliko nuo sa
vo pirmtakų. Tą periodą 
katalikų ierarchija vadina 
“didžiąja bažnyčios schiz
ma” (suskilimu).

Trys popiežiai
“Aukštoji bažnyčios vy

resnybė, norėdama padary
ti galą šiai nemaloniai pai
niavai, nes ji demoralizavo 
tikinčiuosius, 1409 m. su
šaukė visuotinį bažnyčios 
susirinkimą Pizoje (Italijo
je). Šis vyskupų mitingas 
paskelbė abu popiežių esant 
pašalintus nuo sosto ir iš
rinko jų vietoje naują pop. 
Aleksandrą V. Tuo būdu,

(Tąsa 6-me pusi.)
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Iš ATSIMINIMŲ

Mylimi rašytojai
Mūrai. Jų neprakala lakš

tutės giesmės aid 
matau gėlių. Nema 
džių. Grandinės :nan sa
ko:

—Verk.
—Tegu lepšis verkšlena, 

—atsakau.
Tokią optimistir 

ir užrašiau už gre tų 1934 
m.: “Kaliu. Iš p vadžių 
diena atrodė ilgesnė už me
tus. Bet aš dainavau ir 
švilpavau kameroje 
sargas mane bardavo. Šir
dis dar daugiau užsidegda
vo kovingumu. Kalėjime 
gimiau antrą kartą — gi
miau geležiniu žmogumi.

Su kalėjimu buvau susi
pažinęs iš pat vaiky s t ė s. 
Pro jį praeidavau, 
pats buvau jo gy 
Kai kalėjau Zarasu 
tydavau vaikštanc 
tu politines kalines, 
sisveikindavo galvos linkte
lėjimu, nuoširdžia 
Kalėjau su galvaž

—Už ką sėdi? -4 teirau
davosi belaisviai.

—Aš irgi noriu 
ti: “Už ką?!”

Štai kariuomenės 
ilgiems metams parūpino 
man grotuotą “kambarį. 
Kai nereikėdavo skusti bul
vių, piauti malkų j plauti 
grindų, studijavau 
rą.
listiniu realizmu, 
tarybiniais rašytojais, filo
sofija. Tokie dal 
saulė. Bet kaip pr: 
saulės? Ji užtverta 9 tvo
romis. Ji užrakinta devy
niomis spynomis.
į kamerą patekdavo “Iz- 
viestija.” Kaip? R 
onierių taurumas p 
vo ir kai kuriuos 
Pasisekdavo kai 
jų panaudoti kaip 
kus — atne š d a v 
spaudą. Iš jos ir s1

as. Nę- 
tau me-

ę mintį

. Už tai

Dabar 
ventoju. 
ose, ma
las ra
jos pa-

sypsena. 
ėdžiais.

paklaus-

teismas
H

literatū-
Itin' domėjausi socia- 

kritika.

ykai — 
eiti prie

Ir visgi

evoliuci- 
aveikda- 
sargus. 
kuriuos 
ryšinin- 

o slaptą 
•žinojau, 
tina kla- 
s rašy-

spaudą, is jos ir sužinojau, 
kaip dialektikai vertnu 
sikus, antifašistinius ----- 
tojus, ir t. t. Literatūrinius 
straipsnius konsp 
vau, tartum studei

Dabar lietuviškai 
Tvardovskio poezii 
tinęs. O aš jį sužiri

ektuoda- 
ntas.
išleistos 

jos rink
oj au dar 

jo posmus į 
•audinės.

už grotų 
mano širdį įrašė g 
Šit atverčiu kalėjiino užra 
šus. Juose kritiko 
“Tvardovskis — N 
poetinių tradicijų 
Už grotų susipažinau su P. 
Markišo, N. Tichonovo po
ezija. Šit užrašytas Anta- 
kolskio eilėraštis, 
ezijos medelis. O 
laiką Antakolskio kūryba 
virto puikiai žaliuojančiu 
lyrikos medžiu. Šį 
to ir kitų kontine 
tytojai.
Slaptai pateko kameron E. 

Sinklerio romana 
Higins”. Jo hero; 
lo prieš grobikis: 
prieš melą. Tatai 
tiko. Atsiliepiau apie šį per
sonažą: “Džimi — darbi
ninkas, socialistas 
cialistai pasisakė 
ką... Jis mėgo cituoti Mark
są, bet jo nesuprato.... Šit 
mitinge šneka jaunas pro
fesorius. Jis sir

- darbininkų kovai, 
vo atleistas iš tajrnybos 
Kuo sudomino Sin 
rojus? Jis veržėsi 
krantą. Jis tikėjo 
šauliu. Todėl jis h| 
lu reakcionieriam^. Su siel
vartu atsiliepiau 
kutinį jo gyvenirho žings
nį: “Džimi nubaudė 20 me
tų kalėti...”

Mėgau užrašyti 
sako pasisakymus

ratus, Salomėjos Nėries ei
lėraščius. Smulkiai užkons- 
pektavau Gorkio mintis 
apie talentą. Šit: “Talentą 
išugdo meilė darbui. Ta
lento esmė — tai meilė dar
bui, meilė kūrybiniam pro
cesui.” 1952-1955 m. Lenin
grade, studijuodamas žur
nalistiką, toliau domėjausi 
Gorkio pažiūromis į gabu
mus.

Jau 1936-1939 m. pasise
kė pro tamsią girią prasi
veržti į plačią aikštę — su
sipažinti su socialistiniu re
alizmu. Tatai sužinojau iš 
kritikų. Pabandžiau nuga
lėti ir kitą tankmę — išsi
aiškinau, kuo socialistinis 
realizmas skiriasi nuo kri
tinio.

Kritikai-dialektikai anali
zavo Puškino, L. Tolsto
jaus, Balzako, Zolia, Marko 
Tveno kūrybą. Bet nebuvo 
tokių filosofinių išvadų 
apie Donelaitį, apie Žemai
tę, apie Krėvę ir kitus. Ką 
daryti? Vėl rasdavau išei
tį : dialektikai palankiai 
vertina Puškiną. Darau pa
ralelę. Taip darbo žmogui 
yra priimtinas ir Donelai
tis. L Erenburgas šlovina 
Feuchtvangerį, Rolaną, Re- 
ną, Lorką. Tai paskatino 
padaryti tokią išvadą: “Ne
jaugi lietuvių literatūra ne
turi tokių atstovų? Turi”. 
Ir šit. Buvo 1939m. Hitle
ris, lyg duonos riekę, at
pjovė nuo Lietuvos Klaipė
dą. Kauno politiniai kali
niai parašė pareiškimą: 
‘Ginklu ginsime Lietuvos 
nepriklausomybę nuo agre
soriaus”. Jį perdavė valdi
ninkui, kad pasiųstų vyriau
sybei. Nepraleido. Pasisekė 
tą dokumentą pasiųsti slap
tai. Jo atpasakojimas pa
kliuvo į laikraštį “Laiką”. 
Tai padarė A. Guzevičius, 
dirbęs jame vertėju. Taigi 
visuomenė sužinojo apie 
politinių protestą dėl Klai
pėdos užgrobimo. Kalėjimo 
viršininkas Šalkauskas 
įširdo. Išvežė durpes kasti. 
Ir aš patekau į Pravieniš
kes. Čia, kaip romėnų ver
gas, pusę paros stūmiau 
tačką — vežiau durpes. O 
troškau rašyti, rašyti. Vis 
gi sulipdžiau straipsnį apie 
Salomėjos Nėries knygą 
“Diemedžiu žydėsiu.” De-pastaba:

ekrasovo ja, jis žuvo, 
tęsėjas.

Tai po-
per tą

medį ma
itų skai-

s “Džimi 
us paki-

man pa-

.... O so- 
už strei-

npatizavo 
iž tai bu- 

V 

įklerio he- 
: į šviesų 
įauju pa- 
uvo kris-

apie pas-

ir Kor- 
apie liter

_____ Penktadienis, Vasario (February) 16, 1968

Pasiilgus gegutės toli nuo tėvynės
Kada nubunda, būdavo, miškai balandy 
Ir vyturiai pragysta virš laukų, 
Motutė slepia skrynion piemenėlio skrandą, 
Kišenėn įsiuva man du centu,

Kad aš turėčiau kiek smulkių, \
Išgirdęs pirmąjį ku-kū!

Mat, prietaras tada plačiai aplink keliavo, 
žmonėms tikėti buvo juo smagu: 
Jei ką gegutė su variokais užkukavo, 
Visus metus nestigs jam pinigų,—

Svarbu—tik turint kiek skambių, 
Išgirsti pirmąjį ku-kū!

Vandens daug drumsto nutekėjo vandenynan 
Nuo tų šviesių, mielų, giedrų dienų, 
Likimo priverstas palikt toli tėvynę, 
Kur tik triūsiu, skubu, žengiu, einu, 

Ilgiuosi kvepiančių miškų, 
Gegutės aidinčio ku-kū!

Kas kad tas prietaras gražus man išsipildė 
Ir pinigą užkalti nesunku,
Jei gailesys man garbanas vešlias pražildė, 
Bedūsaujant palaimintų laikų,

Kai skambančiu balsu lakiu ,
Gegutė šūkavo ku-kū!

Žinau—ir šį pavasarį žaliuos pušynuos * 
šuoš simfonija giesmių skardžių, .
Moksleivis koks ten, prietarą tą prisiminęs, 
Nusišypsos iš protėvių skurdžių:

Jam ir be cento nebaisu, 
Išgirsti pirmąjį ku-kū! 
Ten jų gyvenime apstu 
Kas dieną skambesio ku-kū!

J. Subata

Waterbury, Conn.
Norime pranešti waterbu- 

riečiams ir visos apylinkės 
lietuviams, kad kovo 24 d. 
atvyktumėte į Waterbury. 
Mes ruošiame Moters Die- 
rios minėjimą. Apsiėmusi 
dalyavuti pas mus LLD 
Centro sekretorė Ieva Mi- 
zarienė, ir tikimės, kad ji 
atvyks ne viena. Manome, 
kad niujorkiečiai mus pa
linksmins, kaip ir kasmet, 
su kalbomis 
grama ir 
mais.

Vėįiau 
giau.

Chester, Pa.
V. Pašalpinio Klubo su

sirinkime, apsvarsčius 
draugijos reikalus, nutarta 
surengti vasario 27 d. bly
nų vakarą dėl palaikymo 
tarp klubo narių draugiš
kumo. Įžanga nemokama. 
Visi nemokamai galės prisi- 
valgyti,! kiek tik norės. 
Klubas kviečia visus atsi
lankyti į draugišką sueigą.

Sužinojau, kad Lietuvių 
Literatūros Draugijos 10 
kuopa aptarė “Laisvės” su
važiavimo reikalus įr nusi
tarė didelė grupė važiuoti 
į suvažiavimą kovo 17 d.

Taipgi nutarta važiuoti 
į Baltimorės draugų rengia
mus pietus kovo 31 d. Mo
terys organizuos didelę gru
pę abiem parengimam.

Svarbu gauti daugiau au
tomobilių. Taigi, kurie tu
rite autoniobilius, prašomi 
pasiruošti kitus nuvežti į 
parengimus, kad tie, kurie 
nori parengimuose dalyvau
ti, galėtų nuvažiuoti, nepa
liktų namie.

A. Lipčius

perskaičiau rusų, prancūzų, 
anglų, vokiečių, klasikus. 
Tatai man 
dėlių unive 
džiaugdavau 
“Izvestijose” 
biuso, T. M 
Dreizerio pasisakymus. Dar 
1935' mi m 
Amerikos pažangus poetas 
M, Goldas. Jisrašė: “At
aidėjo — R 
Spalio revol 
organizavau 
būrį, 
išleistų ginti 
terventų. b|eišleido.

Kalėjime 
mius darbus 
jų, Nekrasovją, V. Krėvę, A. 
Venclovą. Ki 
niuose kalini 
votojuje” išanalizavau, kaip 
lietuviški fa 
jo pažangiu 
ros žiedus, 
kirvis kapoj 
delius. Bet 
kapojamas, 
miškas aug( 
tamsą veržėsi į saulę. O 
1940 m. jis suūžė, sužalia
vo. Tik man širdį skaudėjo, 
kad pažangiosios literatū
ros miške nebuvo mano me
delio — tuos septynerius 
metus praleidau už grotų. 
Grotos kliucė man šį medį 
išauginti. Bet širdyje su
sikaupė vaizdų tvanas. To
dėl tais metais taip dažnai 
spausdinausi 
atidirbti už 
riuos iš ma: 
aktyvo pav 
O kaip graž 
tūrinį medį 
gaiviau ji 
kiausi kalėji 
klasikų, mo' 
tarinių korifėjų, iš filosofų, 
iš kritikų. Be tokio litera- 
tūrininio mpkslo nebūčiau 
1940-1941 
apie 40 
mesnių stijaipsnių, j 
čiau apybraižose apdaina- Philadelphijos ir Didžio-

irgi buvo di- 
srsitetu. Labai 
s, kai rasdavau 
' Rolando, Bar
ono, B. šo, T.

a ne nustebino

usijoje laimėjo 
ucija. Aš su- 
3 00 kovotojų 

Norėjau, kad mane 
Spalį nuo in-

menine pro- 
kitokiais įvairu-

parašiau išsa- 
apie L. Tolsto-

eliuose straips- 
ų žurnale “Ko-

šistai mindžio- 
osius literatū- 
kaip cenzūros 
o poezijos me- 

. visgi, nors ir 
lietuvių raštijos 
:>, tankėjo, pro

— skub ėjau 
tuos metus, ku

zio literatūrinio 
ogė grandinės. 
;iau savo litera- 
pasodinti, kaip 
aplaistyti, mo- 
me, mokiausi iš 
daūsi iš prole-

Baltimore, Md.
Juozinių banketas

Nors Baltimorės L. L. 
Draugijos 25 kuopa skaičiu
mi ir neskaitlingiausia, bet 
idėjos, tradicijų ir papročių 
vedini, jos nariai ryžtasi 
ruošti, kaip ir praeitais me
tais, Juozines. Šįmet Juozi
nės ruo š i a m o s platesniu 
mastu. Juozinių pobūvio 
metu bus pagerbti ne vien 
Juozai, bet ir prisiminta žo
džiu ir darbais mūsų spau
da, ypač "“Laisvė.”

Juozinių pobūvis plačiai 
nuskambės Baltimorės apy-etais paskelbęs_____________________

sratūrinių išsa- Hnkeje į pietus iki Wash- 
nebū- ingtono, į šiaurę ir rytus—

vęs naujo gyvenimo ir ne
būčiau gal 
apsakymų vagos, 
neri metai 
ratūrinio g 
sas.

Tų filosofinių darbų po
veikyje 1938 m. tvirtinau: 
“Su V. Krėve prasidėjo lie
tuvių literatūros žydėjimas. 
Juk jis irgi padarė ideolo
ginį posūkį į kairę... Jo 
“Sutemos” — skaudi liau
dies rauda. Ryškiai persi
laužė idėjiniai ir S. Nėris. 
O Efuropos padangėje su
žėrėjo ir saulė—Rolanas. 
Tai saulė, kuri užtekėjo. Ir 
ji niekad nenusileis. Kodėl 
Krėvė idėjiniai persilaužė, 
peržiūrėjęs 'senas pozicijas? 
Minčių upė teka. Teka gy
venimas. Tatai ir paveikė 
ji...” .

Mūrai paskatindavo pato- 
siškai prabilti. Štai užra
šiau: “Mano rankas 10 me
tų surakino. Ir visgi aš 
laisvas. Aš nugalėjau mū
rus, kalėjimą. Aš, lyg me
dis, įkibau į gyvenimo dir
vą — niekas iš jos neišraus. 
Gyvenimas. Aš .žengiu į 
naują žmonijos rytojų...” 
Pirmą kartą poeto Markišo 
eilėraštį perskaičiau IX-ta- 
me forte. Poetas poezijos 
posmais sukilo prieš “kir
vio riterius” — hitlerinin
kus. Patiko ir jo straipsnis 
apie prozininką Šolomą- 
Aleichemą. Tai atsispindi 
mano užrašuose. Už grotų

pranešime dau-

Komisija

ėjęs pravaryti 
Tie vie- 

ouvo mano lite- 
imimo renesan-

A. Liepsnoms
Kaunas, 1966.VIII.21

Hartford, Conn
Po trumpos ligos, vasario

5 d. mirė Ąnna J- Lapata- 
Veiverienė.
Windsor, Conn. Paliko duk
terį Aldoną 
Vedo Vance

Anna būvi
nių kaime, Kapsuko apskri
tyje. Hart: 
daug metų.
progresyvid
pagal išgalę rėmė svarbes
nius reikal
ši į visus parengimus, pri
sidėdavo su

Palaidota
Hill kapinė
pasakė keliĮs atsisveikinimo 
žodžius O.
žus būrys žmonių palydėjo 
į poilsio vietą.
dukrai už *
nos prašymo, ją palaidojo 
laisvai. Lai būna tau ra
mu po sun 
kelionės 1

Po laidoi;
skaniai pavaišino Laisvės 
choro svetainėje.

Gyveno South

Saczawą, sūnų 
ir du anūkus.

o gimus Padovi-

forde išgyveno 
Priklausė prie 

organizacijų,

us. Lankydavo-

dovanomis.
laisvai Cifar 

se. Prie karsto

Giraitienė. Gra-

Garbė jos 
išpildymą moti-

kios gyvenimo

uvių palydovus

Onute

L. M. Klubo susirinkimas 
įvyks vasario 18 d., seknia- 
dienį, 2 va 
gerford St. 
prašome at 
kalų atlikt 
naujo sumanysime.

andą, 157 Hun- 
Visas drauges 

įeiti. Turime rei-

jo New Yorko. Iš širdies 
visi kviečiami vietiniai ir 
mums artimų tolių draugai 
ir draugės kuo skaitlingiau
siai atsilankyti ir pagerbti 
Juozus bei susirūpinti 
“Laisvės” bėdomis.

Tikimės draugų ir iš 
centro.

Pobūvio šeimininkės jau 
svarsto, kaip pagaminti so
tų, skanų užkandį, o paty
rimo jos turi užtektinai ir 
svečių skonio neapvils.

Šeimininkai - vyrai tai
so stalus, šaldytuvus gėri
mams aušinti ir krosneles 
“virintai” kaitinti.

Juozinių pobūvis — kovo 
31 dieną (sekmadienį), 1 v. 
p. p.; Baltimorėje, 2219 W. 
Pratt St. ir Purrow St. ker
tė. Įėjimas iš Purrow St.

Juozas Deltuva

Mirė B. Petraitis ..
Sausio 29 dieną mirė Bal- 

timorėje, gyv. 1421W. Lom
bard St., Benediktas Pet
raitis. Paliko giliame nu
liūdime sunkiai, sergančią 
žmoną: invalidė, nevaldo 
kojų ir silpnai mato. Bene
diktas paliko ir prie karsto 
graudžiai verkiantį sūnų 
su šeima. Benediktas Pet
raitis palaidotas vasario 1 
d. Liauden kapinėse.

Prasmingą žodį prie ka
po tarė drg. Juozas Del
tuva.

Benediktas Petraitis bu
vo pažangus, susipratęs, 
ilgametis L. L. Draugijos 
25 kuopos narys.

Pr. D.

“Laisvė” turi daug įvai
rių pasiskaitymui knygų. 
Įsigykite.

Philadelphia, Pa.
“Patamsio galybė” dar 

veikia
Kuomet dar buvome maži, 

žmonės kalbėdavo apie “pa
tamsio galybės” veiklą. Jo
sios veiksniais, sakydavo, 
buvę šeškai, žiurkės, vilkai 
ir kiti žvėrys draskūnai. 
Vaiduokliai, piktosios dva
sios veikę sykiu su velniais. 
Velniai naktimis būdavę iš
leidžiami iš peklos. Bet vel
niai, gaidžiams užgiedojus, 
skubėdavę vėl į peklą. Gal 
dėl apsigynimo krikščionys 
buvo apginkluoti didesniais 
ar mažesniais škaplieriais, 
rąžančiais. Jeigu rąžančiai 
nenugali piktų dvasių, tai 
dar buvo daug stovylų, vi
sokių šventųjų. Pas juos 
reikia kreiptis^ su aukomis 
ir maldomis.

Dabar Amerikos lietuvius 
puola nebe šeškai ar tara
konai, bet patamsio galy
bės paveldėjai, buvusieji 
dykaduoniai poneliai, “va
duotojai”. Vasario mėnuo 
tai didžiausia jiems darby- 
metė pasipinigauti. Tiesa, 
ir šiai apgavystei lengvati
kių skaičius kas metai ma
žėja. Kadaise jie siuntė “va
nagus iš už jūros”, kurie 
sakė išlaisvinsią jiems Lie
tuvą. Po to jie Lietuvą pa
dovanojo šventam Kazimie
rui, paskui švč. Marijai, pa
ties dievo motinai meldėsi, 
šaukė: Marija, Marija, iš- 
liuosuok mums Lietuvą. 
Dabar jau klupinėja prieš 
visokius valdininkėlius, 
miestų majorus, kongreso, 
senato atstovus. Ir vis dar 
liuosavimas nei nepradėtas.

Šiemet vaduotojai sugal
vojo pridėti net 50 metų su
kaktį. Kiek čia važinėjimų, 
klupinėjimų pas visokius 
viršininkėlius, kad gauti jų 
jiems tinkamus pareiški
mus. Taip išmaldavo.* mie
sto majoras J. Tate pažadė
jo net savaitę laiko palaiky
ti jų vėliavą prie miesto ro
tušės. Kardinolas pavelijo 
švento Petro ir Povilo ka
tedroje laikyti mišias vasa
rio 11 d. Dėl to nuopelno 
net iš Chicago® turėjo at
vykti vyskupas Vincentas 
Brizgys. Vasario 11 dieną 
minėjimo kermošių šiemet 
rengė labai iškilmingoje 
vietoje, Drexel Institute, 32 
ir Chestnut St. Muzikalė 
lietuvių salė jiems jau per 
prasta atrodė. O čia žmo
nių daug mažiau susirinko. 
Senlietuvių nei vieno šiuo 
syk nebuvo. Tiesa, -pora po
nelių iš kongreso pasakojo, 
kas jiems prie širdies. Na 
ir ką gi pasakė? Tą patį, 
kaip visada, kad Amerika 
nepripažįsta Tarybų Lietu
vos. Tai kas čia tokio. Ar 
dėl to jų dangus sugrius? 
Ar lietuviai mokslininkai j 
Amerikos universitetus ne
galės atvykti? Ar Lietuvos 
užsienio ministerė Diržin- 
skaitė nebebus įleista į

Jungtinių Tautų asamblė
ją? i

“Patamsio galybės” veiks
niai, kadaise atidavę dievo 
motinai Marijai Lietuvos 
išlaisvinimą, tuo ir patys 
nepasitiki ir nelaukia. Da
bar mišias laiko už laisvini
mą. Tam ir netiki. Geriau
sia, ką jie tikėjosi, tai iš or
laivių išmestais vanagais, 
kurie žudė Tėvynės žmones. 
Dabar lengvatikius ramina 
ponų pažadais. Gerai sene
lė sakydavo: Pažadėjo, pa- 
tiešijo, kad nedavė, negrie- 
šijo.

“Minėjimo” meninė pro
gramėlė buvo vidutinė. Tik 
kiek metų tokia pati. Šie
met jau negarsino nei kiek 
aukų besurinko iš saviškių. 
O salėje visai rinkliavos ne
buvo. Gal jau laikas pra
regėti, kad “patamsio galy
bė” tikrai juos mulkina.

Beje, svarbiausiu kalbė
toju buvo kokis tai Lietuvių 
Fondacijos prezidentas Dr. 
A. Razma.

M. Sūnus.

Ilgiausiai kariuomenėje 
tarnavo prancūzas Žanas 
Tarelis. 1699 m., turėdamas 
vos 26 metų, įstojo į armi
ją, ir tik 1802 m. Nepoleo- 
nas jį atleido į pensiją. 103 
metus Ž. Tarelis buvo kad
rinių kareivių sąrašuose 
XVII, XVIII ir XIX am
žiuose.

Brockton, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas 

atsibuvo vasario 5, Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose. 
Nariai pasimokė j o savo me
tines ir gavo A. Bimbos 
parašytą knygą “Klesti Ne
muno kraštas.”

Apkalbę j o m e “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks atei
nančią vasarą, birželio 30 d., 
Ramova parke, Montello, 
Mass. ( Nutarta iš anksto 
padaryti įėjimo tikėtus. 
Piknikas yra rengiama^ su 
LLD 7 apskrities pagalba.

“Laisvės” Bendrovės su
važiavimui, kuris įvyks ko
vo 17 d., Ozone Park, N. Y., 
iš kasos paaukota $5. K. 
Kalvelienė aukojo $10. Gir
dėjau, kad gal ir moterų Ap- 
švietos klubas prie to pri
sidės ir gal rasis ir pavie
nių, kurie suvažiavimo pa
sveikinimui nors kiek prisi
dės.

Antrosios Meno apskri
ties valdyba, K. Ustupas ir 
M. Sukackienė, aukojo “L” 
fondui $18.

“Laisvės” vajų tuomi jau 
užbaigiau. Ačiū tiems, ku
rie pagelbėjo.

G. Shimaitis

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumeratą 12 
dolerių.

..............................................................r— 
.................. .................................-------------

WATERBURY, CONN.
Mirus

Vincui Krasnitskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo broliams Ka

roliui ir Juliui, giminėms, artimiesiems draugams 
ir giminėms T. Lietuvoje. Negailestinga mirtis 
Vincą atėmė iš mūsų tarpo, gaila netekus seno vei
kėjo. Ilsėkis, Vincai, ramiai.

A. Abložienė
J. Dvilinskas
M. Svinkūnienė
Klem Yenkeliūnienė
F. Terepa
C. Straus - _
B. Marcinionis
J. Svinkūnas
J. Bartkus
J. Vaitonis
W. Dūda
K. Danisevičius )
J. Zeleniakas
P. Lenard

K. Lusas
J. Matusevičius 
Draugas Jonas 
V. Satula
J. Zorskis
B. Satulienė
V. Yakubonis
J. Žiūraitis
V. Aleknavičius
O. Žiuraitienė
M. Ulozienė
L. Žemaitienė
L. Butkevičienė
M. Strižauskie*nė
J. Strižauskas



LAISVE

Help Wanted MaleHelp Wanted Male

Help Wanted Female

ko-

Ignas

Nr. Male & Female

An

geriau skai-

T. Lietuvos

G. Shimaitis

ir atlikti ka-

lankėsi Ta-
Jis mums 

siėjo su savo

yventojai ne- 
“atradimu.”

o 
že-

MEN & WOMEN, over 21 for drive
in-restaurant. No exp. necessary. Good 
starting salary. Periodic raises. Full 
or part time schedule arranged. Day

me tų kaimų 
etų vyriškis, 
šachus. J o 

krai yra 110

CABINET MAKERS (5) 
Bench Assemblers on small 

furniture parts.
Some experience necessary. Apply— 

MORRIS GREENSPAN
Northeast Corner A & Clearfield Sts.

(9-13)

klėjime dar- 
mandagu- 
progresas

KAIMAI 
įrašymo me*

CABINET MAKERS (5) 
Bench assemblers on small 

furniture parts, also 
SPRAYERS 

small wood products. Some ex-

DRIVER-SALESMEN. We need 6 
men for estab, route. Applicants 
must be over 21 and married. 5 day 
week. Guar, sal., plus comm. Will 
train. Vacation, hospitalization. An 
equal opportunity employer. Apply: 
GENERAL BAKING CO., Ferry & 
Cypress Aves., Camdeh, N. J.

(13-14)

FASHION CONSCIOUS. Earn 
excellent income, part or full time, 
wearing and showing glamorous hair 
care items and accessories. Flexible 
working hours, convenient for house
wife with children. No investment, 
collecting or delivering. Opportunity 
for advancement. For interview ap
pointment phone MI 9-4252. GL 9- 
3964, MA 3-4100. (9-13)

TOOL & DIE MAKER. Would you 
like to be your own boss, make your 
own decision? We need one man 
with excellent machine shop exper
ience and mechanical knowledge to 
maintain our dies, jigs, fixtures & 
molds, as well as contacting job 
shops on repairs. Excellent opportu
nity offering liberal benefits and 
wages. We are an equal opportunity 
Employer. Reply: FIBRE METAL 
PRODS. CO., 5th & Tilghman Sts., 
Chester, Pa., 19016. After 7 PM call 
KI 3-4835, LO 6-7091 or EL 6-2461- 

(7-13)

ELECTRONIC TECHNICIANS, ex
perienced P. A. Tel. and Intercom. 
To join aggressive Sound Co. Will 
become union member. Company be
nefits. Must have car and tools. 
Permanent position. Call GENERAL 
SOUND for appointment BA 8-4133.

(11-16)

SECRETARY 
RECEPTIONIST

General receptionist and secretar
ial duties. Applicaht must have 
shorthand and typing ability. Will 
meet and greet customers. Excellent 
salary and company paid benefits. 
Call (609) 461-2200, ask for Mr. De 
Luca. KAISER GYPSUM CO., De- 

‘lanco, N. J. An equal opportunity 
employer. (11-14)

brolių ir se
te rašo, kad

;ė įžymesnes 
delį progre- 

ūroje, mene,

mis, raštų

MAN
From Northeast Phila. to drive 

school bus.
Temp. Refs. & exp. in driving bus req.
Call JE 3-5368 bet. 9 AM&3 PM 

PI 3-1292 aft. 6 PM
(11-16)

ir trūku- 
bet, sako— 

Su laiku ir

CREDIT. Leading National Co. in 
dealer and consumer credit offers 
a challenging opportunity for the 
“Office Career Woman." Selected 
employes will be trained in “On the 
Job Company Procedures.’’ This po
sition requires typing and telephone 
contact with dealers-customers. Good 
starting salary, pleasant working 
working conditions, good employe 
benefits. For appt, call GR 7-3517 
or GR 7-0680. APPLIANCE BUY
ERS CREDIT CORP., Phila., Pa. 
An Equal Opportunity Employer.

(7-13)

for
perience necessary. Apply: MORRIS 
GREENSPAN CO., North East cor
ner A & Clearfield St. (11-13)

Klaida
Sausio 26-tos dienos ma

no rašytoje korespondenci-

daugiau sutalpintų.
man žinoma, il|gų, vos įžiū
rimomis raidė 
niekas nemyli.

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

MECHANIC-SET-UP
Setting up and changing automatic 
and semi-automatic paper machin
ery. Good working conditions. Sa
lary open. Apply:
2035 W. Godfrey Ave., Mr. Nelson 

bet. 8 AM & 3 PM (11-13)

MECHANICS
Truck & Diesel exp. Must have tools. 
Permanent position. Scope of work 

and pay to match your ability.
Call Tim

HO 7-9700 (11-17)

LAB TECHNICIANS

Lab Technicians positions are curr
ently available in our Chemical Re
search Laboratories in Montgomery 
County. Individuals pursuing degrees 
in chemistry and who have 1-3 years 
college chemistry and mathematics 
or equivalent industrial experience 
are urged to apply. Excellent start
ing salary and company benefits in
cluding tuition aid plan and Blue 
Cross and Blue Shield insurance. 
Please write to the PERSONNEL 
DEPT.

ROHM AND HAAS CO.
Norristown & McKean Rds.
Spring House, Pa., 19477 

...... or call CH 2-0400 or MI 3-0200. 
Ext. 463. An equal opportunity emp
loyer. (13-14)

TOOL MAKER

Excellent opportunity. All fringe 
benefits. Group insurance, hospita
lization. Pension, vacation, holidays 
and etc. Apply in person.
GENERAL MACHINE COMPANY
4th and Furnace Sts., Emmaus, Pa. 
An Equal Opportunity Employer 

(13-19)

Vilnių savo 
i Taraškevi- 
m prisimini- 
a.
naujų į Ta-

WELDER-TRUCK MECHANIC
Must be proficient 
in gas and electric 

welding
Apply 210 So. 30th St. 
equal opportunity employer.

(11-17)

dabar į T. 
5 “Laisvių,” 
Mass., eina

WANTED
Mechanic for heavy 

construction equipment.
Local firm. All fringe benefits 
provided. Call for Interview 

717 737-6731 ’ 
Lemoyne, Pa.

(13-15)

MECHANICS experienced and 
trainees to fill expanding service 

[
Call —

, . CH 8*1900 or write
STOKES EQUIPMENT COMPANY 
11 West Mt. Airy Ave., Phila., Pa.

19119 (11-15)

General Help
100 MEN WANTED NOW. The 

2nd largest business of its type in 
U. S. Now expanding to become No. 
1. Salary plus bonus. $63—20 HR. 
WK-EVES. $125—40 HR. WEEK. 
$200 A WK POSSIBLE WITH—O.T. 
We need men age 19 to 30. In SALE 
& SERVICE DEPT. SUPERVISORS, 
STORE MANAGERS.
Permanent prestige Insurance plus 
benefits.

Call MR. BOSWELL 
RA 5-9400 or 

RA 5-7551 *
(7-13)

joje įsiskverbė klaida: pa
sakyta^ kad Antanas ir Do
micėlė Šatai atvyko iš San 
Leandro, o turėjo būti—iš 
Yucaipps atvyko į San Le
andro apsigyventi.
Nubaudė dukrą iki mirties

Štai’ kaip tėvai nuspren
dė nubausti savo dukrą už 
praleidimą Visos nakties SU Į ELOOR Boy, Monday to Friday, 

daytime hours. No experience ne
cessary. Apply to manager, HORN 
& HARD ART. Lawrence Park Shop
ping Center, Sproul & Lawrence Rd., 
EL 6-4441. (11-15)

or evening hrs. Apply in person. shOp positions. Top wages and all 
Manager, Steer Inn, 462 Easton Rd., I frjnge benefits 
Glenside. (7-13)

Penktadienis, Vasario (February) 16, 1968

New Jersey naujienos

smū- 
Ona

Palaidojom Oną Stanelienę 
iš Short Hill ir Jasmcntą 

iš Harrison, N. J
Staigiai nuo širdies 

gio vasario 2 d. mirė
Stanelienė, 73 m. amžliaus 
Pašarvota buvo Unior 
J., ir čia palaidota Holly
wood Memorial kapinėse.

Šermenyse dalyvavo {iaug 
žmonių, kaip liet 
taip ir kitataučių. % 
čių gėlių buvo suvirš 30 
nikų. O nuo velionės 
Juozo buvo puikiausių gėlių 
užklodas, kuris uždengė pu
sę grabo. Kadangi ve 
nebuvo sirgusi ir buvo 
ži moteris, skendėjo 
gražiausių gėlių ir puikiau
siame grabe, tai iš tok' 
žvelgus pasidarė įspūdis, 
kad čia guli kokia gražuolė 
tik poilsiui. Bet realybė iš
traukia ašaras ir nusimini-

,mą.
Į kapines palydėjo 

porą šimtų palydovų 
visi buvo pakviesti už 
džiams buvusioj Sta 
įstaigoj, Bayonne, N. J 
dalyvavo skaitlingas b 
ir buvo gražiui pavaišinti. 
Visa šermenų ir laide 
procedūra buvo labai f 
Tik dvasinė ceremonija 
pūtį buvo per daug koiser- 
vatyviška.

Onutė apie mirtį tuo tarpu 
visai negalvojo, nes j 
tik neseniai buvo išgiji 
labai pavojingo širdies 
kos smūgio ir manė, ka 
vojus jau praėjo. Jų sūnus 
Eugene ir marti te 
rengė šio mėnesio 18 
ną auksinį jubiliejų, j 
m. vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Užkvieimai 
giminėms ir draugams jau 
yjuvo išsiuntinėti. Visi 
gėsi prie to svarbaus p 

fcnėjimo. Neatsiliko ir mūsiį
Onutė. Tą dieną ji 
Newarke ir nusipirko 
cialę suknelę dėl pam 
mo sukakties dienos vi 
Beužkandžiaujant su J 
ji jam pasiskundė, kad ne- 
sijaučianti gerai, tai Juozas 
tuojau griebėsi u^elęfono 
ir pašaukė daktarą", 

 

sugrįžus pas /ą, jau 
ribuvus 

tarui ir apžiūrėjus ją 
r skelbė jau mirusią dėl su
stojimo širdies plakime. Tai 
buvo vasario 2 dienos vaka
re. Ta žinia sukrėtė visus. 
Labiausia tuos, kurie 
gėsi puoton, o dabar į 
dalvauti šermenyse, 
rioji mirtis išimčių ne 
Nepaiso prie ko tu rengie
si, pašaukė ir eik.

Velionės Onutės mirtis 
^Jabai palietė jos gyvi mimo 
draugą Juoozą. Ypatingai 
jo amžiui ji buvo labai rei
kalinga. Verkia jos 
kęs.

Velionė paliko daug 
artimųjų giminių: sūnų Eu
gene, marčią ir du ar 
taipgi 3 sesutes ir brolį, jų 
šeimas ir kitas gimines ir 
draugus.
Ji buvo draugiška moteris

MŪSŲ BRAN
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nete-

savo

ūkus,

ir su visais gražiai sugyve
no. Jaunose dienose daly
vavo chore ir dainavo jame. 
Taip pat dalyvavo progre- 
syviškose organizacijose ir 
darbavosi jų parengimuose 
ir rūpinosi, kad organizaci
jos augtų, bujotų ir dažnai 
paremdavo finansiškai ir 
niekuomet neapleisdavo jų 
parengimų. Šiuo tarpu ne
būnant moterų organizaci
jos New Jersey, tai jinai 
priklausė Moterų klube 
Brooklyn, N. Y.

Privatiškame gyvenime 
Stanelienė daug kuo skyrė
si nuo kitų moterų, gal būt 
ir nuo mūs visų. Pas ją 
buvo biznio instinktas, drą
sa ir energija. Jei ką nors 
gyvenime nori pasiekti, rei
kia mestis tikslui visa ener
gija be baimės, be abejonių, 
bet su viltimi, kad bus pa
siekta. Pažvelgus į ją, ma
nau neperdėsiu pasąkęs, kad 
tai buvo moteris, kuri buvo 
gražiausiai apsirengus ir 
dėvėjo brangius rūbus. Vi
suomet turėjo savo auto
mobilį, visuomet gyveno ge
rose vietose ir brangiuose 
namuose. Po pasekmingo 
biznio daugelis moterų ir 
jos draugių stebėjosi, kad 
ji negali persiskirti su dar
bu. Jinai atlikdavo ne tik 
savo namų ruošą, bet dar 
kelias dienas į savaitę eida
vo padirbėti kitur. Darbas 
jai buvo geriausias užsiė
mimas.

Onutės gyvenime buvo 
niūrių, širdį skaudančių lai
kotarpių. Jų šeimoj įsimai
šė mirtis, atidama iš jų jau- 
nesniąjį sūnelį, o antrą sū
nų turėjo išleisti į antrąjį 
pasaulinį karą, kas sudarė 
tėvams rūpestį, kad tik jis i 
sugrįžtų ir sugrįžtų svei
kas, nesužalotas. Teko da
lyvauti sūnaus Eugene su
grįžimo puotoj. Jis apsiren
gęs buvo laivyno oficieriaus 
uniforma, buvo sveikas ir 
labai gražiai atrodė. Tėvų 
veiduose matėsi, kad tai bu
vo linksmiausia valanda toj 
puotoj. Jie linksminosi pa
tys ir padarė liinksmais vi
sus susirinkusius tuoj puo
toj. Gyvenimas ėjo pirmyn 
savo keliu. Sūnus apsivedė, 
sugyveno du sūnus. Gyve
nimas ėjo gerai ir viskas 
atrodė normališkai. Anūkai 
jau pradėjo eiti aukštesnius 
mokslus. Abie j i tėvai džiau
gėsi, kad jų vaikams viskas 
gerai sekasi. Bet štai su
šlubuoja sūnaus širdis, at
siduria ligoninėj. Tėvai nu
simena. Motinos Onutės 
veide dingsta linksmumas, 
kurį ji turėdavo normaliu 
laiku; pasireiškė susirūpini
mas, nusiminimas ir širdies 
skausmas. Ačiū likimui, 
Eugenijus pasveiko ir da
bar atrodo pilnoj sveikatoj. 
Per kiek laiko rodėsi, kad 
ir motina buvo atsigavusi. 
Tačiau neilgam. Pasirodė, 
kad jos širdis dėl sūnaus li
kimo taip buvo pažeista ir 
atsisakius tarnauti, kad ke-

lėtą savaičių turėjo gulėti 
ligoninėje, kol ir vėl širdužė 
išjudino ją prie veikimo. 
Tūlą laikotarpį viskas ap
rimo. Kas atsitiko praeity, 
buvo bandoma pamiršti. Ir 
pradėta rengtis prie auk
sinio jubiliejaus, tėvų 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukak
tuvių. Tačiau šiuo sykiu 
jos širdužė taip ant jos bu
vo užsirūstinusi, taip stai
giai ir griežtai atsisakė 
plakti, kad kokios nors de
damos pastangos jau buvo 
bevertės.
. Lai būna nuoširdžiausia 
užuojauta jos vyrui Juozui, 
vaikams, sesutėms, broliui, 
giminėms ir draugams, 
jai amžina ramybė šioj 
mele j.

Kearny, N. J.
Pabaigoj sausio mėnsio 

čia mirė Jasmontas ir buvo 
sukremuotas W. New York, 
N: J., krematoriume. J i s 
buvo vedęs su našle Bart
kiene. Kadangi nuo jo pu
sės šeimynos nebuvo, tai jo 
palaidojimu labai gražiai 
rūpinosi jos vaikai.

Jis paliko brolį ir dau
giau giminių ir draugų. Jis 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir prigulėjo prie progresy- 
viškų draugijų Harrisone ir 
sykiu su kitais draugais 
darbavosi tose draugijose.

Nuoširdžiausia užuojauta 
jo likusiai žmonai, gimi
nėms ir draugams, o j a m 
amžina ramybėj

Montello, Mass.
“Laisvės” .skaitytojas W. 

Vindzulis pereitą vasarą su 
kitais turistais 
rybų Lietuvoje, 
pasakoj o, kad su;
giminėmis. Kalbėjosi su val
dininkais. Mat 
vietas. Matęs d: 
są moksle, kult 
apšvietoje, medicinoje, šva
rume, vaikų au 
želiuose, žmonių 
me. Sako: ter 
žydėte žydi.

Žinoma, matęs 
mų, apsileidimų, 
kur jų nėra? 
tie bus išgyvendinti. Jis, 
kaip dovaną, užprenumera
vo “Laisvę” į 
žentui Algirdu: 
čiui. Tai bus ja 
mui gera dovan

Šiemet gavau 
rybų Lietuvą “Laisvės” pre
numeratų tris, 
Lietuvą eina 1 
iš Stoughton, 
trys.

Gaunu laiškus iš T. Lietu 
vos nuo savo 
serų vaikų. J 
jie myli “Laisvę” ir kad jos 
didelės raidės 
tyti.

Kasžin kodėl 
spauda su labai mažomis 
raidėmis. Gal todėl, kad

. Kiek

Ona

TOJI TETA IR DRAUGĖ
Minis

Staneliene
Mirė š. m. 2-rą

Giliausia užuoja 
sūnui Eugene ir jo šeimai 
Mes jos labai pasigęsime.

Mylda Stanelis-Žukas 
Walter Žukas

Elizabeth, N. J.

d. vasario, Short Hills, N. J.
Litą dėde; Juozui Staneliui, 

ir visiems giminėms. 
Liekame liūdesyje...

Helen Žukas 
Ona Schultz
Binghamton, N. Y.

jo

UŽMIRŠTI
Gyventojų s 

tu Irane aptikti 109 kaimai, 
apie kuriuos anksčiau ofi
cialiai nieko nežinota. De
ja, šių kaimų g 
sidžiaugia jų 
Mat, dabar jiems reikia mo
kėti mokesčius 
rinę tarnybą, ko iki šiol ne 
būdavo. Viens 
gyvena 150 m 
pergyvenęs 5 
vyresniajai du 
metų.

San Francisco, Calif.
Vasario 4 dieną gerokai 

pasižmo nėjome Petro ir 
Mildrutės Williamu jaukio
je rezidencijoje Mill Valley, 
Calif. Visų pirma tenka 
tarti didelį padėkos žodį 
abiem Williamams už rezi
denciją ir nemažą darbo 
naštą, ypač pietų paruoši
mą svečiams ir dar nemažą 
dalį pietums valgio paauko
jimą.

Beje, vaišių metu buvo 
nugirsta, kad tik prieš po
rą dienų praūžė Mildrutės 
Williami e n ė s gimtadienis. 
Na, tai ir sujudo sveikinto
jai su širdingais linkėji
mais. v :>■
Tarptautine Moters Diena

Kovo 17 dieną ruošiamas 
Tarptautinės Moters Die
nos atžymėjimas Suomių 
salėje, 1819 10th St., Ber
keley. Šis svarbus minėji
mas turės meninę progra
mą, ir, sakoma, šiame po
būvyje turėsime malonią 
viešnią iš Chicagos, — tai 
Alisę Jonikienę, “Vilnies” 
štabo narę. Ji žada, apie tą 
laiką atvykti į Kaliforniją 
aplankyti savo anūkę ir 
proanūkius, kurie gyvena 
San Francisco apylinkėje. 
Be abejo, Alisė pasirūpins 
dalyvauti mūsų ruošiamoje 
Moters Dienos atžymėjimo 
pramogoje. Lauksime!

Svečiai kviečiami atvykti 
be pietų, nes pirmos rūšies 
šeimininkės pasižadėjo pa
teikti nepaprastus pietus 
atsilankiusiems. Pietų pra
džia 1 valandą.

Ligoniai
“Laisvės” skaitytojas ir 

rėmėjas F.ranas Balčiūnas, 
San Leandroje, t. y. Ks. 
Karosienės patėvis, pergy
veno sunkią trūkio opera
ciją.

Antra ligonė, tai mūsų 
judri A. Norkienė; ji per
gyveno skaudžią operaciją 
ant antros akies. Prieš ke
lis mėnesius ji pergyveno 
pirmą operaciją ant akies.

Linkiu abiem ligoniam 
greitos sveikatos.

Dienraščių darbininkų 
streikas

Jau antras mėnuo, kai 
abiejų San Francisco dien
raščių—“Chronicle” ir “Ex
aminer” — darbininkų 
streikas tęsiasi. Jokių de
rybų baigti streiką dar nė
ra.

leitenantu šokiuose Phoe
nix, Arizonoj.

Linda Marie Ąult, 21 me
tų amžiaus, grįžusi į namus 
sekančią dieną, tėvams pri
sipažino, kad praleido visą 
naktį su minimu vyru.

Tėvai, perpykę, pasiėmė 
dukrą ir jos mylimą šunyti, 
išvežė į dykumą ir verste 
vertė, kad duktė nušautų 
savo myįimą šunytį už jos 
nusikaltimą. Linda, vietoj 
šauti šunytį, pridėjo revol
verį prie' savo galvos ir nu
sišovė.

Baltimore, Md.
Klaida^

LLD 25-tos kuopos
respondencijoje buvo pažy
mėta: “Nutarta surengti 
kitą pramogą — Juozų pa
gerbimui pietus.” Laikraš
ty jė gi įdėta Jurgių pager
bimui pietus.

Kadangi mažai randasi 
Jurgių mūsų draugų bei 
pramogų lankytojų, jų ger
bimui pietūs mažai reika
lingi. O mūsų Juozai, ti
kiu, vardo nekeis.

Klaida įvyko “Laisvės” 
II-tame.

Kuopos Koresp.

ŠOKIAI PADEDA 
SULIESĖTI

Grupė Helsinkio profeso
rių pripažino, kad šokiai 
yra gera priemonė nusi
kratyti per dideliu svoriu. 
Jie ištyrė, kad valandą šo
kęs polką, nuo kiekvieno sa
vo svaro kilogramo žmogus 
nustoja 7.56 kalorijos, foks
trotą — 4.78, valsą — 3.99 
kalorijos.

IEVOS OBUOLIAI
Ceilono saloje auga me

dis, vadinamas Ievos obeli
mi. Jos vaisiai panašūs į 
obuolius, gražiai geltoni 
Obuolių viena pusė lyg kaž
kieno iškąsta. Kadangi obuo
liai nuodingi, tai krikščio
nys sukūrė legendą, esą tai 
tie patys medžiai, nuo ku
rių Ieva rojuje skynusi už
draustus vaisius.

SHORT HILLS, N. J. 
Mirus

Onai Stanelienei
Vasario 2 d., 1968 m.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Juo
zui, sūnui Eugene ir jo šeimai, seserims, broliui, 
giminėms ir artimiesiems draugams.

L. Lųčkauskas V. Paujauskas
M. Vitkus J. Adomoniai

; P. Lutz (kanadiečiai)
J S. C. Kairiai W. M. Žukai
; > Rogers J. Papartis

; • T. Stočkienė M. Stensler
A. Lupsevičienė^ Anna Eicke

’ ? F. Lupsevičius F. Eicke
B. Ostupukai K. J. čiurliai
V. P. Simonai P. Ramoška
M. Gasparaitienė A; Skairus
P. Ą.j Kazanauskai A. B. Kushliai 

a ' S. Gaubienė F- Shimkienė
B. T. Makutėnai Jasmontienė
A Ariau* • J- Kunickas
. ’ „ . ® . Ch. Anuškis

A. Kunickienė a, Jamison
V. S. Tilunai A. Stanioniene
K. Paciūnas I. O. Bečiai

SPIDOMETRO 
PROTĖVIS

1753 m. rusų savamoks
lis išradėjas L. šamšuren- 
kovas Senatui pasiūlė pro
jektą prietaiso, kurį būtų 
galima pavadinti šiuolaiki
nio spidometro protėviu. 
“Jeigu bus leista, — rašė 
šamšurenkovas, — tai galiu 
padaryti tokį laikrodį, kuris 
eis ant užpakalinės vežimo 
ašies, kuriame rodyklė ap
skritime rodys iki tūkstan
čio varstų ir kiekviename 
varste suskambės varpelis.” 
Prietaisas būtų padėjęs 
sekti ne tik nuvažiuotą ke- 
lią, bet ir nustatyti apytikrį 
važiavimo greitį.

Philadelphia, Pa.
Dėkoju visiems, kurie ma

ne lankė, nąmuose ir ligoni
nėje. Dėkui LLD 10 kuo
pai už užuojautos laišką ir 
kiekvienai draugei už užuo
jautos laiškelius. Dėkui H. 
Tureikienei už viską, kuo ji 
man padėjo,

A. Zalneraitienė



6 pusi.

Popiežiai ir
(Atkelta iš 3 pus 

minėtasis susirinkimas pa
dėties nepataisė, tik j|; 
labjau supainiojo: 
dviejų popiežių atsirado jau 
trys—tikra popiežinė 
ka-trejybė. Aleksand 
sekamais metais mirlė (ar 
buvo nunuodintas), o. 
toj 1410 m, buvo išr 
popiežium Baltazaras

pasaulinė politika ” parašyta

LAISVE Penktadienis, Vasario (February)' 16, 1968

a dar v 
vietoj

troi
kas V

muno Kraštas 
Antano Bimbos.

., n . Svarbu ją ’
Cocke (London, skaityti, taipgi 

tus su ja supa 
neišsemiamas duomenų šal
tinis apie dabartinę Lietu
vos padėtį.

LLD kuopo 
parsitraukti d 
jų tarp pašai:

o vie- 
nktas 
Kosa, 

pasivadinęs Jonu XXI[II. Jį 
kata- 
i. Vo-

pripažino beveik visi 
ūkiškųjų šalių valdovž 
kieti jos karaliui Sigismun
dui reikalaujant, po 
nas XXIII sušaukė

p. Jo
nan ją 

visuotinį bažnyčios susirin
kimą Konstantoje (Vokieti- 

Šis su- 
atsta- 
oopie- 

ir jų yietoj^ pa- 
rtyną 

(“Jonas XXIII dr Jo- 
įskas,

joje) 1414-1418 m. 
sirinkimas 1415 m. 
tydino visus tris 
žius 
statė popiežium M 
V.” 
nas XXIV” , J, Raga 
“Mokslas ir gyvenimas, 
1958 m. nr. 12).

Tai taip pagaliau, po dau
giau kaip šimto metų tąsy
mų ir anatemų, buvo 
duota “ 
schizma.” Ketvirtas 
piežius išstūmė iš “ 
lu sosto” 
savo konkur e n t u s. 
1958 m. išrinktas 
žius pasirinko v r d ą 
Jono XXIII, tai r e i š 
kad Romos ierarchijh pir-

likvi- 
didžioji bažnyčios 

s po- 
apašta- 

tris pirmuosius 
Kad 

jopie-

1740), “Pope Joan,” Lon
don, 1886 (versta iš pran
cūzų kalbos),” “Cistoire de 
la Papesse Jeanne,” by Fr. 
Spenheim, etc.

Kad popiežių gyvenimas 
moralais nepasižymėjo, tai 
galima matyti iš jų biogra
fijų. Laiko neeikvodami, pa
imkime jų tik vieną, pop. 
Aleksandrą IV, kuris tu
rėjo net kelias žmonas-su- 
guloves ir būrį vaikų. Vie
nas jo sūnus, Cezaris Bor- 
džija, buvo kardinolas. Tė- 
vui-popiežiui savo sūnų “iš
aukštinti” buvo, nesunku. 
To paties pop. Aleksandro 
duktė Liukrecija buvo di
džiausia Romos ištvirkėlė, 
nunuodijusi kelis savo mei
lužius. Nuodai ir durklas 
Vatikano užkulisiuose vai
dino didelį vaidmenį.

Privatus gyvenimas dau
gelio popiežių, kurių nema
žas skaičius yra pakelti į 
“šventuosius,” yra labai ne
švankus. O kiek karų jie 
sukėlė, kiek žmonių išžudė? 
“Šventųjų tėvelių’’ gyveni
mą ir darbus verta pana
grinėti.

KRISLAI
k i a

rinktą 1410 m.) neskaito 
legaliu popiežium, bet 
tipopiežium.” Tokių 
popiežių” “Lietuvių enlciklo- 
pedija” (bostoniškė) paduo
da 34. Tame sąraše yi 
nų net visai be numerių. 
Veikiausiai, dėl šios painia
vos per daugiau kai]) 600 
metų popiežiai Jono yardą 
ignoravo. O seniau 
vardas buvo gana po 
rus, daug popiežių bud 
pasivadinę.

Šie faktai mums alkiai 
rodo, kad popiežių gyveni
mo užkulisyje visuomet ėjo 

rie ;enos, 
į dėl 
s, dėl 
skel-

“an-
‘anti-

•a Jo-

Jono 
pulia- 
o juo

ir eina politinės 
intrygos bei varžybo 
aukštų vietų, dėl garbė 
ego, nors gobšumą jie 
bia esant nuodėme.

Popiežium yra buv 
viena moteris Joana, 
vadinusi Jonu VIII. Ji bu
vo gimusi iš anglų tėv j, gy
venusių Vokietijoje. š pat 
mažens ji mėgo va 
berniuką, dėvėjo vaikų dra
bužius (transvestiz m 
žaidė su vaikais, su 
bendravo. Vėliau ji p; 
dino Johannes An 
(Jonas iš Anglijos), ė 
kėši, kaip berniukas! Atė
nuose (Graikijoj) ir Romo
je, buvo gabi studentė ir 
įstojo į vieną vyrų ordiną. 
Laipsniškai ji dasigavo iki 
kardinolo ir buvo išrinkta 
popiežium. Niekas n 
jo, kad pop. Jonas yr

\ teris. Ji popiežiavo 
Leono IV (mirusio 8L 
ir Benedikto III (m: 
858 m.). Joana popiežiavo 
neilgai, mirė nelaiku 
dydama. Katalikų istorio- 
grafai visa tai slepia 
tai nieko nerašo. Jos 
nėra net popiežių są ^ašuo 
se-kronikose. Jeigu i 
nėštumas, gal niekas 
ir nežino j ęs, kad .
VIII buvo moteris.

Apie Joanos gyvenimą ra
šo “The New International 
Encyklopedia,” tomą 
12, “Seven Gifts of 
Spirit,” 
vienuolio domininkon 
ven of Bourbon 
1261 m.), “Present

(Tųsa iš 1-mo pusi.)
Amerikos kinai šiuo metu 

pergyvena didžiulę krizę. 
Antai buvau pakviestas į 
savo rajono kinų šeštadie
nio popietę praleisti. Ir ko
kia man buvo nuostaba, kai 
didžiuliame teatre tesuskai- 
čiau trylikų žiūrovų.

Prieš keletu mėnesių nu
sprendžiau pamatyti garsų
jį “Doctor Zhivago” filmų. 
Sėdžiu dideliame teatre ir 
stebiuosi, kuomet žiūrovų 
tėra tik apie porų desėtkų. 
Mūsų Richmond Hille jau 
trys kinai užsidarė, o kiti 
trys merdi..

Įsigalėjusi televizija ki
nus naikina. Progresos va
ro savo darbų.

įsi ir 
pasi-

idinti

as) , 
jais 

asiva- 
*licus 
i mo-

ezino- 
a mo-

tarp 
*5 m.) 
irusio

gim-

, apie 
vardo

ie jos 
būtų 

Jonas

visiems per- 
svarbu ir ki- 
žindinti. Tai

:ns patartina 
augiau kopi- 
:nių platinti.

savaičų tu- 
varbų “Lais- 

suvažiavį- 
;o laikraščio 
ars bendrus 
,lus ir nuties 
eigai.
ie suvažiavi- 
kad jis bū-

Už keturių 
rėsime labai s 
vės” šerininkį 
mą, kuriame 
savininkai apt 
laikraščio reiks, 
gaires tolesnei

Smarkiai pr 
mo ruoškimės, 
tų vienas sėkmingiausių.

Weinstone gimtadienį 
žymėjograziai a

Veterano korhunistų vado 
William Weinstone 70 m. 
gimtadienio p 
puikus bankete: 
lomat, Niujor

roga įvyko 
s Hotel Dip- 
ke, vasario

Mieste pasidairius
Apvogimai

Du ginkluoti vyrai, atėję 
į Household Finance Co. 
ant 42nd Street, Niujorke, 
suvarė devynis darbininkus 
į užpakalinį kambarį, pa
siėmė $1,100 iš seifo ir pa
spruko. Tai įvyko apie f 
vai. dienos metu.

Puošniai apsirengusi po
ra sustojo prie Ambassador 
Teatro ant 49 St. pirkti bi
lietus į teatrų. Tuomet vy
ras ištraukė iš moters ridi- 
kiulio šautuvų ir pareikala
vo visų pinigų iš bilietų 
pardavėjo. Pasiėmusi $3,- 
000, pora įšoko į praeinantį 
taksį ir dingo.

Du ginkluoti vyrai super
markete ant East End Ave., 
prie 81 St., suvarė aštuonis 
darbininkus. į kra u t u v ė s 
skiepų, pasiėmė $2,000 iš 
seifo ir pabėgo.

New Yorke leidžiamas 
pažangus savaitraštis “Na
tional Guadian” dabar pasi
vadino tik “Guardian.” Jis 
dabar turi 16 puslapių įvai
rių raštų iš daugelio šalių.

Gausus žymiais kolumnis- 
tais, tarp kurių yra linku
sių prie “kairiosios” Kinų 
komunistų filosofijos, taip
gi prie anarchizmo.

“Guardian” labai daug 
rašo apie karą Vietname, 
apie kovas prieš karą, prieš 
rasinę diskriminaciją ir t. t.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai dabar gau
na naujų knygų “Klesti Ne-

s 11- 
Holy 

rašyta prancūzų 
" ‘ > Ste-

miręs 
for a 

Papist or the History of 
the Life of Pope Joan,” by

Suplaukė daug sveikinimų 
iš visų kampų, 
sienio, taip ir 
Dalyvavo Weinstone drau
gai iš Sočiai: 
kairiojo sparne* 
jo pasaulinio 
Dalyvavo daug 
gų, su kuriais Weinstone 
spėjo susipažir 
ilgą nenuilstantĮį veikimą už 
darbo žmonių

Komunistų Barti jos pir
mininkas Hen 
savo kalboje p 
Weinstone’o ko 
sistų eilėse įsiv 
šiniaisiais ir 
siais.

Weinstone’as 
je pabriėžė, kad ši sueiga 
netik pagerbia jį vieną, bet 
pagerbia visus “senus ko
votojus,” kurie “reprezen
tuoja tūkstantį, o gal de
šimts tūkstančių metų pa
tyrimo klasių kovoje.”

Tarp gausybės sveikin
tojų, kalbėjo Gil Green, 
Green, Niujorko komunistų 
partijos pirmininkas; Paul 
Novick, “Freiheito” redak
torius; Esther Carroll, ei
linė kriaučių amato darbi
ninkė. Meninę programą 
išpildė Geraldine Over- 
street ir Linda Sales, dai
nininkės.

kaip iš už- 
iš Amerikos.

stų partijos 
nuo pirmo- 

karo laikų, 
jaunų drau-

ti per savo

eikalus.

ry Winston 
r i s i m i n ė 

vas su mark- 
eržusiais de
ni trakai riai-

savo kalbo-

Rep.

SVEIKINA
Iš Miami, Floridos, J. La

zauskas rašo:
Dar Valentinos vardadie

nį praleidęs čia, žadu už
sukti pas St. Petersburgie- 
čius.

Sveikinu.

šunims laikyti leidimai
Per 1967 metus daugiau 

kaip milijonas šunų buvo 
užre g i s t r u o t i Niujorko 
valstijoje. 275,890 šunims 
išduoti leidimai (license) 
Niuorko mieste, o 923,352 
visur kitur Niujorko vals
tijoj.

Šunys padarė nuostolių 
daugiau praėjusiais metais, 
negu kada nors pirmiau. 
Jie užmušė bei sužeidė 10,- 
110 naminių paukščių (viš
tų, ančių, ir t. t.), 2,7 95 
avis, 355 galvijus, 647 faza
nus (pheasants). Jie taip
gi terorizavo 1,373 kiau
lių, arklių, ožkų ir triušių.

Juozo Gailiūno j 
gyvenimo bruožai
Juozas Gailiūnas gimė 

Lietuvoje, Krekenavos apy
linkėje. Atvažiavo į Ame
riką 1910 metais ir apsisto
jo Clevelande.

Jo brolis Zigmas ir žmo
na 1926 m. Juozą pasikvie
tė atvažiuoti pas juos į 
Brooklyn, N. Y. Juozas at
važiavo. Kiek pasižvalgęs 
mieste, susirado užsiėmimą. 
Apsigyveno pas brolį Zig
mą, kur ir gyveno visą sa
vo amžių. I

Gyvenimas naujame mies
te sėkėsi.Pradėjo susieiti su 
lietuviais. Jų čia nemažai 
radosi. Juozas tarpe tau
tiečių jautėsi smagus.

Kurį laiką smagiai pa
gyvenęs, Juozas pradėjo 
nesijausti gerai. Aplankė 
daug gydytojų, bet be pa
sekmių. Po kurio laiko jis 
visai susirgo, tapo dalinai 
paralyžiuotas. Dirbti jau 
mažai begalėjo. Kartais pa
dirbėdavo, tai vėl tūnoda
vo, lydimas nelaimių.

Kai jo brolis Zigmas mi
rė 1964 m., Juozas labai 
daug sielojosi. Dėka, kad 
brolio žmona buvo nuošir
di moteris, tai jo gyvenimo 
aplinka nebuvo pažeista. 
Kaip gyveno jis, taip ir pa
siliko mirusio brolio žmo
nos globoje. Jei nė mirtis, 
jis ir dabar tebegyventų 
brolienės priežiūroje.

Jo sveikata laipsniškai 
ėjo silpnyn, akys nusilpo,

|S Parengimu kalendorius
levue ligoninėje, bet akių 
neišgelbėjo. Atsirado kitų 
komplikaci jų. Lydimas 
skausmų, jis ligoninėje iš
gulėjo su virš 3 mėnesius. 
Ten jo gyvybė užgeso am
žinai 1967 m. gruodžio 5 d. 
Palaidotas su religinėmis 
apeigomis.

Juozas mylėjo apšvietą. 
Buvo ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas, nors jo akių 
nes v e i k a t a buvo didelis 
skaitymo trukdytojas.

Liko čia jo brolis Petras 
|ir brolio Zigmo našlė Elz
bieta, o Tarybų Lietuvoje 
kiti artimieji.

Tu, Juozai, turėjai ne 
trumpą amžių ir pilną nuo
latinių skausmų. Lai Dėdės 
Šamo žemė, priglaudus Jū
sų kūną, ramiai globoja 
amžinai. Jonas, Jr.

Vasario 18 d.
Kultūrinė popietė spau* 

dos naudai “Laisvės” salėje^ 
Pradžia 2 vai.

Kovo 10 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės 
salėje, 2 vai. po pietų. Bus 
meninė programa, užkan
džių ir kitokių įvairumų.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Moters Dienos 
minėjimas

Kaip ir kasmet, Niujorko 
Lietuvių Moterų klubas mi
nės Moters Dieną. Tai bus 
kovo 10, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje.

Bus trumpa, bet smagi 
programa su dainomis, va
dovystėje Aido Choro mo
kytojos ir klubietės Mildred 
Stensler. Irena Vladimiro- 
vienė mums papasakos iš 
savo veiklos Jungtinių Tau
tų moterų tarpe. Bus ir 
daugiau įvairumų.

Žinoma, bus ir skanių už
kandžių. M—nė

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

Labai svarbus Lietuvių 
Namo Bendrovės direktorių 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 21, savame 
name. Bus patiektas pilnas 
1967 metų raportas. Pra
džia 2 vai. popiet.

J. G. (13-14)

Moterų Klubo narėms
Trečiadienį, vasario 21 d., 

7 vai. vakare, įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimas, Laisvės salė
je.

Dalyvaukime visos. Turi
me svarbių reikalų, vienas 
iš kurių tai prisirengimas 
Moters Dienos minėjimui.

Valdyba

Naujas dienraštis
Atrodo, kad kovo 11 *d. 

p a s i r o d y s naujas dien
raštis Niujorko mieste, ku
ns bus pavadintas “New 
York Daily Column.” for
ma bus panašus į “Daily 
News,” tik daug mažesnis. 
Manoma, kad turės apie 24 
puslapius iš pradžių.

Leidėjas Jerry Finkel
stein, kuris daug figūravęs 
demokratų partijos politi
koje, saką, laikraštis bus 
politiniai nepriklausomas.

£^r8 Priežastys kodėl PODAROGIFTS, INC.,“^ 
pritraukia tūkstančius naujų klientų, kurie siunčia 

DOVANAS Į USSR
1. Jiems nereikia praleisti laiko pirkime ir nešiojime pakietų j 

išsiuntimo raštines.
2. Jiems nereikia spėlioti mieras arba spalvas.

Jie sutaupo visas muitines, pakvitavimo ir išsiuntimo lėšas.
Jie arba pasirenka specialę dovaną; kaip tai: automobilių, mo- 
torciklų, televizorių, radiją, šaldytuvą ar-r- ,
Jie nusiperka PREKINI ĮSIGIJIMO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 
giminės gali įsigyti prekes pagal jų pasirinkimą, nuėjus j spe
ciali Vneshposyltorg

DOLERINES KRAUTUVES

Jų giminės gali įsigyti maistinių dalykų, audinių, rūbų ir batų 
pagal jų skonį ir mierą.
Jie sutaupo laiką, už tai kad nėra Transportinio-Atlantic iš
siuntimo.
Jie taupia ant pinigų, už tai, kad prekės DOLERINĖSE KRAU- 
VESE yra nustatytos žemomis kainomis.

Užeikite į Mūsų Parodinį Kambarį New Yorko Mieste! 
Siųskite savo užsakymus arba klausimus į:

PODAROGIFTS, INC.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

SHORT HILLS, N. J. 
Mirus

Onai Stanelienei
Mes, newyorkieciai, reiškiame užuojautą velio-

nes vyrui Juozui Staneliui, sūnui Eugene ir jo šei-
mai, seserims, broliui, giminėms ir draugams.

V. O. Čepuliai A. V. Nevinskai
S. Sasna Jonas Siurba
F. N. Bukimai F. H. Vaitkai
P. N. Ventai J. J. Lazauskai
J. A. Kauliniai P. Višniauskas
B. V. Keršuliai J. Grybas
L. Kavaliauskaitė J. Juška
A. I. Bimbai . R. H. Feiferiai
L Mizarienė J. K. Rušinskai
Dr. A. M. Petrikai A. N. Iešmantai
V. J. Gasiūnai J. A. Babarskai
J. Weiss K. Aleksynas
V. V. Bunkai A. Čepulis
M. E. Liepai A. Mitchell
Ame Jakstis P. M. šolomskas

t

1,500 daugiau policijos
Viršininkas transito poli

cijos unijos pranešė, kad 
reikia 1,500 daugiau polici
ninkų saugoti pasažierius 
subvėse.

Viršininkas pasakęs, kad 
dienos laiku tiek mažai ap
saugos, jog s ir kiekvienas 
keleivis randasi pavojuje 
būti užpultu.

Dabartiniu laiku subvėse 
dirba 1,200 policininkų nak
timis, o tik 140 dienomis.

Remia taikos kandidatus
Daugiau kaip šimtas at

stovų nuo įvairių kairiųjų 
politinių grupuočių laikė 
susirinkimą Henry Hudson 
viešbutyje.

Susirinkimas vienbalsiai 
nutarė darbuotis, kad tai
kos ir laisvės kandidatai 
turėtų progą New Yorko 
valstijoje būti rinkimuose 
ant baloto. Svarbu, kad ba
lotas būtų nacionalinis ir 
kad prezidento vietai būtų 
kandidatas.

Visi sutiko, kad Kalifor
nijoje laimėjusi nominacijas 
Taikos ir Laisvės Partija 
padarė gražią pradžią.

220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547

(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose)

Ar į bile sekančius skyrius:
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 

ar į bile mūsų skyrių.

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių.

Filmai iš Tarybų Lietuvos
BROLIAI LIETUVIAI!

Ar jūs norite savo akimis pamatyti Lietuvą? 
Jei taip, tai atvykite

Sekmad., Vasario (Feb.) 25 d.
WHITE HORSE TAVERN

86-16 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
Pradžia 3 vai. dieną. Įėjimas kaip auka $1.

FILMAS DEMONSTRUOS JONAS GRYBAS
RENGĖJAI —LLD 2 APSKRITIS.

Kultūringa ir įvairi 
popietė

Antanas Bimba padarys 
svarbiais klausimais per
žvalgą. -*

Ona Užkurėlienė, viešnia 
iš Vilniaus, pasakys savo 
įspūdžius, kaip jai atrodo 
Amerikos gyvenimas ir Lie
tuvos dabartinis gyveni
mas.

Jonas Siurba rodys įvai
rius paveikslus iš Expo 67 
Montrealyje, iš Lietuvos ir 
iš vietinės veiklos vaizdus.

Įvyks šį sekmadienį, va
sario 18, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Po programos tortas ir 
kava.

Įėjimas nemokamas.
Kviečia rengėjai

Jau laikas rūpintis pikni
kų rengimu. Laikas užsisa
kyti parkus 'ir liš anksto pa
siruošti įgarsinimus pikni- 
kų. V

PARDAVIMAI
Savininkas parduoda 4 

lotus, kuriuos pirkęs prieš 
daugelį metų; parduoda už 
tą pačią kainą, kiek mokė
jo pirkdamas. Sąlygos bus 
lengvos. Pardavimo prie
žastis — senatvė. Randa
si — Zepyrhills, Fla. 33599. 
14 mylių nuo Busch Gar
dens, geras kelias 301, 
North. Norintieji daugiau 
informacijų prašomi»kreip
tis pas savininką: Antanas 
J. Orlen, 1080 Glen Edith 
Drive, Webster, N. Y. 
14580. (12-16)

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevate^. 
% block to 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. From 
only 1166. Prospect Towers 9th 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. See

' agent or call 763-0624.




