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KRISLAI
Ar jau darbiečių sutemo 
Ir vėl gavo per nosį 
Gražiai ir smarkiai 
Žiauriau negu armijoje 
Pagal VLIKo muziką 
Jie irgi nusiminę

— Rašo A. Bimba — -
Vėliausi papildomieji r 

mai Anglijos keturiuose 
^Tiktuose pritrenkė ir išgąsdino 

darbiečius. Jie prakišo 
4hpo supliekti. Laimėje 
iriai.

Anglijoje dabar klausiama: 
Nejaugi jau prasidėjo darbie
čių viešpatavimo sutemoj ?

Toriai, aišku, džiaugiasi ir 
ruošiasi visuotiniems rinki
mams, kurie įvyks už poros 
metų.

Matyt, Anglijos žmonės, 
net ir kai kurie darbinipkai, 
yra nusivylę darbiečių 
džia. Ypač jos rėmimas Ame
rikos karo Vietname žmonėms 
dasikarto. Jeigu darbiečiai su, 
Wilsonu priešakyje toliau 
giuos tuo pačiu keliu, j 
išsilaikyti valdžioje kaj 
bus sunkiau.

Torių laimėjimas būtų 
dėlė nelaimė.
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Sužinome, kad prelatas 
nas Balkūnas turi įsteigę 
inkorporavęs kokį tai “United 
Baltic Appeal.” Tai, matyt, 
'Aim pačiam “vadavimo” šmu
geliui praplėsti..
^Paaiški,., k a,d .su , tuo, savo 
bizniu nelaimingas prelatas 
buvo pasimojęs apgauti J 
tines Tautas, siekdamas su 
“Appeal” įsipiršti į Tarptauti
nių žmogaus teisių komisijos 
posėdį kuriš bal. 22, d. įvyks 
Irano sostinėje Teherane.

Bet prelatas gavo * per 
sį. Jo prašymas tapo Atme
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Paskutinio ‘‘Tiesos” numerio 
angliškojoj dalyje Richardas 
Janulis labai gyvai, agituoja 
už Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą.

Taip ir reikia organiza 
’ prezidentui.

Teisingai Richardas kreipia 
narių ir veikėjų dėmesį į 
seimą, kuris šią vasarą įjvyks 
jo mieste Worcesteryj. 
kia tikėtis, kad 
šiltas žodis nepraeis be 
saus atsiliepimo.
< Angliškajame “Tiesos” 
riuje taip pat jau kelintą 
tį pasirodo LDS daktaro 
tėjo Petro Gustaičio parroky- 
mai apie sveikatą. Irgi 
gerai. Narius nuolatos r 
šviesti ir mokyti.
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Dartmouth Kolegijas ^*1 L —- Z I ..1. .. L —
Dartmouth.” Jį redaguoja 
dentas Carl Japikse.

Laikraštis laikosi 
prieškarinės linijos, 
išreiškia studentų sentim 
nes, kaip atrodo, jų t 
prieškarinis judėjimas 
tvirtas.

Mokyklos administr a c 
studentus žiauriai terorizioja. 
Studentų laikraštis skundžiasi. 
Redaktorius Japikse rašo, 
šioje mokykloje su sti 
tais elgiamasi daug žiauriau 
negu armijoje su kareiviais.

Armijoje, girdi, kareivio ne
gali išmesti be teismo. Na, o 
Dartmouth kolegijoje studen
tai mėtomi laukan be jpkios 
jjjrogos ipasiteisinti.

Klerikaliniai 
bariai” tebepliekia kailį 
š*inkams, kurie pereitą

Dartmouth Kolegijos stu
dentai leidžia laikraštį yThe 

stu-
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PASAULIS SUJAUDINTAS NEGRU VADO KING UŽMUŠIMU
__e e - incnc T)r. Martin Luther King užmuštas
ABMlcfil SUiaiKC A hnltnin šovininio imiliivii

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos vyriausybė ir vėl pa
siuntė protesto notą Kinijos 
valdžiai dėl sulaikymo ta
rybinio laivo Komsomolets 
Ukrainy, kuris vežė reikme-

Teroras Gvatemaloje
Havana. — Netoli Gva

temalos sostinės 
jaunuolių lavonąi su žiau
rių kankinimų 
Jie tapo eiline

rasti šeši

žymėmis, 
teroristinių

baltojo šovinisto šautuvu
Memphis, Tenn. — Balandžio 4 d. kas tai paleido šū

vį į dr. Martin Luther King, tuo metu stovėjusį motelio 
balkone. King buvo peršautas per sprandą ir netrukus 
mirė. šovikas nesuimtas. \

Dr. King buvo atvykęs į Memphis miestą vadovau
ti negrų kovai prieš rasinę diskriminaciją. Kova jau se
niai ten siautėja ir aštrėja. Aišku, kad tai baltųjų šovi
nistų buvo sudarytas suokalbis Kingą nudėti.

Fasmerikė Rodeziio
^Jungtinių Tautų Saugu

mo Taryba sušaukė dar 
vieną posėdį apsvarstyti 
klausimui dėl padėties Pie
tų Rodezijoje. Taryba su
šaukta grupės Afrikos val-

žvilgiu, kuri iš esmės nuo
laidžiauja neteisėtam balto
sios mažumos režimui šio
je Afrikos šalyje.

Vengrijos, Zambijos, Pa
kistano, Senegalo ir kai

nis Šiaurės Vietnamui.
Kinijos kareiviai įsiver

žė į laivą, išvertė duris, 
naudojo jėgą prieš kapito
ną ir jūreivius.

Tai jau kelintas toks ki
nų elgesys su Tarybų Są
jungos laivais, vežančiais

gaujų auka.

50 kalinių norėtų 
vykti Vietnaman

San Quentin, Calif. — 50 
San Quentin kalėjimo kali
nių pareiškė, kač. jie norėtų 
vykti Vietnaman ir ten “pa-

pagalbą Šiaurės Vietnamui. aukoti savo gyvybes”.

Prancūzijos kairieji studentai 
laimėjo kovą už politiką

Paryžius. — Prancūzijos 
universitetų studentai, kai
riųjų studentų vadovybėje, 
laimėjo reikalavimą, kad 
universitetuo s e mokymas 
neatmestų politikos.

Kova tęsėsi daug metų. 
Studentai ’ suruošdavo de
monstracijas. Įvykdavo su 
policija susikirtimų.

Šiomis dienoms 1,000

Bado streikas prieš 
JAV bombonešius

Tokiją. — Didelė grupė 
Okinavos salos (Japonija) 
demokratinių organizacijų 
atstovų kovo 26 d. pradėjo 
bado streiką, protestuoda
mi prieš tai, kad šioje sa
loje laikomi Amerikos stra
teginiai bombonešiai “B-52”

Surengti bado streiką pa
ragino Okinavos taryba už 
atominio ir vandenilinio 
ginklo uždraudimą, kuriai 
priklauso daugiau kaip 50 
salos demokratinių organi
zacijų. Bado streike daly
vauja trys Japonijos uni
versitetuose studijuoją stu
dentai amerikiečiai.

rą buvo nuvykę į Lietuvą pa
sportuoti. Jie sunkiai nusidė
ję prieš savo “vadus,” kurie 
jiems buvę uždraudę į Lietu
vą vykti.

Klerikalų laikraštis reika
lauja, kad visi lietuviai spor
tininkai klausytų VLIKo ko
mandos ir šoktų pagal jo mu
ziką. Sportas esąs susietas su 
politika, ir todėl visi sportinin
kai turi ištikimai pildyti sau
jelės nusišpicavusių reakcinių 
vadų prisakymų.

Nesinori tikėti, kad krep
šininkai ir kiti sportininkai 
priimtų “Tėvyškės žiburių” 
reikalavimą. Manau, kad jie 
ir ateityje nesidrovės pavarto
ti savo protą.

Mūsų didžiųjų/darbo unijų 
vadai esą labai nusiminę dėl 
Johnsono išsibraukimo iš kan
didatų į prezidentus sąrašo. 
Jis, mat, buvo jų didvyris. Jo 
hetekę, jie jaučiasi našlaičiais.

Nanterre universiteto stu
dentų, Paryžiaus priemies
tyje, demonstra 
vertė administra 
kinti studentų reikalavimą.

tyviai pri- 
ciją paten-

Nuo antrojo 
karo Prancūzijoj 
skaičius patrigu 
ir studentų 
smarkiai padidėj

pasaulinio 
e studentų 
bėjo, todėl 
problemos 

o.

Karalius už arabų 
vienybę

Amanas.—Jordanijos ka
ralius Huseinas spaud o s 
konferencijoje aiškino rei
kalą arabų valstybių parei
gūnams pasitarti, kaip vie
ningiau ir sėkmingiau veik
ti prieš Izraelio agresiją.

Vietos ir užsienio žurna
listams karalius pabrėžė, 
kad susidarė rimta padėtis 
Artimųjų Rytų rajone, ko
kios pirmiau nebuvo. To
dėl arabams reikalingas pa
sitarimas.

Johnsonasir Kennedy 
tarėsi

Washington. — Pre z i d. 
Johnsonas ir sen. Robert 
Kennedy turėjo Baltuosiuo-i 
se Rūmuose pasitarimą, ku
ris tęsėsi apie pusantros 
valandos.

Johnsonas pasakęs Ken- 
nedžiui, kad jis nemano nei 
vieno kandidato prezidento 
vietai pasirinkti ar indor- 
suoti.

Daugiausia jie kalbėjosi 
apie naują Vietnamo karo 
situaciją. Kennedy esąs pa
sitenkinęs, kad einama prie 
pasitarimų su Šiaurės Viet
namu, bet kartu pareiškęs, 
kad nepakankami žygiai da
romi, kad galima daug dau
giau padaryti.

M. A. Suslovas serga
Maskva. — Asso c i a t e d 

Press praneša, kad M. A. 
Suslovas šiuo metu serga. 
Jis yra žymus marksistas 
teoretikas.

Kunigas Luther King buvo vyriausias vadas negrų 
kovose už civilines teises, prieš visokią rasinę diskrimi
naciją, prieš skurdą Jis ruošė eiseną į Washingtona ba
landžio 22 d. Tuo metu jis organizavo demonstracijas, 
šaukė masinius mitingus daugelyje miestų. Tai nepava
duojamas negrų vadovas.

Luther King pasižymėjo ir kovose, už taiką, prieš 
karą Vietname. Jis buvo apdovanotas Nobelio Taikos
premija.

Išreikšdamas užuojautą likusiai Kingo šeimai, 
smerkdamas kriminalinį aktą, prez. Johnsonas kvietė 
visą tautą susikaupti ir nusiraminti.

King buvo dar tik 39 metų amžiaus. Liūdesyje liko 
našlė su trim mažais vaikais. \

Sen. Robert Kennedy, pareikšdamas užuojautą Kin
go šeimai, priminė, kad ir Kehnedžių šeima pergyveno 
tokią pat tragediją, kuomet prez. J. Kennedy buvo pa
našiai užmuštas.

Sudrebintas 550,000 gyventojų Memphis miestas, 
kuriame gyveną apie 40 procentų negrų.

Kingo užmušimu sukrėsta visa Amerika, sujaudin
tas visas pasaulis.

Didžiules demonstracijos Kingo 
pagarbai, prieš negrų priešus .t , •Visoje Amerikoje ir dau-nės daug ir kai kuriuose

gelyje kitų šalių didžiulės 
demonstracijos įvyko sek
madienį užmuštojo dr. Mar
tin Luther Kingo pagarbai.

New Yorko Central Par
ke buvo daugiau kaip 25,- 
000 negrų ir baltų susirin
kę išreikšti užmuš tajam 
pagarbą ir negrų diskrimi
nacijai pasmerkimą.

Baltimorėje, Chicag oje, 
Washingtone ir daugelyje 
kitų miestų įvyko riaušės, 
kuriose žuvo 26 žmonės. Di
džiausios riaušės buvo sos
tinėje, kur buvo apie 600 
gaisrų. New Yorke beveik 
ramu.

Iš New Yorko apie tūks
tantis žmonių, daugiausia 
studentų išvyko į Memphis 
pirmadi e n i o demonstraci
jai, kuri vyko pro tą pačią 
vietą, kur dr. Kingas bu
vo užmuštas.

Washingtoną armija kont
roliuoja. Taipgi kariuome-

kituose miestuose. Atrodo,
kaip būtų karo stovis.

Amerikoje beveik visose
bažnyčiose pravestos uz mi
rusį Kingą pamaldos sek
madienį ir vėliavos nuleis
tos pusiau stiebų, preziden
to Johnsono įsakymu.

Prez. Johnsonas ragina 
Kongresą nieko nedelsiant 
priimti siūlomą civilinių 
teisių bilių, kuris suteiktų 
negrams lygias teises su 
baltaisiais gyvenvietėse, ir 
visur naikintų visokią rasi
nę diskriminaciją.

Liuteronų parama 
alkaniems

Ženeva.— Pasaulinės Liu
teronų Federacijos raštinė 
skelbia, kad 1967 m. buvo 
pasiusta alkaniems padėti 
į įvairias šalis 73 mil. sva
rų maisto, - 14 mil. dolerių 
vertės.

stybių prašymu ryšium su 
tuo, kad neseniai rasistinė 
Solsberio valdžia nubaudė 
mirtimi grupę Afrikos pat
riotu.

Dauguma kalbėjusių pas
merkė Anglijos politiką 
Pietų Rodezijos rasistų at

kuriu kitų šalių atstovai pa
reiškė, jog Anglija priva
lo imtis efektyvių priemo
nių, kad Pietų Rodezijoje 
būtu užkirstas kelias susi
dorojimams su afrikiečiais 
ir kad būtų likviduotas pats 
Smito režimas.

Etiopijos studentai išdaužė 
Amerikos raštines langus

Addis Ababa. — Etiopi
jos studentai' taipgi daly
vauja kovose. Jie susitelkę 
prieš amerikiečius Vietna
mo karo klausimu.

Sost i n ė s studentai de
monstratyviai užpuolė Jun
gtinių Valstijų informacijų 
raštinę ir išdaužė visus lan
gus-.-- - '<!>.; ■/ m -K-fj. ■

Tūkstančiai policistų mie
sto centre kaujasi jau ke
lintą dieną su studentais.

Detroit, Mich. — Anacon
da American Brass darbi
ninkai, išstreikavę 25 sa
vaites, laimėjo algų pakėli
mą iki $3.10 į valandą ir 
kitus pagerinimus.

Uždare mokyklą
White Plains, N. Y.—Vi

sos i 11 viešųjų mokyklų už
daryta dėl demonstracijų 
už reikalavimą suteikti ne- 
grains daugiau teisių.

Brazilijos studentai 
demonstruoja

Ispanijoje įkalinti 
72 unijų vadai

Pirmas riaušių dalyvis 
rastas kaltu

Newark, N. J. — Essex 
pavieto teismas surado kal
tu Lee Chandler, kuris pe
reitą vasarą šaudė į negrus 
kilusiose riaušėse. Jis ap
kaltintas nušovęs Mrs. Jes- 
si Jones, keturių vaikų mo
tiną, sėdėjusią savo namo 
verandoje.

Prisaikintieji teisėjai, po 
penkių valandų svarstymo, 
pripažino Chandler kaltu. 
Jam bausmė bus paskelbta, 
balandžio 23 d. Gręsia iki 
10 metų kalėjimo.

Mirė Levas Landau, 
TSRS mokslininkas

Maskva.—Mirė dr. Levas 
Landau, visame pasaulyje 
pagarsėjęs mokslin i n k a s. 
Jis prieš šešetą metų buvo 
sunkiai sužeistas automobi
lio nelaimėje ir nuo to jis 
nebegalėjo sveikatos atgau
ti. Mirdamas turėjo 60 me
tų amžiaus.

L. Landau buvo gavęs 
Nobelio premiją už pasižy
mėjimus .ir naujus suradi-

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

Rio De Janeiro.— Dauge
lyje Brazilijos miestų stu
dentai demonstruoja, pro
testuodami prieš sunkias 
sąlygas.

1,000 policistų šiame mie
ste puolė studentų demons
traciją. Du studentai už
mušti, nemažai sužeistų ir 
areštuotų.

Policistas peršovė du stu
dentus katalikų katedroje. 
Arkivyskupas Gomes dėl to 
pasiuntė protestą preziden
tui A. da Costa.

Vice prez. Ky norėtų 
Vietname revoliucijos
Hamburg, Vakarų Vokie

tija. — Čia kalbėdamas, 
Pietų Vietnamo viceprezi
dentas Ky pareiškė, kad 
“mes norime revoliucijos” 
Pietų Vietname. Jis nurodė, 
kad Pietų Vietnamo valdžia 
yra bevertė ir supuvusi.

Amerikiečiai Vietn ame 
gina saumyliškai savo rei
kalus, sakė Ky. Jie linkę 
Vietnamą padaryti sava ko
lonija.

Trys negrai laimėjo
Milwaukee, Wis. — Orvil

le E. Rtts ir Clinton E. Ro
se rinkimuose gavo daugiau 
balsų už du baltuosius mie
sto pareigūnus.

Taipgi antru kartu buvo 
išrinkta negrė Dale Phi
lips į miesto tarybą.

Madridas. — Franko mi
licija užpuoiė Ispanijos uni- 
nijų susirinkimą ir 86 areš
tavo. Vėliau 14 paleido, o 
72 laiko kalėjime ir ruošia 
i iems teismą.

Kadangi Ispanijoje uni
joms uždrausta viešai veik
ti, tai susirinkimas buvo 
slaptas.'Darbininkai ir stu
dentai reikalauja areštuo
tus paleisti.

Kaltina JAV tęsimu 
bombardavimo

Hanoi. — Šiaurės Vietna
mas kaltina Jungtines Val
stijas, kad jos ir toliau 
bombarduoja tirštai gyven
tojais apgyventas vietas net 
daug toliau kaip už 200 my
liu nuo rubežiaus.

Sako, Amerikos lėktuvai 
mėtė bombas Laichou pro
vincijoje, tarp Hanoi ir Ki
nijos.

Meany už Humphrey
Washington. — AFL-CIO 

prezidentas kiek pirmląu 
buvo užgyręs prez. Johnsė- 
no kandidatūrą. Bet dabar, 
kai Johnsonas atsisakė kan
didatuoti, Geo. Meany pasi
rinko vice prez. Humphrey 
kandidatu prezidento vietai.

Padarydamas savo pasi
rinkimą, Meany pareiškė, 
kad 14 milijonų AFL -CIO 
narių norėtų, kad Hump
hrey būtų prezidentu.



2 pusi. v

5=
Antradienis, Balandžio (April) 9, 1968

LAISVE LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

BY THE LAISVE, INC.
Fridays, except in case of Holidays

PUBLISHED
Published Tuesdays and

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

Established April 5, 1911 ANTHONY BIMBA, Editor

United States, per year .......
United States, per 6 months
Queens Co., per year ........... I
Queens Co., per ‘six months $5.50

SUBSC IIPTION RATES:
Z

: 19.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10 00
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50j 5.00 i____L„_. _______ „ __ C

$10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Foreign countries, 6 months, $6.5|0

Visa šalis skęsta liūdesyje
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kad Tennessee valstijos miestenuskambėjo baisi žinia, 
Memphis kulka nuskyn j didžiojo Amerikos negrų vado 
ir drąsaus kovotojo už 
King gyvybę.

Lygiai taip dabar, 
buvo pritrenkta nužudymu 
Memphis policija pasiskubino paskelbti, kad tai darbas 
vieno išsigimėlio, šaltakraujo kriminalisto, o ne kokio 
platesnio sąmokslo Kingą nusikratyti. Sunku tuo tikėti. 
Visi duomenys rodo, k; 
ir gerai suplanuotas ne 
sistų kruvinas žygis.

Apie šį nepaprastu 
bus daug ir i 
prisidėti prie

žmoniškumą Dr. Martin Luther

kaip buvo tada, kai visa šalis 
prezidento Kennedžio,

id tai buvo iš anksto atsargiai 
vieno žmogaus, bet baltųjų ra-

taurų, drąsų, kovingą žmogų 
a. Tuo tarpu mes tik norime 

ii Amerikos ir viso pasaulio žmonių, ku
rie šiuo įvykiu pasibaisėję reiškia giliausią užuojautą 
dr. Kingo našlei, jo mažiems vąikučiams ir visiems pa
žangiems ne tik juodiesiems, bet baltiesiems žmonėms, 
kurie su Kingo mirtimi 
kovotojo už teisybę, už

neteko nuoširdaus ir atsidavusio 
laisvę ir lygybę.

Ar jau iš tikrųjų 
padangė blaivosi?

ĮVYKIAI vejasi įvykius žaibišku greičiu. Sunku 
Nesuklysta” tik tas, kuris laiko 
aręs, šiomis dienomis nebuvo 
ūtų nepadaręs klaidos, stengda-

juose besusigaudyti. “ 
savo burną kietai užsic 
tokio laikraščio, kuris b 
masis žinias apibendrin i ir iš jų daryti išvadas.

Kas gi iš anksto numatė arba pagalvojo, kad pre
zidentas Johnsonas nusi enlfs prieš audrą ir ištrauks sa
vo kandidatūrą į prezidentus?

Arba kas gi galėjo 
padarys tokią nuolaidą,

enHs prieš audrą ir ištrauks sa-

atspėti, kad šiaurės Vietnamas 
j ogį sutiks su amerikiečiais tar

tis, kol Amerika nėra besąlyginiai nutraukusi bombar-
csmų?
iViša tiek amerikinė, tiek tarp- 
psiniaukusi tamsiausiu debesiu.

davimo ir kitų karo veil
Prieš porą savaičių 

tautinė padangė buvo "a 
Šiandien ji jau yra trufiutį prasiblaiviusi. Jau galima 
kalbėti ir apie taikos perspektyvas. Jau galima tikėtis,kalbėti ir apie taikos perspektyvas. Jau galima tikėtis, 
kad Washington© vyriausybė su rinkimais pasikeis ir 
kad bus pakeista tiek užsieninė, tiek naminė Amerikos 
politika. Jau galima sapnuoti apie tarptautinių santy
kių pagerėjimą.

Tai, žinoma, tik ženklai. Dar visiko gali būti. Pa
vojinga būti dideliu optimistu.

Užmezgimas dialog 
Jungtinių Amerikos Vu 
taikos, nereiškia Vietnamo karui galo-. Būna ir taip, kad 
po debesų prasiskirstymo ir pasirodymo saulės dangus 
dar labiau apsiniaukia i 
kių atsitikimų esame p 

Pasitarimai tarp A 
gali atsimušti į granito 
nesigirdi, kad mūsų dabartinė vyriausybė atsisakytų 
pasižadėjimo Pietų Vietnamo militaristams ir reakcinin
kams gelbėti jų kailį nuo liaudies troškmo išsilaisvinti. 
Nesigirdi^kad Šiaurės Vietnamas atsižadėtų pritarimo, ir 

ip Liaudies Išsilaisvinimo Frontui 
okupaciją ir prieš savo paver-

d tarp šiaurės Vietnamo- ir 
Istijų dar toli gražu nereiškia

* užklumpa baisiausia audra. To- 
h jrgyvenę kiekvienas.
merikos ir Š. Vietnamo atstovų 
sieną ir subyrėti. Nesimato ir

paramos Pietų Vietnam 
kovoje prieš Amerikos 
gejus. ; .

Apie tai irgi reikis 
prablaivėjusia padange, 
kinti tikėjimu ir viltimi, 
praskins kelią į deryt;

pagalvoti, besidžiaugiant staiga 
Tenka palaukti ir tik pasiten- 

, kad gal, gal žadami pasitarimai 
as ir susitarimą.

Nebestilaikom as procesas
FEDERALINĖS 

parodo, kad mūsų žeme 
tus tebėra nesulaikytas 
metus 778,000 farmerių apleido kaimą ir susikraustė į 
miestus. Farmerių gyve 
smuko iki 10,817,000.

vyriausybės paskelbti duomenys 
irbių (farmerių) bėgimas į mies- 

Tik per vienerius paskutinius

ntojų skaičius nuo' 11,595,000 nu-

O dar tik pavasaris
PEREITĄ savaitę 

vietose viešosios moky 
“dėl rasinių nesusipratimų.” Westbury, Long Island, te
ko uždaryti dvi vidurir es mokyklas, o White Plains, N. 
Y., vieną. Gerai, kad pavyko išvengti jaunuolių susikir
timo. Bet “nesusipratimų” priežastys tose mokyklose 
pasiliko nepašalintos.

Beveik visose mokyklose padėtis panaši. Na, o kas 
bus, kai vasaros karščiai užeis, kai mokyklos užsidarys 
ir jaunuoliai užplūs m 
sutinka, kad šalies, mie 
nepataikė ir nieko nepa 
daugiau: visi mano, k

New Yorko apylinkėje dviejose 
klos pamokos buvo nutrauktos

avyko išvengti jaunuolių susikir-

iestų gatves? Visi vienu balsu 
stų ir valstijų vyriausybes nieko 
ęeitė nuo 1967 metų vasaros. Dar 
ad kąi kuriais atvejais padėtis

KA!S KĄ RAŠO IR SAKO
SU

laikraštis 
(bal. 2d.) 
ina Ameri-

DABAR REIKIA MUMS 
SUSIDOROTI II 
JO POLITIKA 
^^Pažangiečių 
“The\Worker” 
vedamuoju sveik
kos žmones, kad jie paga
liau privertė Johnsoną atsi
sakyti kandidatūros antram 
terminui. Tai reiškia, kad 
judėjimas “Dump Johnson” 
laimėjo.

Bet ar to užtenka? Toli 
gražu neužtenka. 
Worker” sako, 
reikia iššluoti 
užsieninę politikė, tuoj nu
traukiant Vietr 
Su jo pareiškimu, kad jis 
nebepriims kandidatūros, 
vyriausybės politika nepa
sikeitė. Vietnam 
beina. Būtų klai 
mė, jeigu Amerikos žmonės 
dabar nusiramini 
tusi griežtai reik 
visa politika būt „______ z
šiukšlyną. Dabar kaip tik 
proga tokį tikslą pasiekti, 
kai visas kraštas didžiau
siame sujudime, Jkai ir ak
liausias žmogus gali matyti, 
jog Johnsono vedamas Viet
namo karas turi būti baig
tas be jokių išsisukinėjimų 
ir atidėliojimų.

“The 
kad dabar 
ir Johnson

amo karą.

3 karas te- 
da ir nelai-

tų ir liau- 
alavę, kad 
į išmesta į

APIE TUOS NELAIMIN
GUS “VADUOTOJUS” IR 
VARGŠĄ PASIMETUSĮ 
POETĄ

V. Andrulis “Vilnyje” ra
šo:

Gyvename svar 
net rimties laikotarpiu, 
pabėgusių iš Lietu 
tis Montrealy laiko svarbiau-? 
siu klausimu baud 
Čikagos lietuvių 
už Lietuvon nuvyk

Net suvažiavimą tam ragi
na šaukti.

Koks protinis si* * *
Tautininkų laik 

va” poetas Balys 
siverkė:

“Skausmu liepsnodami, tols

aių įvykių, 
bet 

vos laikraš-

imą jaunų 
sportininkų 
imą.

<urdas!

raščio “Dir- 
Auginas ap-

tam.

Meno uždavinys -- vaizduoti 
tikrovišką idealą

Svetima ežia — 
Paklydę”.

Na, o
“Gimtiniai krantai

Tolumoje žycĮi.”
Taigi, taigi —

krantai ir pakrantės žydi, 
jie čia nori bausti 
vykusius 
nę.

Lietuvoje ir

pamatyti
vaikus, nu- 
tėvų gimti-

Poetui
* * * 

taipgi n ūru, kad — 
Svetimų medžių pavė

sines
Rūdija
Mūsų kantrybės šarvai

Ir surūdys besi 
beplūstant pakilu 
jusią tarp svari 
Lietuvą.

skerečiojant, 
šią, atsiste
biu valstybių

ČIOS
RĄ ŽYGĮ

Lietuviškų kunigų laikra- 
jo ir pravo- 
Ji jau pa-

BARA BAŽNY 
GALVĄ Už GE

ščiui jau nusidė 
slavų bažnyčia. 
Virtusi “bolševikų įrankiu 
Ypač mūsų tėveliams nusi
dėjo tos bažnyčios galva 
Maskvos patria 
siejus. 
tame, kad jo įg

chas Alek- 
Jo nuodėmė esanti 

aliotas me-

tropolitas Nikodemas už
protestavęs prieš Izraelį už 
jo įvykdytą agresiją prieš 
arabus. Kunigų organas sa
ko: i

Šiomis dienomis minėtas me
tropolitas Nikodemas pasiuntė 
Izraelio prezidentui Shazarui 
telegramą, protestuodamas 
prieš “smurto ir plėšikavimo 
aktus”, įvykusius prieš rusų 
bažnytines nuosavybes Jeru
zalėje, Ein Kareme ir Abu Ke- 
bire. Toji telegrama, prancū
zų kalba, pasiųsta Maskvos 
patriarcho bažnytinių reikalų 
skyriaus užsieniui, pasirašyta 
metropolito Nikodemo. Joje 
labai griežtais žodžiais pro
testuojama prieš užpuolimą 
ant Ein Kareme vienuolyno 
(tas vienuolynas randasi toje 
vietoje, kur gimęs šv. Jonas 
Krikštytojas) ir ant rusų baž
nyčios nuosavybės, esančios 
Abu Kebire-, netoli Tel Avivo.

deratyvinės Sociali s t i n ė s 
Respublikos susipažino su 
lietuvių meno ir kultūros 
laimėjimais, aplankė istori
nes vietas, pabuvojo įvai
riuose miestuose, įmonėse, 
kolūkiuose.

Dekada paliko visiems 
daug puikių nepakartojamų 
įspūdžių. Kaip ir anksčiau 
Maskvoje ir Uljanovske vy- 
k u s i o s lietuvių kultūros 
dienos (kurios, beje, turėjo 
labai didelį pasisekimą), 
Rusijos Federacijos meni
ninkų ir rašytojų viešnagė 
Lietuvoje pademonst r a v o 
gerus broliškus dviejų kultū
rų santykius, didelę pagar
bą kaimynų menui. Tai bu
vo puiki proga lietuviams 
susipažinti su pas a u 1 y j e 
garsėjančiais rusų artistais, 
muzikais, dainininkais, ra
šytojais.

tik- 
pa- 
sa-

PO

rašo:
Rusijos

mums
vyko
Literatūros ir

ANT RYTOJAUS 
DEKADOS
Iš Lietuvos

Lietuvoje 
Federacijos
meno dekada. Į Vilnių, Kau
ną, Klaipėdą, Druskininkus, 
Šiaulius buvo atvažiavę ge
riausi Maskvos, Leningrado 
ir kitų Rusijos miestų ar
tistai, orkestrai, chorai.

Dekada iškilmingai atida
ryta Vilniuje, Valstybinės 
Filharmonijos salėje. Po to 
čia įvyko didelis koncertas, 
kuriame dalyvavo Maskvos 
Radijo ir televizijos rusų 
liaudies instr u m e n t ų or
kestras (dirigentas V. Fe- 
dosejevas), Valstybinis 
Šiaurės rusų liaudies cho
ras (meno, vadovė N, Meš- 
ko), Maskyos. Valstybinės 
filharmonijos simfoninis or
kestras (dirig. K. Kondra- 
šinas), Akademinė rusų cho
ro kapela (meno vadovas A. 
A. Jurlovas), liaudies cho
reografinis kolektyvas 
“Amžininkas/’ įžymūs ar
tistai—Didžiojo teatro ope
ros solistai I. Archipova, A. 
Vedernikovas, Leningr ado 
S. Kirovo Akademinio ope
ros ir baleto teatro solistės 
K. Fedičeva, N. Aksiučio, 
kompozitorius T. Chreniko- 
vas ir kiti.

Įspūdingai kone e r t a v o 
Maskvos kamerinis orkest
ras (dirigentas R. Barša- 
jus), šiltų aplodismentų su
silaukė Dagestano autono
minės respublikos šokių an
samblis “Lezginka,” estra
dos artistai. Operos ir ba
leto teatre dekados dieno
mis pagrindines partijas 
atliko Maskvos, Leningrado 
baleto solistai, dainininkai.

Be koncertų, kurių svečiai 
iš Rusijos įvairiose Lietu
voj vietose surengė apie 60, 
įvyko taip pat apie 40 įvai
rių kūrybinių susitikimų. 
Atidarytos Rusų dailės, kny
gų, istorinių paminklų ir 
architektūros foto parodos. 
Lietuvos kino teatruose bu
vo demonstruojami naujau
si rusų kino filmai “Ana 
Karenina,” “Tavo amžinin
kas” ir kiti. ' I

Viešėdami Lietuvoje, sve
čiai iš Rusijos Tarybų Fe-

KOMUNISTAS — KANDI
DATAS Į KONGRESĄ

Pranešama, kad Los An
geles mieste ir apylinkėje 
naujosios Taikos ir Laisvės 
Partijos (Peace and Free
dom Party) kandidatų į 
Kongresą sąraše yra vienas 
ir komunistų veikėjas. Tai 
Pietinės Kalifornijos Ko
munistų Partijos sekreto
rius Ben Dobbs.

Dobbs yra labai darbštus 
ir įtakingas toje apylinkėje 
veikėjas. Jis kandidatuoja 
iš 17-jo distrikto, kuriame 
didelė dauguma gyventojų 
yra darbo žmonės.

Spėjama, kad Ben Dobbs 
rinkimuose susirinks daug 
balsų. Žinoma, jaunutė par
tija > neturi pakankamai lė
šų pravesti labai plačią 
kampaniją už savo, kandi
datus. Ji negali lygintis šiuo 
reikalu su kapitalistinėmis 
partijomis. Bet rinkiminė 
kampanija jau prasidėjusi, 
ir Taikos ir laisvės Parti
jos kandidatai nesigailės 
pastangų su savo idėjomis 
ir programa pasiekti ko 
daugiausia piliečių.

Neseniai laiške gavau ne
mažą iškarpą iš Vilniuje ar 
Kaune leidžiamo laikraščio. 
Pasirodo, tai jauno gabaus 
literatūros kritiko Alberto 
Zalatoriaus straipsnis apie 
paskutines žymiausias Ta
rybų Lietuvos knygas, stip
riausius lietuvių rašytojų 
romanus, kuriuose paliestos 
aktualios dabartinio šalies 
gyvenimo problemos. A. Za
latorius, kaip ir daugelis ki
tų jaunų tarybinių kritikų, 
stengiasi pritaikyti litera
tūros partiškumo, literatū
ros kaip antstato, socialis
tinio realizmo principus ko
ja į kolą su gyvenimu žen
giantis • ” šių dienų litera
tūros reikalavimams.

Nors literatūra tam 
ru laipsniu ir padeda 
žinti gyvenimą, kitaip
kant, talkininkauja moks
lui, bet iš esmės pagrindi
nis jos uždavinys yra vaiz
duoti idėjinius socialistinės 
visuomenės siekius, meno 
vaizdus išreikšti tos visuo
menės narių troškimus bei 
lūkesčius, jais žavėti ją, už
degti kovai už iškeltų, at
spindėtų iš tikrovės idealų 
įgyvendinimą.

Užtat teigiamas herojus 
yra esminė socialistinės li
teratūros dalis. Jis atspin
di ir išreiškia tipingas savo 
visuomenės aspiracijas. Li
teratūros herojus žavi ne 
tikrovišku savo kasdieniš
kumu, bet savo imponuo
jančią didybe, savo užmojų 
platumu.

Konfliktas—susikirtimas i 
gyvenime

Asmenybės kulto laikais 
literatūrai buvo ' apribotos 
galimybės vaizduoti stiprių: 
asmenybių konfliktus. Jei
gu veikėjas būdavo neigia
mas, tai jis ir liaudies prie-' 
šas. Bet gyvenime buvo7 pil
na kolizijų, kada į konfliktą: 
suėjo brolis su broliu, mo
tina su sūnum ir t. t.. Sū
nus, vykdydamas savo 
aukštą pareigą Tėvynei, tu
rėjo susidurti su motina, 
kuri savo pareigą suprato

miglotai postringauja apier 
susvetimėjimo problemą/ 
Jie pamiršta, ik a d pačioje 
meno prigimtyje slypi žmo
gaus noras išreikšti savo 
idealą, savo troškimą, sva
jonę, lūkestį. Tai aiškiai ro
do liaudies pasakos, legen
dos, mitai.

Skulptūroje buvo sten
giamasi įkūnyti gražaus 
žmogaus sąvoką. Architek
tūra siekė sukurti erdvės 
didybės įspūdį. Veržimosi į 
didingų dvasinių žmogaus 
galių pavaizdavimą yra 
kupina visa meno istorija.

Stiprūs herojai, dėl tam 
tikrų aplinkybių sueiną vie
nas su kitu į konfliktą, ža
vi iki šių dienų žmoniją. 
Pradedant amžinuoju Pro
metėjo mitu ir baigiant Vl'l 
Muchinos skulptūra, vaiz-, 
duojančią du jaunuolius, is* 
kėlusius kūjį ir piautuvą,— 
visur tikrajam menui bū
dingas didingo, pasiauko
jančio herojaus vaizdavi
mas. Imponuodamas mūsų 
sąmonei, to herojaus at
vaizdas uždega mus, verčia 
sekti savo pavyzdžiu, trau
kia ir žavi.

Šiam dėsniui priklauso ir 
satyra. Satyrikas, plakda
mas neigiamus reiškinius, 
netiesiogiai aukština prie
šingas, teigiamas, ypaty
bes. Už satyrinio herojaus 
mes tarsi regime iškylant 
didingą teigiamo herojaus

miestų getuose yra dar gerokai pakrypus į blogąją pusę.
Beprotiška ’ - ’

riausybės politika plėsti Vietnamo karą ir jam šerti bi
lijonus ir bilijonus dolerių, pamirštant taisyti reikalus 
namie, privedė kraštą prie didelės vidinės krizės. Gal gi 
varguomenę šiek tiek nuramins ta viltis, kad ateis rinki
mai ir su jais e: 
tika. Bet ir kan 
kiai besukalbam
nių yra išjudinti ir sujaudinti, šią vasarą ‘ galima 
tikėtis...

prezidento Johnsono vdovaujamos vy-

is velniop Johnsonas su visa savo;poli- 
itriausias tuščiu pilvu žmogus būna sun- 
as. Milijonai mūsų krašto juodųjų žmo-

KAIP BAISUS UŽBUR 
TAS RATAS IR 
KANADOJE
, Kanadiečių ‘‘Liaudies bal
sas” sekamai apibūdina su
sidariusią situaciją nūdie
nėje Kanadoje:

Kanadoje, kaip ir kitur, gy
venimas brangsta. Fabrikantai 
sako, kad prekės brangsta to
dėl, kad jų pagaminimas dau
giau kainuoja. Darbininkai sa
ko, kad jie priversti reikalau
ti didesnio atlyginimo todėl, 
kad. prekės brangsta.. Ir taip 
daina be galo. Vieni kelia kai
nas, kiti reikalauja algų pa
kėlimo. O kur bus galas? Jo 
niekad nebus prie -dabartinės 
tvarkos.

Vyriausybė turėtų stabili
zuoti. Reikia sykį ir ant visa
dos uždėti lubas ant prekių 
ir net-algų. Nes jeigu nebus 
lubų ant algų, tai negalima 
dėti lubų ir ant prekių. Bet 
lubos ant algų negali būti to
kios, kad ir labai mažai uždir
bantieji turėtų užšaldytas al
gas. Reikia užšaldyti aukštes
nes algas, o leisti mažoms kil
ti, kad susivienodintų. Tuo
met nusistovėtų gyvenimas, 
nebūtų streikų ir bereikalingo 
laiko eikvojimo.

Bet tą padaryti ne taip leng
va prie mūsų tvarkos. Fabri
kantai nesutiks, kad prekių 
kainos būtų užšaldytos. O jei
gu jie nesutinka, tai neleng
va versti ir darbininkus pasi
tenkinti tuo, ką gauna. Vy
riausybei sunku priversti fab
rikantus vyriausiai todėl, kad

Sūnaus asmenybėje susi
kirto pareigos tėvynei ir 
pareigos motinai principai. 
Šios rūšies konfliktai yra 
patys būdingiausi šiandieni
nei pereinamojo periodo 
epochai.

Visur susikerta dvi ide
ologijos. Ta ideologija, kuri 
paseno ir nueina į šalį, dar 
tebeturi savyje ir teigiamų 
pradų, ir todėl ji tam tik
ru laipsniu kol įkas gyvy
binga. Jeigu ji būtų šimtu 
procentų supuvusi, tai pati 
iškart be kovos subyrėtų. O 
literatūroje neigiamas he
rojus, senosios ideologijos 
atstovas, buvo perdėm su- 
menkinamas, rodomas kaip 
niekšas, tuo užkertant kelią 
pavaizduoti stiprių asmeny
bių susidūrimus.

Mūsų jaunieji kritikai
Tiesa, j aunu kritikų 

straipsniuose, man rodos, 
yra ir nesusigaudymo, kal
bant apie šių dienų meno 
uždavinius. Jie dažnai 
f ilo s o f u o j a apie vadina* 
mą “epochos išreiškimą,”

Džiugu skaityti
A. Zalatorius ir kiti jau

nieji kritikai iškelia tas 
žalingas literatūrinės kriti
kos tendencijas, kurios pair 
nioją ne, vieną jauną socia- 
listįjųįp j realizmo a ts.t o v ą. 
bar nę visi atsikratė nori 
detaliai atspindėti ne žmo
nių aspiracijas ir troški
mus, o smulkmenišką, kas
dienišką gyvenimą su vul
garybėmis ir š 1 y k š t y bė- 
m i s, pamirštant pagrin
dinį meno dėsnį,—vaizduo
ti žmogaus idealą, jo sva
jonę ir tais vaizdais žavėti 
jį, uždegti, vesti jį į priekį, 
mobilizuoti jį didžiųjų epo
chos uždavinių įgyvendini
mui.

Džiugu skaityti tokius 
straipsnius, kaip man at
siųstasis. Iš jo matyti, su 
kokiu veržlumu tarybinis 
literatūrinis jaunimas ieš
ko kelių į pačias aukštąsias 
socialistinio meno viršūnes.

ji yra turtingųjų vyriausybe.
Tokiai situacijai esant, aiš

ku, viskas brangs. Darbininkai 
bus verčiami grumtis už algų 
pakėlimą. Bet daugiausia nu
kentės tie, kurie gyvena iš 
pensijų, iš sutaupų. Jie nega
li padidinti pajamų, bet pini
go vertė vis smunka.

NAUJOS KNYGOS
Trečiasis jauno poeto A. 

Mikutos eilėraščių rinkinyT 
“Paukščių žeme” kupinas 
jaunatviško nerimo, žmo
giškos šilumos.

“Pirmoji meilė, arba nu
sikaltimas” — tai žinomo 
dramaturgo V. Miliūno pir
moji apsakymų knyga.

R. Narečionis savo naujo
je pjesėje “Sentimentali is
torija” paliečia tėvų ir vai
kų problemą,’ parodo jau
nuolio drainatiškus ieškoji
mus, jo sudėtingą psicholo
giją

“Sudie, Giulsari!” — tai 
įžymaus kirgizų rašytojo Č. 
Aitmatovo apysaka, poetiš
kai vaizduojanti liaudies 
gyvenimą, sudėtingą oklū- 
kiečio komunisto kelią.

Jaunimui išleista: G. Po-, 
židajevo “Simfonijos šalis” 
(serija “Noriu žinoti”), S. 
Žemaičio apysaka “Sprogiu 
mas vandenyne” ir vokiečiu 
rašytojo V.Mainko “Nuo
stabios Polo kelionės” (se<. 
I’ija “Drąsiųjų keliai”). *



»

i
i
Į

I
I
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Juk tas žemaitis galėjo 
nusipirkt i didelį dvarą!

{domi istorija su inžinieriumi, ku^is galvojo apie 
pajungimą Nemuno vandens žmogaus naudai

Istorija, kurią noyiu-. 
pasakoti, prasidėjo p
ketvertą dešimtmečių' orie 
Nemuno krantų.

Gyveno toksai neramus 
inžinierius, svajojęs sav 
liaudžiai padovanoti ei 
ros upes. Dabar jau septin
tą dešimtį perkopęs. D 
nugyventa. Svajonei 
duota ne tik jaunystė, 
ir visas gyvenimas.

Šiandien jis sako: 
kas prabėgo šuoliais, ne 
jau nė pajusti. Pačios 
miausios dienos? Būta 
be abejo...”

Nelengva iš ilgų septynių 
dešimtmečių atrinkti k 
rias dienas. Ir vis dėltę jis 
rčžosi atrinkti. Kodėl 

_įtent šitas dienas, — 
site patys.

1926 metų kovo 
Sugrįžimas
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Ka|uno 
ynostotyje sustojo Ber' 

traukinys. Iš vagono išlipo 
aukštas lieknas jaunuolis. 
Niekas jo nepasitiko.
minės — Žemaitijoj, Kdune 
pažįstamų—neturėjo. Vai
kinas ką tik Vookieti. 
Darmštadte, užbaigė A 
tąją technikos mokyklą.

Jonas žingsniavo apyt 
sėmis laikinosios sostinės 
gatvėmis ir stebėjosi. P 
viduriniu tarškėjo ark 
tramvajus, karts nuo k 
pravažiuojan č i o s mašinos 
kėlė dulkių debesis.

Už medinės tvoros — 
didelė belgiška elektros 
Xis. Jonas dar nenuja

Gi-

oje, 
ikš-

am-

' ačiū 
inis 

arto

ne- 
sto- 

aio, uuiiao v* ai nciiajc utė, 
kad būtent šiame mieste 
jam teks pirmiausia stoti į 
wovą dėl savo svajonės.

žemai- 
že-

zi-

“Atkaklus kaip 
tis,”—yra toks posakis, 
maičio Jono Smilgevičiaus 
atkaklumas paliko pėdsakus 
Lietuvos istorijoje.

... Inžinierius ilgai vaikš
čiojo po ministerijas ii
nybas, ieškodamas dąrbo. 
Bet niekur jis nebuvo 
kalingas. Per mėnesį 
ir nesusiradęs darbo 
“savus,” Jonas Smilgev.__ ,
kreipėsi į belgų kapitalis
tus. Belgų konsulas ir Kau
no elektros stoties direkto
rius Artūras Langė jai nam 
specialistui pasiūlė d 
braižytoju.

Naudodamasis p:’oga, 
Jonas Smilgevičius su 
žįsta su a 

^ekonomika 
dimas: kilovatvalandis* 
dainuoja tiek, kiek du 
gramai cukraus!

Padirbėjęs pusantrų 
tų, Jonas Smilgevičių 
plaukė už Atlanto. Pasi 
ti patirties hidroelektrinių 
statyboje. Čikagoje jam pa
vyko įsitaisyti elektro 
teriu. Dirba naktin 
dieną važiuoja prie hidro
elektrinių.

Bebūdamas Čikagoje. J. 
Smilgevičius sužinojo, 
belgai kartu su Kaund tur
tuolių saujele įsteigė Lietu
voje naują akcinę bene 
kuriai vyriausybė leidc sta
tyti šiluminę elektrinę ne
toli Kauno, Petrašiūr 
Toje vietoje, kurią jis 
nusižiūrėjęs “savajai” 
roelektrinei.

Elektromonteris rašo 
morandumą Lietuvos 
riausybei, pasiųsdamas jį 
jnačiam ministrui pirminin
kui Voldemarui: Atėjo lai
kas pasinaudoti Nemunu— 
lifeiSsenkančiu baltosios ang-

rei- 
taip 
pas 

čius

<au-

irbti

sipa- 
endrovės 
įsis atra- 

kai- 
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is, o

kad

rovę,
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buvo 
hid-
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LAISVE 3 pusi

^išsenkančiu baltosios

lies baseinu. Neleiskite sta
tyti šiluminę elektrinę. Dėl 
ios tektų, anglį atsigabenti 
iš užsienio. Tai neūkiška.

Po pusmečio, taip ir ne
sulaukęs atsakymo, J. Smil
gevičius išvyko į Lietuvą.

1929 metų rugsėjo 30.
Susitikimas su ministru 

pirminCnku
Pagaliau teikėsi jį priim

ti Tūbelis. Tai naujas mi
nistras pirmininkas ir fi
nansų ministras. Jam J. 
Smilgevičius ir nunešė ap
lanką su apskaičiavim a i s . 
Prie stalo susėdo trise — 
ministras pirmininkas, pro
fesorius ir bedarbis inžinie
rius.

Kas jis ir iš kur? J. Smil
gevičius papasakoja. O pas
kui taria:

— Lietuvoje vienam gy-v 
ventojui tenka keturi kilo- 
vatvalandž i a i. Vokietijo
je — 445, kaimyninėje Len
kijoje — 105. Elektros pa
galba pakeltume krašto 
ekonomiką ir kultūrą, pa
lengvintume žmonėms gy
venimą.

Ministras pirmi n i n k a s 
malonus ir mandagus:

—Visiškai pritariu jūsų 
natrio t i n i a m s jausmams. 
Kaip agronomas, aš nega
liu pilnai įvertinti jūsų vi
sų inžinerinių apskaičiavi
mų. Vienok manau, kad 
jūsų iškelta problema yra 
grynai teorinė. Belgai ap
rūpina mus elektra, kurios 
visiškai pakanka...

—Bet kokia kaina! Gy
ventojai už kilovatlandį mo
ka kaip už kilogramą svies
to. Mūsų valstiečiai neišsi
gali tiek mokėti.

—Ką jūs siūlote?
—Statyti lietuvišką hid

roelektrinę ant Nemuno. 
Užtvanka pakels vandens lygį, 
kad suktų turbinas, be to, 
miestas neb e k e n t ė s nuo 
notvynių. O Nemunu aukš
čiau Kauno galės plaukioti 
laivai.

—Bet kur mes dėsime 
elektrą? Juk mūsų porei
kiai labai nedideli.

—Belgai plėšia mus. Nu
piginus elektrą bent per
pus, suvartojimas padidėtų 
keletą kartų.

—Tai neįmanoma. Mes 
dar nepasiekėme tokios kul
tūros, kaip Vakaruose.

J. Smilgevičius atsistojo.
—Aš kreipsiuosi per spau

dą į visuomenę ir, tikiuosi, 
susilauksiu paramos.

—Skaičiau jūs 
nius. Mokate rašyti,' 
košė Tūbelis. — Negaliu 
jums sukliudyti..

Jonas Smilgev' 
aušo. Vienas po 
tuvos aide” pasL 
ni jo straipsniai, 
rius šnekėjo per 

maisj. jis -^emaįkavo lupi
kus. Jie siunta 
fabrikus, per studentų aU^ 
ditorijas ir kitur 
drąsuolis Smilgevičius, pa
prastų žmonių užtarėjas! J. 
Smilgevičiaus idėją palaiko 
būrys jaunų inžinierių, vie
nas kitas iš vyri; 
labiausiai — tie,

i straips- 
iš-

čius neat
kilu “Lie- 
•ode Zdevy- 
. Įnžinie- 
rad .i j ą. 

p^kaičiavi-

Užtat per

sklinda—

.usybės. O 
jairie taip 

brangiai moka iU elektrą.
1929 metų gruodžio 29.
Neįprastas hciioraras

Sekmadienis. Jonaš Smil
gevičius, kaip paprastai, 
namie. Kai jam uždraudė 
skelbti straipsnius spaudo
je, ėmėsi rašyti • brošiūrą. 
Jai ruošė Nemuno 
rinės brėžinius.
skambo telefonas. Žinomas 
miesto makleris paprašė 
leisti pasimatyti.

Susitiko jie 
Makleris ten jai(i laukė in
žinieriaus. Atski 
baryje, prie serv 
liuk.o

—Jūs proting 
Argi nenorėturhėte 
pirkti nuosavą dvariuką ar
ba paūžti Paryži 
puikiausių kampi 
lyje-

—Betgi tam reikia pini
gų ...

—Žinoma! O, 
aš pamiršau, kad 
neturite darbo, 
panorėtumėte, g; 
tapti turtuoliu.. 
įgaliotas kompet 
žmonių. Bus išrašytas trijų 
šimtų-1 ū k s t a n 
Jums. Galėsite 
dvarą.

hidroelekt-
Staiga su

“Laimoje.”

rame kam- 
iruoto sta-

as žmogus, 
nusi-

liję? Kiek 
elių pasau-

atsiprašau, 
jūs kol kas 
Bet jeigu 

alėtum e t e 
. Aš esu 
e n t i n g ų

č i ų čekis, 
nusipirkti

?—nustebo
I. Smilgevičius.
* —Už vienintelę nedidelę 
žinutę. Parašyk 
sirikote, kad atsisakote sa
vo idėjos, paaiškinkite, kad 
nėra prasmės s 
Nemuno hidroel

J. Smilgevičių
—Aš esu įgal 

lyti tai kompanijos ir asme
niškai pono L 
du.—paaiškino makleris.

J. Smilgevičius pakilo ir 
pasuko durų link.

.. .Vidaus reikalų minist
ras Rusteika pasiūlė inži
nieriui atsisakyti savo už
gaidos ir liautis drumstus 
žmonėms galvas. Ministro 
pasiūlyme slypėjo grasini
mas.

Draugų inžinierių pade
damas, J. Smilgevičius pa-

ite, kad ap-

tatyti ant 
ektrinę... 
is sutriko.
otas pasiūk

angės var-

METHUEN, MASS.

Eva Aleksonis
Mirė Kovo 24 d.,1968 m.

Mūsų giliausia užuojauta jos sūnui 
Aleksonis, anūkui Anthony A., ir broliui Wil
liam Paulukonis, Nashua, N. H.

Arnold

J. šleivienė
R. Chuladienė
J. Rudis
T. Tartoms
N. Rudienė
P. Milus
A. Kavaliauskas 
M. K. Morkūnas 
T. Milvidienė 
J. Milvidas 
M. Liauškienė
A. Butėnas (
B. Petrukevičius 
P. Lipsevičius

J. A. Kodis 
J. K. Kami:
J. A. Shupėtris 
S. Penkauskienė 
B. Gumaustas
L. Gumauskienė
M. Kazlauskienė 
A. Račkauskienė 
A. Kazlaus 
W. Račkau 
A. Navickai 
A. O. Večkienė 
R. Šileikien

skas

tkas 
skas
s

ė

galiau gavo darbo geležin
kelių valdyboje. Jo tiesio
ginės pareigos — stočių ir 
vagonų apšvietimas. Tai— 
dieną, darbe. O vakarais ir 
poilsio dienomis jis nesi
skiria su Nemunu. Skaičiuo
ja, braižo. Atsikelia trečią 
valandą ryto ir vėl braižo. 
Už pirmą algą išspausdino 
brošiūrą “Nemuno hidro
elektrinė.” Iš viso — tūks- 
$ąntįį.egzempliorių. Dau
giau negalėjo — neužteko 
pinigų. Niekas jos neplati
no. Pasiskolinęs pinigų, J. 
Smilgevičius prisipirko vo
kų, ženklų ir išsiuntinėjo 
brošiūrą nemokamai. Vi- 
sumenės veikėjams, inži
nieriams, žurnalistam. Į 
universitetą, gimnazijas ir 
netgi ministrui pirmininkui.

Remdamasis J. Smilgevi
čiaus pateikta medž i a g a , 
prokuroras, elektros energi
jos vartotojų Spaudžiamas, 
iškėlė kompanijai bylą. Iš 
Belgijos atskubėjo oficia
lūs asmenys. Susitiko sų mi
nistru pirmininku, papieta
vo pas prezidentą. Byla bu
vo nutraukta. Belgai nu
tarė susidoroti su inžinie
riumi ir apkaltino J. Smil
ei e v i č i ų , kad jis savo 
“šmeižtu” padarė firmai 
žalos. Jam pateikė milijo
no litų ieškinį.

Visi prieš jį: kompanijos 
papirkti inžinieriai r eks
pertai, advokatai, vyriau
sybė. Triskart buvo svars
toma byla. Ir triskart ati
dėta. Inžinierius pateikė 
apskaičiavimus, p a 1 y g ini- 
mus. Du šimtus mašinėle 
prirašytų Puslapių. Akci
ninkai — bejėgiai. Publi
kos akivaizdoje kaltinama
sis tapo kaltintoju.

1960 metų balandžio 18. 
Ilgai laukta aušra

Nug ai ė d am as. sąnarių 
skausmą', J. Smilgevičius iš 
pat ryto nuskubėjo ten, 
kur, rodėsi, susirinko visa 
Lietuva, — į Petrašiūnus. 
Būtent čia jis kadaise gręžė, 
ėmė grunto pavyzdžius, stu-j 
diįavo upės įgeidžius.

J. Smilgevičius džiaugėsi, 
kad jaunystėje neapsiriko 
ir nustabiai tiksliai numatė 
vietą hidroelektrinei. Bū
tent jo pėdomis ėjo geolo
gai, hidrologai, topografai, 
projektuotojai. Tiesa, daug 
ką jie patikslino, pakeitė. 
J. Smilgevičius sup rato: 
neįmanoma, kad vienas žmo
gus įveikt tokį sudėtingą 
darbą. Jis džiaugėsi, kad su 
juo tariamasi, kad einama 
jo pėdomis, žiūrima į jo 
braižinius.

Žinoma, prieš tris dešimt
mečius jo sukurtas projek
tas paseno, nebeatitiko da
bartinės technikos. Elekt
rinę J. Smilgevičius buvo 
numatęs tik 30 tūkstančių 
kilovatų galingumo. Savo 
projekte, jis siūlė panaudo
ti vieną ekskavatorių, o čia 
statyboje gaudė dešimtys, 
šimtai mašinų. Užtvanka 
dukart didesnė, negu siūlė 
inžinierius...

Prasidėjo iškilmingas mi
tingas. J. Smilgevičius klau
sėsi kalbų ir gėrėjosi elekt
rine. Nemunas nugalėtas. 
Turbinos sukasi vis grei
čiau ...

... Dabar senasis inžinie
rius gyvena Telšiuose. Bet 
po senovei tebesidomi Ne
muno likimu. Jis labai no
ri sulaukti tų dienų, kai su- 
švytės Birštono, Druskinin
kų, Jurbarko hidroelektri
nių šviesa...

O juk iš tiesų neblogai 
sugalvojo atkaklusis žemai
tis Jonas Smilgevičius!

Antanas Ragaišis

Revoliucijos kareivis
1938-ųjų balandžio 2-ąją 

tolimoje Ispanijoje žuvo 
tarptautinės brigados ka
reivis, joniškietis Aleksas 
Jasutis-Julmis. Žuvo dar 
nesulaukęs 28 metų, žuvo 
grumdamasis su tarptauti
niu fašizmu. Ten kovojo ir 
žuvo daugelis geriausių 
įvairių tautų sūnų...

Ispanijos apkasai — nuo
seklus žingsnis A. Jasučio- 
Julmio gyvenime. Jo visas 
gyvenimas buvo kova. Jau 
aštuoniolikmetį J a s u t į gim
tajame krašte smetoninė 
žvalgyba uždarė į kalėjimą. 
Uždarė daugiau kaip pen- 
keriems metams...

Kauno, Šiaulių kalėjimai, 
IX fortas. Fašistai pagrįs
tai neapkentė ir bijojo jau
nuolio, kuris nuo 15-os me
tų platino gimtinėje komu
nistinę literatūrą, kuris 17- 
os metų įstojo į pogrindinį 
komjaunimą, su draugais 
leido hektografuotą laikraš
tėlį “Liaudie, už laisvės irk
lų,” bendradarbiavo kom
jaunimo laikraščiuose, pa
žangiojoje JAV lietuvių 
spaudoje... Ilgą “nusikalti
mų” sąrašan turėjo 18-os 
metų jaunuolis.

Išėjęs iš kalėjimo, tą “są
rašą” jis tęsė. Vėl suėmi
mai, tremtis, kova...

Ir kai “nauji Europos hu
nai. •. į Pirėnų šlaitus at
žygiavo,” 1937 metais vie

noje geriausių savo poemų 
“Tėviškei, mylimai ir moti
nai” jau iš Aragono fronto 
A. Jasutis-Julmis rašė:

Išėjau į Pietus 
didžiam darbui,

Tėviškėj vagų 
nebaigęs arti. 

Čia šausiu šūvį, 
nebaigtą iššauti,

Tarsiu žodį, 
nebaigtą ištarti.

Plunksna — aštrus Jasu- 
čio-Julmio ginklas. Ji ži
nojo, kam tarnauja. Apsa
kymai ir apybraižos, eilė
raščiai ir poemos, nors li
teratūriškai dar nepakan
kamai nugludinti^ pulsavo 
kaitria revoliucijos-liepsna, 
taikliai ir skaudžiai smogė 
priešą. Jasutis-Julmis pra
turtino visą tuometinę lie
tuvių revoliucinę literatūrą.

“Nuleiskite vėliavas, kal
bėsiu apie žuvsius revoliu
cijos kareivius,” — rašė A. 
Jasutis-Julmis apybraižoje 
“Tarnagalos miško tragedi
ja.” Jis rašė apie žuvusius 
1918-1919 metų kovotojus 
už Tarybų valdžią Lietuvo
je.

Šiandien ir mes nuleidžia- 
me vėliavas, šiandien su
kanka 30 metų, kai tolimo
joje Ispanijoje žuvo lietuvių 
Revoliucijos Kareivis — 
Aleksas Jasutis-Julmis.

A. Petkus

KAŠTANAS
Kieme, kur nėra anei žolytės,
Kieme, kurį supa vien akmens ir plytos,
Kieme, kuris sienų aklų uždarytas,
Kieme, kur niekad neaušta rytas,
Kad atklystų į jį spindulys nors mažytis,------

Šiandien žydi kaštanas — 
Kiemo titanas!..

Nors medžio šaknis cementas sukaustė,
Nors medį baigia mūrai suspausti,
Nors medžio viršūnę reklamom nudžiaustė,
Nors medį, veik visą jau sausą, nupiaustė,
Nors medį dūmai baigia užgniaužti,----- -

Vis vien žydi kaštanas, 
Medis titanas-..

Arka sena apačioj užsiliko.
Arka kadais gal šičia ir tiko?
Pro arką šią gotišką vaizbūnai gal vyko?
Pro arką šią saulė gal švietė ne sykį,
Kai kilo be tvaiko kas rytmetį tykų,-------

Pro ją ilgis kaštanas 
Laukų panoramos!

J. Bata

FLORIDOS KURJOZAI
Demokratų partijos poli

tikieriai valdė Floridos 
valstiją arti šimto metų. 
Republikonų čia tik užuo
mazga tebuvo. Niekas su 
įkiš nesiskaitė. Demokra
tai, jautėsi visagaliais. Vi
so/suktybės ir pasipiniga- 
viriio priemonės buvo jų 
rankose. Vagystės, apiplė- 
šiįnai, prostitucija, bujojo, 
ir vis su policijos, teismų ir 
politikierių palaiminimu.

Paskutiniuose gubernato
riaus rinkimuose, stebuklin
gų būdu, liberalus Miamio 
tniesto majoras laimėjo no
minacijas demokratų sąra
šu į gubernatoriaus urėdą. 
6 čia jau buvo priprasta 
žinoti, kad kas laimėjo no
minacijas, tas ir bus išrink
tas.

Demokratų partijos rake- 
tieriams tas labai nepatiko. 
Jų blokas agitavo už re
publikonų kandidatą Kirk, 
kuris ir liko išrinktas.

Kirk, atsisėdęs į guber
natoriaus kėdę, sąvo rėmė
jus demokratus pradėjo im
ti už pakarpos už praeities 
griekus ir [kedenti kaip 
šiaudų kūlius.

Dabar demokratai politi
kieriai ir rėkia, ir spiaudosi,

čių valdybos atsisako veik
liuosius mokytojus priimti į 
darbą.

Mokytojų sąryšio svar
biausi reikalavimai buvo, 
kad valdžia pripažintų mo
kytojų organizacijai teisę 
tartis su valdžios mokyklų 
komisija dėl algų ir darbo 

[sąlygų. Valstijos apšvietos 
viršininkai, seimelis ir gu
bernatorius tą reikalavimą 
atmetė. Faktinai streikas 
labai mažai ką mokytojams 
davė.

Politikieriai ir valdinin
kai sau, periodiškai, be jo
kio klausimo algas pasike
lia, o samdomieji darbinin
kai net ir per streiką ne
įstengia pakėlimų gauti.

S. Zavis

Iš laiškų
Gerbiamoji Redakcija!
Širdingai dėkoju už laiš

ką, gerus linkėjimus
Prašau atleisti man, kad 

aš užtrukau parašyti Jums 
ir gerajam tautiečiui J. Ra
gauskui laišką. Mat, kė
liausi į kitą butą.

Be to, nors esu pensinin
kas, bet dirbu ne vien Lai
vininkystės inspekcijoje in
spektorium, bet ir visuome
ninį darbą.

Šiuo metu ruošiu motori
nių valčių vairuotojų-mėgė- 
jų kursus, norintiems įsigy
ti vairuotojo, teises. Kursus 
lanko daugiau kaip šimtas 
klausytojų^ Kursai vyksta 
vakarais. Vėlai vakare, grį
žus j namu jau nesinori 
imtis plunksnos?*

Kartu rašau laišką ir ge
rajam tautiečiu/J. Ragaus
kui. Už “Laisvės” prenume
ratą aš skolingas neliksiu 
jam. Nnedelsiant pasiųsiu 
vieną kitą knygą, kalendo
rių ir dar kai ką.

Pasistengsiu atsilyginti 
ir Jums, prisiųsdamas kokį 
straipsnelį iš Tarybų Lietu
vos padangės.

Baigdamas linkiu Jums 
geros sėkmės kūrybiniame 
darbe!
Mano dabartinis adresas:

LTSR Kaunas — 5, Kipro 
Petrausko 19-8

Viktoras Rackaitis

ir protestuoja, ir rangosi 
kaip gyvatės, pagautos į 
žnyples, ir neįstengia jo
kiu būdu su savo numylėti
niu susikalbėti.

Gubernatorius Kirk nėra 
joks angelas ir nieko geres
nio iš jo nėra vilties tikė
tis. Tik tiek yra įdomu, kad 
jis sudrebino pačius Flori
dos demokratų partijos pa
matus su jos oportunistine 
politika.

Floridoje veikia “Right 
to work” įstatymas. Per 
pastaruosius keletą metų 
čia įvyko keletas stambes
nių streikų, ir visi liko su
žlugdyti. East Coast gele
žinkelio darbininkų strei
kas po penkerių metų tech
niškai tebestreikuoja, bet 
kompanija prisisamdė nau
jų darbininkų ir veikia kaip 
veikusi.

Tas pats atsitiko su Mia
mio miesto transporto strei
ku. Keletas kitų streikų 
pasibaigė su panašiomis pa
sekmėmis.

Dabar, vėliausias visa- 
valstijinis viešųjų mokyklų 
mokytojų streikas po kelių 
savaičių baigėsi, valdžia 
privertė mokytojus grįžti į 
darbą. Bet daugelio apskri-

Elektroninės smegenys 
klinikoje

Pirmą kartą Europoje 
vadovauti ištisai klinikai 
bus pavesta elektroniniam 
įrengimui. Kopenha goję 
Hentofo ligoninė, kurioje 
kasmet gydosi 30,000 žmo
nių, aprūpinta elektroni
niu skaičiavimo įrenginiu, 
kuris nepaprastai tiksliai ir 
greitai atlieka tiek medici
ninio, tiek ir administraci
nio pobūdžio užduotis. Pa
grindinis įrenginio uždavi
nys — kaupti ir apdoroti vi
są informaciją, ateinančią 
iš įvairių skyrių (laborato
rijų, operacinių, palatų, vir
tuvės, vaistinės, buhalte
rijos), kad bet kuriuo me
tu apie kiekvieną ligonį bū
tų galima pareikalauti ir 
gauti išsamius duomenis.

Šis skaičiavimo įrenginys 
kasdien registruos kiekvie
no paciento elektroninę li
gos istoriją nuo jo pateki
mo į kliniką iki išsirašymo 
iš jos. |

Protestuodamas prieš 
JAV susidegino

Osaka, Japonija.—17 me
tų japonas jaunuolis, pro
testuodamas prieš Jungti
nių Vąlstijų žygius Vietna
me, apsipylė kerosinu dra
bužius ir iki mirties suside
gino.
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K. DOMAŠEVIČIUS, docentas

Lietuvos valstybingumo
klausimu

Lietuva imperialistinių 
valstybių rankose

Tačiau buržuazinės san
tvarkos sąlygomis Lietuvos 
nepriklausomybė buvo ribo
ta, nepilna; jos užsienio po
litika buvo visiškai* pajung
ta imperialistinių valstybių 
interesams ir siekė vykc yti 
jų valią. “Mes visuomet 
esame drąsūs,—kalbėjo bu
vęs užsienio reikalų minist
ras S. Lozoraitis, — kai va
dovaujamės Didžiosios Bri
tanijos patarimais.”

Suprantama, kad m ižą 
Lietuva, tiek ekonomiškai, 
tiek politiškai priklausoma 
nuo didžiųjų imperialistinių 
valstybių, labai uoliai vyk
dė jų nurodymus užsienio 
politikos srityje. Tai, be 
ta ko, patvirtina ir bu 
užsienio reikalų minist 
D. Zaunius, kuris viena 
savo pranešimų rašė (1934 
m. rugsėjo 20 d.), kad lat
viai ir estai bėga pas pran
cūzus ir anglus paklau 
jų nuomonės : 
tarptautiniais ______
Ne kitaip elgėsi ir buržu
azinės Lietuvos ministrai.

Tarybinės vyriausybės 
pagalba Lietuvai

Svarbiausias veiks n y s, 
nulėmęs Lietuvos valstyb 
gurno išsaugojimą, buvo T 
rybų šalies politika, kuri dė
mėsi lenininiu nacionalinio 
klausimo sprendimu ir Pat 
tijo respublikų nepriklau 
mybės išsaugojimą la: 
svarbiu faktorium TS 
vakarinių sienų saugunĮiui 
užtikrinti. Tarybinė vyriau
sybė visą laiką teikė Lie 
vai politinę pagalbą, gin la 
ma lietuvių tautos gyvy 
nius nacionalinius interes 
Antai, 192Q m. rugsėjo 
d. TSRS pasirašė su Lietuva 
nepuolimo ir neutralumo 
sutartį, kuria abi šalys įsi
pareigojo susilaikyti nuo 
bet kurių agresyvių veiks
mų viena prieš kitą ir ne
dalyvauti jokioje sutartyje 
bei koalicijoje, nukreipi 
prieš antrąjį susitarimo 
lyvį.

Ši sutartis sustiprino Lie- 
tu vos tarptautinę padėtį, 
lietuvių tautos naciona 
nepriklausomybę ir tuiĮėjo 
didelę reikšmę liaudies 
voje su imperialistų kės 
įtraukti Lietuvą į antits 
binį bloką.

Suprantama, imperial] 
nės valstybės šios sutarties 
pasirašymą sutiko nėpa 
kiai. Tautų Lygos genera
linis sekretorius tiesiog 
reiškė, kad tai “neabej 
nai paveiks į Lietuvos 
stybės moralinį kredi
jo teigimu, šia sutar 
Lietuva pastatė į labai sun
kią padėtį savo kaimynus, 
nes sulaužė Pabaltijo šalių 
sulidarumą ir bendrą fron
tą TSRS atžvilgiu.
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nei agresijai Pabaltijyje, Ta
rybinė vyriausybė pasiūlė 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
sudaryti savitarpio pagal
bos paktus. Dėl susidariu
sios tarptautinės ir vidaus 
padėties Lietuvos vyriausy
bė buvo priversta sutikti 
sudaryti paktą, kuris 1939 
m. spalio 10 d. buvo pasi
rašytas. Kartu su tuo Ta
rybų Sąjunga perdavė Vil
nių ir Vilniaus sritį Lietu
vos respublikai, ir abi šalys 
pasižadėjo nesudarinėti bet 
kurių sąjungų ir nedaly
vauti koalicijose, nukreip
tose prieš vieną iš susita
riančių šalių (6 str.), o taip 
pat Tarybų Sąjungai buvo 
suteikta teisė, Lietuvos res
publikos sienų neliečiamy
bei užtikrinti, laikyti respub
likos teritorijoje tam tikrą 
TSRS kariuomenės skaičių. 
Šis susitarimas neprieštara
vo tarptautinės teisės nuos
tatams. nepažeidė Lietuvos 
suvereninių teisių, kas įsak
miai sutartyje buvo nuro
dyta (7 str.).

Smetoninė vyriausybė 
sutartį sulaužė

Lietuvos buržuazinė vy
riausybė pasirašytą su TS
RS savitarpio pagalbos su
tartį sulaužė, o tai prieš
taravo liaudies, kuri siekė 
draugiškų santykių su Ta
rybų Sąpunga, interesams. 
Komunistų partijos vado
vaujamų liaudies masių re
voliucinis judėjimas 1940, m. 
birželio mėnesį pasiekė auk
ščiausio laipsnio; jokios fa
šistinės represijos negalėjo 
to judėjimo sulaikyti. Vy
riausybė buvo visiškai su
sikompromitavusi liaudies 
akyse ir neteko bet kokio 
autoriteto. 1940 m. birželio 
14 d. Tarybinės vyriausy
bės nota Lietuvos vyriausy
bei, reikalaujanti užtikrinti 
sąžiningą savitarpio pagal
bos sutarties vykdymą, tik 
paskubino buržuazinio reži
mo žlugimą.

Pagal Lietuvos veikusią 
konstituciją

1940 m. birželio 15 d. bur
žuazinė vyriausybė atsista
tydino. Respublikos prezi
dentas (Smetona), priėmęs 
vyriausybės atsistatydinimą 
ir pavedęs jai eiti savo pa
reigas ligi naujos vyriau- 
riausybės sudarymo, ligos 
pretekstu, remdamasis kon
stitucijos 71 straipsniu, 19- 
40 m. birželio 15 d. aktu 
pavedė ministrų tarybos 
pirmininkui eiti prezidento 
pareigas ir pats 1940 m. 
birželio 15 d. iš Lietuvos iš
vyko į Vokietiją

Susidarius tokioms sąly
goms, ėjęs respublikos pre
zidento pareigas ministrų 
pirmininkas, vadovaudama
sis galiojančios konstituci
jos 97 straipsniu, 1940 m.
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birželio 17 d. p 
nam iš antifašistinio judėji
mo atstovų J. Pa 
daryti vyriausybę 
dies vyriausybės sudėtį įėjo
komunistai, taip pat Lietu
vos Komunistų partijos va
dovaujamų demakra t i n i ų 
antifašistinių sluoksnių at
stovai. Valdžia perėjo į dar
bininkų klasės rankas tai
kiu būdu. Istori
tino Lenino žodžius 
“atskirais atvejai 
būdu, pav., kurioj 
žoje valstybėje p 
kaimyninė didele valstybė 
jau bus įvykdžiu 
nę revoliuciją, yra galima, 
kad buržuazija taikiai ati
duos valdžią, jeigu įsitikins 
pasipriešinimo beviltiškumu 
ir verčiau norės išsaugoti 
savo galvas.”

Falsifikuoja faktus
Buržuaziniai nacionalistai 

falsifikuoja valdžios perėji
mo Liaudies vyriausybei 
faktą, tvirtindami, kad, iš
važiavus prezidentui į už
sienį, einąs jo pareigas mi
nistras pirmininkas, ku
riam prezidento aktu perėjo 
valstybinė valdžia, turėjęs 
galiojimus tik pava duoti 
prezidentą, bet ne vadovau
ti valstybei; jų teigimu, 
“ministras pirmininkas ne
gali atlikti “galios veiks
mų,” kurių tarpe yra ir 
naujo ministro pirmininko 
skyrimas. J ų1 tvirtinimių 
apie “galios veiksmus” kal
bąs konstitucijos 72 straips
nis (kuris taikomas prezi-^ 
dento mirties ar atsistaty
dinimo atveju), o kitais at
vejais esąs taikomas 71 
straipsnis, kuris nesuteikiąs 
ministrui pirmininkui “ga
lios veiksmų,” ir tokiu bū
du Liaudies vyriausybė bu
vusi sud a r y t a priešingai 
konstitucijai ir visi jos 
veiksmai esą neteisėti.

Šis tvirtinimas yra gru
bus buržuazinės konstituci
jos 71 straipsnio iškraipy
mas. Šis straipsnis aiškiai 
nustato: “Pavaduoda m a s 
Ministras Pirmininkas at
lieka už Respnubilikos Pre
zidentą jo galios veiksmus.”
. Lietuva naujuoju keliu

Buržuaziniai nacionalis
tai nepatenkinti, kad darbo 
žmonės istorinėmis 1940 m. 
birželio dienomis nuvertė 
buržuazijos jungą ir per 
savo išrinktus a t s to v u s 
Liaudies Seime, o taip pat 
gausi u o s e susirinkimuose, 
mitinguose pasisakė už Ta
rybų valdžią, už tarybinės 
santvarkos įkūrimą Lietuvo
je ir Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos įsto
jimą į Tarybų Sąjungos su
dėtį; jie skelbia apie lietu
vių tautos valios suklasto
jimą ir priverstinį įjungi
mą į Tarybų Sąjungą. Ta-

ši sociali-

ems

Tarybų Sąjunga ir toliau 
gynė lietuvių tautos nacio
nalinį suverenumą. 1926 m. 
nepuolimo ir neutralumo 
sutartis 1931 m. gegužęs 6 
d. buvo pratęsta penkeri
metams, o 1934 m. balan
džio 4 d. ji buvo prat 
dar dešimčiai metų.

Karas-—grėsmė Lietui
Hitlerinės Vokietijos 

39 m. rugsėjo 1 d. prad 
karas prieš Lenkiją subarė 
rimtą grėsmę Lietuvos 
stybingumui. Siekdama 
kirsti kelią galimai hitAeri-

ai
19-
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JENSEN BEACH, FLA.

Constance Karlan-Karlonienė
Mire kovo 25, 1968

Amžinam Prisiminimui—Liūdna man nete
kus puseserės. Reiškiu užuojautą jos vyrui 
Vincui, dukroms, sūnums, ir jų šeimoms; 
šeriai, giminėms ir draugams.

se

Anna Eitutis ir 
John Eitutis

—Cleveland, Ohio

čiau apgauti lietuvos darbo i 
žmones nėra taip lengva: i 
jie gerai prisimena tą mil
žinišką politinį pakilimą, 
kai buvo nušluotas fašisti
nis režimas ir liaudis pir
mą kartą ėjo laisvai, nevar- 1 
žoma rinkti savo atstovus į 
Liaudies seimą.
. Tai buvo tikrai demokra
tiški rinkimai (dalyvavo 1,- 
386,469 rinkėjai, tai yra 
95.51% turėjusių teisę bal
suoti, ir už išstatytuosius 
kandidatus balsavo 99.1% 
dalyvavusių rin k i m u o s e 
rinkėjų). Tai buvo visaliau
dinės valios išreiškimo ak
tas. Tuo tarpu buržuazija, 
organizuodama savuo sius 
rinkimus, jos pačios atstovų 
liudijimu, surasdavo prie
monių darbo žmones nuša
linti. Tarybinė santvarka bu
vo įkurta didelės daugumos 
valia. Tai yra faktas, su 
kuriuo nesiskaityti gali tik 
tie, kurie aplamai nėra lin
kę skaitytis su liaudies va
lia. ., ;
Valdė prieš liaudies valią

Lietuvos buržuaziniai va
deivos, jų pačių pripažini
mu, buvo priversti valdyti 
kraštą policinėmis priemo
nėmis, negalėdami niekuo 
pasiremti. Netgi “tautinin
kų partija niekuomet netu
rėjo daugiau kaip 12 tūkst. 
narių iš daugiau kaip pus
trečio milijono krašto gy
ventojų. Apie kokį nacio
nalinį suverenumą galima 
kalbėti, kai “tautos atstovy
bė” buvo apskričių viršinin
kų, savivaldybių, vidaus rei
kalų ministro ir tautininkų 
partijos parinkta? Tuo bū
du, jei dar iki 1926 m. gruo
džio 17 d. Lietuvos buržua
zija savo viešpatavimui pa
teisinti rėmėsi 1918 m. va
sario1 16 d. ąktu, tai po fa
šistinio perversmo demo
kratijos skraistė ir tuo ak
tu paskelbti Lietuvos vals
tybės principai, pačių bur
žuazijos i deologų tvirtini
mu, nustojo egzistavę. Lie
tuvių tauta, tik rinkdama 
Liaudies Seimą, galėjo lais
vai pasisakyti dėl savo kraš
to valstybinės santvarkos; 
šia teise ji pilnutinai pasi
naudojo, atkurdama Tarybų 
valdžią, nuslopintą pilieti
nio karo metu.

Lietuvos laimėjimai
1940 metais buvo atkur

tas socialistinis valstybin
gumas Lietuvos teritorijo
je, lietuvių tauta tapo sa
vo krašto šeimininku, pra
sidėjo didelis kūrybinis dar
bas — socializmo ir komu
nizmo statybos darbas. 
Broliškoje tarybinių tautų 
šeimoje, vadovaujama Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos, nuosekliai vyk
dančios lenininę nacionalinę 
politiką, gaudama nesava
naudišką broliškų tarybi
nių tautų pagalbą, Lietuva 
pasiekė didelius laimėjimus 
pramonės, žemės ūkio, soci- 
alinės-kultūrinės stat y b o s 
srityse, materialinių ir kul
tūrinių visuomenės porei
kių tenkinimo srityje.

Visus tuos laimėjimus nu
lėmė socialistinių nacijų ta
rybinio nacionalinio valsty
bingumo išsivystymas. Įgy
vendinant lenininę Komu
nistų partijos nacionalinę 
politiką, derinant bendruo
sius mūsų daugianacionali
nės valsybės interesus su 
specifiniais kiekvienos są
junginės respublikos ir na
cijos interesais, visos šalies 
socialistinės nacijos ir tau
tybės buvo įgalintos pasiek
ti milžiniškus laimėjimus 
visose gyvenimo srityse.

Socializmo sąlygomis, vals-

tybe ir yra tokia visuome
ninės politinės organizaci
jos forma, nuo kurios pri
klauso sėkmingas visų pa
grindinių visuomenės prob
lemų sprendimas. Lietuvos 
Tarybų Socialistinė Res
publika, laisvu noru susi
jungusi su kitomis lygiatei
sėmis Tarybų socialistinė
mis respublikomis į vienin- 

Igą valstybę — Tarybų So
cialistinių Respublikų Są
jungą — savitarpio pagalbą 
teikti ekonominėje, politinė
je ir gynybos srityse, už
tikrino savo valstybingumo 
suklestėjimą, teisingą visų 
gyvybinių liaudies proble
mų sprendimą.

Svarbiausia socialistinio 
valstybingumo vyst y mosi 
kryptis dabartiniu laikotar
piu — tai visapusiškas so
cialistinės demok r a t i j o s 
vystymas ir tobulinimas, 
aktyvus visų piliečių daly
vavimas valstybės valdyme, 
vadovaujant ūkinei ir kul
tūrinei statybai, valstybinio 
aparato darbo gerinimas ir 
liaudies kontrolės jo veiklai 
stiprinimas.

Methuen, Mass.
Mirė Eva Aleksonis 

1968 m. kovo 24 d.
Ji buvo gerai žinoma ir 

mylima tarpe progresyvių 
žmonių ir organizacijų.

Nors Amerikoj gimusi, 
bet labai mylėjo savo tėvų 
kalbą, gerai skaitė ir rašė 
lietuviškai.

Gerai buvo žinoma kaip 
duelistė ir solistė, kuomet 
su sesele Elzbieta aplankė 
daug miestų ir valstijų pa- 
linksmindamos pažangiųjų 
orga n i z a ei j ų parengtus 
koncertus ir žmonių suei
gas. Jos mokėjo daug gerų 
dainų.

Mūsų giliausia užuojauta 
josios sūnui Arnold Alek
sonis, anūkui Anthony A. 
ir broliui William Pauluko- 
nis, Nashua, N. H. Taipgi 
visai giminei ir kitiems ar
timiesiems, draugams ir vi
siems geros valios žmo
nėms.

Palaidota prie savo my
limo vyro Anthony Alekso
nis, Liet, kapinėse Brad
ford, Mass.

Lai būna lengva ilsėtis 
baigus gyvenimo kelionę.

W. Račkauskas

Turizmas sumažėjo 
Graikijoje

Atėnai. — Militarinė val
džia susirūpinusi dėl turiz
mo sumažėjimo Graikijoje. 
Nutarta sumažinti turis
tams viešbučių nuomos 20 
proc. .

MIAMI, FLA
Malonūs svečiai mūsų 

sueigose
Ne naujiena M i a m y j e , 

Socialio Klubo salėje sutikt* 
svečius, su kuriais prieš ke
liolika metų tekdavo veikti 
“noriuose.” Štai keletas jų 
iš New Y o r k o apylinkės. 
Chorvedis ir buvęs LMS 
veikėjas Volteris Žukas ir 
jo žmona Milda čia pavie
šėjo ir jau išvyko. Taip ir 
Juozas Byronas, o su juo 
mus aplankė Uršulė Bagdo
nienė ir dar paskaitė savo 
gražų eilėraštį. Kiek anks
čiau čia buvo Jonas Juška 
ir dar du geri aidiečiai. 
Draugė Augutienė dar čia 
šildosi. Motiejus Klimas tik 
trumpam laikui sustojo ir 
trečiadienio sueigoje jau 
mus atsisveikino.

Bet retai mus aplanko 
. “Laisvės,” “Vilnies” redak- 
■ ei jos kolektyvo nariai. Ma- 
1 lonu buvo sutikti laisvie- 
’ čius Joną Gasiūną ir jo 
i žmoną, kuri dar visai nese

niai atvykusi iš Lietuvos. 
Gal nesupyks svečiai, jei pa
sakysime, kad mes juos ge
rai “išnaudojome.” Drau
gas Gasiūnas dalyvavo 
LLD narių pasitarimuose. 
Jis pilnai mus informavo 
LLD centro reikalais, kny
gų leidimo klausimu, taip 
pat nušvietė ir laikraščio 
“Laisvės” dabartinę padėtį.

O kovo 27-tą, LLD kuo
pos sueigoje, Gasiūnas pa
sakė labai vertingą visuo
menišką kalbą. Žinoma, 
Vietnamo karas, kova už 
taiką, ateinanti šalies rinki
mai — tai principiniai klau
simai buvo Gasiūno kalboje.

Nepaleidome ir draugės 
Gasiūnienės, nors ji ir ban
dė išsikalbėti. Gasiūnienė 
yra mokytoja — ji moka 
trumpai kalbėti, bet daug 
pasakyti. Jos kalba buvo 
humaniška, primenanti 
mums seną praeitį. Mūs 
jaunatvės vaizdai, ar jie bu
vo Nemuno, Šešupės pa
krantės, vaikščiotos pievos 
ar rugienos,— neišdyla iš 
mūsų atminties, sakė kal
bėtoja. Tai tiesa. Po šios 
sėkmingos sueigos, po gra
žių kalbų, svečiai išvyko 
prie savų kasdienių darbų.

Didelis ačiū ir mūs vieti
niams meno mylėtojams. 
Viola Hagerty, Elena Miki- 
tienė ir J. Birštonas paįvai
rino kultūrinę programą 
muzika, dainomis. Tai, ro
dos, buvo pastangos Viole- 
tės, kuri buvo pirmoji vie
tinio choro mokytoja.

Parama pažangiam 
. . . laikraščiui

LLD kuopa paskyrė šim-

tinę “Daily World” laikraš
čiui, kuris pradės išeidinėti.^ 
O sekanti draugai ir drau
gės, tik prisiminus svarbą Z 
pažangaus anglų kalba laik
raščio, sumetė kitą šimtinę. 
Iš anksto atsiprašau, jei kai 
kurie vardai nebus korek- 

| tiškai parašyti. Taip pasi
taiko, kai vokaliniai pasa
kytas pavardes tenka sku
biai užrašyti.

Po $5 aukojo: J. ir 1^7 
Kanceriai, J. M. Paukštai- 
čiai, V. Bovinas, V. Miku- 
lėnas, J. Daugirdas, M. Si
mon, F, Varaška, J. Sma- 
lenskas, A. M. Valilioniai, 
M. Klimas, B. White. M.

bonas, S. Yurevičius, J. 
Birštonas, P. Bečienė, M. 
Skerstom Po $1: S. G rubliu, 
F. Kvietkas, R. Chulada, 
Ct. Aimontas, J. Danis, A* 
Masienė, A. Milerienė, A. 
Johns, W. Lack, J.' Kirelis> 
Mazarienė, Belekeviči e n ė , 
Matukas, O. išimkus, M. Va
siliauskienė, N. Tamošiū
nienė, J. M. Krups, J. Pur- 
lis, A. Aimantienė, Kviet- 
kienė, Rėmėjas, E. Miki- 
tiėnė, J. R. Ivans, V. J. 
Stankus, Jane Vigin, J. 
Koch ir J. Augutienė.

Aukos perduota draugui 
Gasiūnui, o jis perduos laik
raščiui “Daily World.” Dien
raštis anglų kalba yra dau
giau nei reikalingas mūsų 
šalyje. Karas Vietname, 
ateinanti šalies rinkimai, 
rasinis klausimas ir daug 
kitų klausimų reikalauja 
teisingo nušvietimo. O tai 
gali atlikti tik pažangus, 
tiesą rodantis laikraštis.

V. Bovinas

Dar vienas kurortinis 
rajonas

Artimiausiu metu numa
toma sukurti naują kuror
tinį šalies rajoną aukšti
kalnių ežero Isyk-Kulio pa
krantėse.

Kurortinių “resursų” tirti 
kasmet čia vyksta Kirgizi
jos Kurortologijos ir fizio
terapijos mokslinio tyrimo 
instituto klimato loginės 
ekspe d i c i j o s. Sveikatos 
miestai bus statomi vaiz
dingose vietovėse, už pus
antro-dviejų kilometrų nuo 
vandens (pati pakrantė ne
palanki seisminiu atžvil
giu), greta gydomojo purvo 
šaltinių.

Kasmet čia galės pailsėti 
20,000 žmonių.

PLYMOUTHH, PA.

Mirus

Onai Krutulienei
Reiškiame gilią užuojautą velionės dukroms 

Albina Mack; ir Jean Rogers, broliui, anūkams
ir giminėms.

L. S. Rauduviai M. Sienkiewicz
P. Rudišauskienė E. Kasparienė
V. Mitchell M. Kaspariūtė
J. K. Lutackai V. A. Grigaičiai
E. Karaitienė V. M. Kremai
P. Mankauskas. O. Žilinskienė
L. Lutackas S. Mikonis
M. Balukonienė V. Kazlauskienė
A. Globičius E. čeraškienė

VIENINTELIS BALDAS.
Mauritanijos klaj o k 1 i a i 

naudojasi tik vienu baldu— 
kėde, ir tai ne kasdien. 
Prieš kelionę jie apverčia 
kėdę, uždeda ant kupranu
gario ir tvirtai pririša. Rai
telis kėdėje jaučiasi lyg bal
ne. Dažniausiai kupranu
gariais joja jaunos motinos, 
o senesniosios pėsčios eina 
šalia.

Surakintas pabėgo 
iš teismabučio

Newark, N. J. — Nuteis
tas žmogžudys Ronald Lee 
Murray buvo pristatytas 
teismui su kitais 23 kali
niais. Visi buvo surakinti. 
Policijos buvo pakankamai 
kalinius prižiūrėti.

Bet Murray visai nepa- 
tėmytas iš teismabučio paT* 
spruko. Dabar jis visur ieš
komas ir dar vis nesuran
damas. 7
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Nelengvo, bet labai garbingo 
likimo aktore

me
aly- 
nu- 
ana

RTFSR literatūros ir 
r no dekados Lietuvoje č 

vių tarpe buvo RTFSR 
sipelniusi artistė Tat, 
Samoilova.

“Puikaus, bet nelengvo li
kimo aktorė,” — taip atsi
liepė apie ją vienas dno 
kritikų. Ar tai ne paradok
sas? Prieš 12 metų, ji 
paukštė atskrido į n 
ekraną, jos nuostabi, 
linti ir kenčianti Veronika 
pavergė daugelio širdis, 
vaidmuo rėžis i e r i a u s 
Kalatozovo filme “Skre 
gervės” atnešė Tat j; inai 
pasaulinį garsą. XI Tarp
tautiniame kino festiv ‘ 
Kanuose ji tapo sensacija. 
Iš žurnalų ir laikraščių 
lapių į mus žvelge malo

* nesišypsantis, truputį

taip 
ūsų 
my-

Šis
M. 

nda

lyje

nus
iaus, 
asi

metriškas veidas su išraiš- 
jįkingomis įkypomis akimis, 

šimtų straipsnių autoriai 
įvairiausiomis pasaulio 
bomis gyrė jos vaidybą, 
daugelio Vakarų Europos 
studijų režisieriai siūlė 
pagrindi n i u s vaidmenį 
prancūzai buvo įsitikinę, 
jog ji turi suvaidinti 
Kareniną pąroje su. Že

kal-

• • jai 
s, o

•aru

o irTatjana, žinomo teati 
kino aktoriaus Jevgenijaus 
Samoilovo duktė, žinojo, 
koks sunkus yra aktor 
darbas. Ir nežiūrint tol, vi
są savo sąmoningą gyveni
mą ji žinojo, jog bus akto
re. Kito kelio ji nematė...

Teatrinėje mokykloje 
pat pirmojo kurso buvo 
skirta prie “neaiškių.” 
medijai — pei\ rimta, 
mai — vaikiškai naivi.

^nė galėjo apstulbinti šelmės 
tarnaitės vaidmenyje ii 
ti šalta tragiškoje re 
debiutavusi režisieriau 
Kaplanovskio filme “M 
kietis,” ji atkreipė dėn 
savo aktoriniu bejėgišk 
o “Gervėse” 
tikru talentu!..

Tačiau ir po pasai 
masto sėkmės jos nele 
taip puikiai prasidėjusi ki
no aktorės karjera. P^r 12 
metų ji suvaidino ketu 
se filmuose: “ 
laiškas,” “ 
ieško draugo,” “ 
į Rytus,” “Alba Regis.’ 
vaidino sąžiningai, profesi
onaliai, ir daugiau n 
Šie vaidmenys n e a 11 
džiaugsmo nei žiūrovu: 
atlikę j ai. Žiū r o v a s, 
daug iš jos laukęs—nu 
lė. Pasigirdo balsų, es^ 

.moilova — vieno vaid 
* aktorė. Ir tik atkaklia 
ii tikėjosi, jog mylim? 
tore anksčiau ar vėliau 
džiugins žiūrovus nauj 
vo talento spindesiu.

Ir jie pasirodė teisūs 
žisierius A. Zarchis p? 
jo Taniai

iaus

Ji is 
pri- 
Ko- 
dra- 
Ta-

lik-

eksi- 
esį... 
imu, 

pavergė visus

linio 
pino

?iuo- 
Neišsiiįstas 

Leonas Garosas 
Jie žygiavo 

’ Su-

ieko. 
i e š ė 
, nei 
tiek 

sivy- 
, Sa- 
nens 
usie- 
, ak- 
pra-

vaidmenį,

me ją svajojo pamatyti 
prancūzų kinemato g r a f i - 
ninkai, patikėjo nežiūrint 
daugelio skeptiškų tvirtini
mų, jog suvaidinti Kareni- 
ną Tatjanai nepavyks. Ir 
štai filmas “Ana Karenina” 
išėjo į ekranus, Į nuščiuvu
sią salę vėl žvelgia nuosta
bios akys, kupinos skausmo 
ir meilės, ekrane vėl gyve
na išdidi Tolstojaus herojė. 
Apstulbintas žiūrovas tylė
damas palieka salę, vėl per
gyvenęs tokią pažįstamą ir 
taip naujai nuskambėjusią 
rusų aristokratės, metusios 
iššūkį savo visuomenei, tra
gediją... Išeina, nusineš
damas nepakartojamą Anos 
šypseną, kaip kadaise išei
davo, nusinešdamas tragiš
ką Veronikos paveikslą... 
Išeina, kad vienatvėje per
galvotų tai, ką naujo at
skleidė iame klasikiniame 
vaidmenyje Samoilova, kad 
vėl lauktų naujų susitikimų 
su ja.

R. Glibauskaitė

Atominė elektrinė 
Šiaurėje

Maskva.— Kolos pusiasa- 
salyje statoma įšiauriausia 
šalyje atominė elektrinė. Ji 
tieks energiją sparčiai be
sivystančiai pramonei.

Statyboje dabar planuo
jama teritorija. Teks atlik
ti didžiulės apimties darbus. 
Mechanizatoriai p e r k e 1 s 
apie 400 tūkstančių kubinių 
metrų uolėto grunto, apie 
700 tūkstančių kubinių met
rų morenos pašalins tiesda
mi nuvedamąjį kanalą.

Už 10 km. nuo elektrinės 
auga naujas statybininkų ir 
eksploatacininkų mie s t a s. 
Pirmieji pastatai jau priė
mė naujakurius.

Liet, kompozitoriaus 
kūriniai Italijoje

V tarptautiniame 1968 
metų S. I. M. C. (tarptauti
nė kompozitorių organiza
cija rengiamame konkurse, 
kuris šiais metais įvyks 
Italijos sostinėje Romoje, 
lietuvių muzikai atstovaus 
mūsų kompozitoriaus Vy
tauto Montvilos kūryba. 
Žiuri komisija, sudaryta iš 
įžymių keturių kompozito
rių, susipažins su V. Mont- 
vilos lietuvišku styginiu 
kvartetu ir kūriniu fortepi- 
pijonui, pavadintu “Skam
besiai.”

Šie kūriniai jau pasiekė 
Italiją ir įtraukti į tarptau
tinio konkurso programą.

, Re- 
tikė- 

khria-
Daugiau įvairių parengi

mų “Laisves” naudai.

Philadelphia, Pa.
Vėl atbudo gamta

Pas mus žiemą buvo ne- 
žiauri. Nors kai 
spustelėdavo t v 
sniego retai kad 
vom. Tik tiek b 
kad daugelį iš rpūsų skau
džiai paglamonėj 
toji aziatiška “f 
po visų nemalo 
visų akys nušvit 
rio jausmas vėl j 
dis, visa augai: 
veržiasi iš žemė 
tyviai medeliai 
spalvingais žiedą 
lengviau alsuoja 
oru.

Žavingas pavasaris pas
katino prie veik 
10 kuopos nariu: 
d., didoka grupė 
asmenų suruošė 
baltimoriečių surengtą tra
dicinį Juozų pag 
būvį, kurių ' ten 
daug. Svečių prigužėjo dau
giau negu buvo 
sų ūpas ir nuolaika buvo 
aukštai pakilusi, 
į pobūvį atvyko 
pakopos svečiai 
Lietuvos.

Po vaišių pobūvio pirmi
ninkas paprašė 
teisti už padaru 
“nuostolius”, kui 
ant stalų padėtos gėrybės 
suniokojo.

Gaila, kad į Juozų šven
tę nebegalėjo at\ 
nys, kuris pu 
laiptų skaudžiai 
Linkime jam gr 
ti.

Philadelphieči^i sako, kad 
ir jie suruoš 
draugišką sueigŽlę, apie ge
gužės 5 d., A. Merkio salė
je. O kai kurie 
nėja apie Ramanauskų di
džiulį banketą:

rtais šaltis 
ir t a i, bet 
a tegauda- 
uvo bloga,

o ta nelem- 
u”. Tačiau 
riumų, vėl 
o. Pavasa- 
audina šir- 
nė gyvybė 

js. Dekora- 
pasipuošė 

is, krūtinė 
pavasario

os ir LLD 
s. Kovo 31 

: iš apie 18 
■ išvyką į

erbimo po- 
ai randasi

laukta. Vi-

Netikėtai 
ir aukštos 
iš Tarybų

svečių atsi- 
tus jiems 
•ie nemažai

ykti J. Sta- 
damas ant 
susitrenkė, 

■įeit susveik-

pavasarinę

jau klausi-

Ar šiemet 
banketas bus ruošiamas ar 
ne? Kiek Leonorai teko su- 

šią vasarą 
rengiamas, 
tiksliai ne-

žinoti, tai ir 
banketas ■ bus 
Tiktai diena dar 
nustatyta.

Balandžio antrą dieną Phi- 
ladelphijoj kalbėjo senato
rius Robertas Kennedis. Jį 
pasitiko trukšmingai svei
kindama labai didelė minia 
žmonių ir su 
klausėsi jo p rak 
to burmistrui parneš Tate, 
demokratui, ir 
mokratų partijas didiesiem 
šulams baisiai r 
nedžio atsilankymas, 
Mr. Tate ir kit 
mokratų partijos vadai vi
sa savo išgale į 
tavo už prezidi 
Johnsoną. O kai kurie de
mokratai perša 
miesto majorą (T. H. Tate 
prezidento urėd

ovacijomis 
albos. Mies-

kitiems de-

epatiko Ke- 
nes 

žymūs de-

ėmė ir agi-

nominuoti

ii.
Leonora

Bernas. — Aukso rezer
vams mažėjant, Šveicarija 
pajuto finansine) krizę.

Nuotraukoje: RtFSR nusipelniusi kino aktore T. 
TBamoilova kalbasi su Lietuvos TSR Kompozitorių są
jungos valdybos pirmininku E. Balsiu (kairėje) ir Lie
tuvos TSR liaudies rašytoju A. Venclova.
T. M. Baranausko (ELTOS) nuotrauka

YUCAIPA, CALIF.
Parengimas su pietumis
Mūsų vietiniai ir apylin

kės lietuviai mėgsta drau
giškas sueigas-parengimus, 
todėl mūsų gabios šeiminin
kės sumanė vėl turėti pa
rengimą salėje. Įvyks ba
landžio (April) 20 d., šeš
tadienį. Pradžia nuo 12 vai. 
Bus paruošti skanūs pietūs, 
dalyviai galės jais naudotis 
apie 12:30. Papietavę, ga
lėsime užsiimti žaidynėmis 
arba ir šokti: tikiuosi, mū
sų muzikantas šauniai pa
gros.

Rengėjai, LDS 58 kuopa, 
maloniai kviečia visus? iš 
toli ir vietinius yucaipie- 
čius.

Išleistuves
Yucaipos ilgametė gyven

toja Petronela Babilienė, 
1967 metais netekusi savo 
vyro, sumanė išvažiuoti pas 
savo šeimos narius į Chi
cago, Ill. Balandžio mėn. 
mano apleisti Yucaipą.

Yucaipos keletas šeimi
ninkių surengė jai šaunias 
išleistuves Yucaipos parko 
salėje. Buvo suruošti ska
nūs pietūs. Atvyko skaitlin
gas būrys jos pažįstamų ją 
atsisveikinti. Išleistuvių 
rengėjai (žinoma, prisidėjo 
ir dalyviai) įteikė jai gra
žią dovaną atminčiai.

Pamačiusi didelį skaičių 
dalyvių ir gavus gražią do
vanėlę, ji iš susijaudinimo 
apsiverkė. Atsistojusi vi
siems širdingai padėkojo ir 
pareiškė: Jeigu Chicagoje 
nebus man tinkama gyven7 
ti, gal aš ir vėl atvyksiu į 
Yucaipą.

Petronela yra gyvenusi 
Chicagoje. Ten ji savo šei
mą užaugino ir išmokslino. 
Ji yra dalyvavusi Kanklių 
chore. Tikiuosi, kad ji ir 
dabar pamylės meninį vei
kimą.

Linkime geros klotie s 
Tau, Petronela, buvai gera 
kaiminka.

Gimtadienio linkėjimai
Margareta Alvinienė ko

vo 25 d. atžymėjo savo 74- 
ąjį gimtadienį. Ji džiaugia
si, kad jos gimtadienio ju
biliejumi draugai nepamirš
ta ją pasveikinti gražiomis 
kortelėmis, kurių šiuosyk 
gavo labai daug. Tūli dar ir 
su dovanėlėmis. Dovanų jai 
įteikė Valė Sutkienė. Duk
tė Atkins atsiuntė puikų 
gėlių bukietą. Adelė Zixie- 
nė sykiu su Maryte Radie- 
ne ir draugais Pūkiais su
ruošė šaunų pažmonį mūsų 
stuboje ir įdavė gražių do
vanų. .

Margareta taria visiems 
širdingą ačiū.

Alvinas

Sudėtinga operącija, 
atlikta Vilniuje

Vilniaus klinikinės ligoni
nės Antakalnyje širdies chi
rurgijos skyriuje atlikta 
širdies vožtuvo persodinimo 
operacija. Apie tai gydyto
jau |Chirurgas D. Kavoliū- 
nas papasakojo:

— Rokiškio rajono L. Gi
ros kolūkio kolūkietė M. 
Grigalavičienė ilgą laiką 
sirgo širdies reumatu. Pro
cesas pakenkė aortinį vož
tuvą: jis sukalkėjo ir nebe- 
atliko savo funkcijos. Ope
racijos metu nebuvo galima 
vožtuvo atitaisyti, ir teko 
persodinti dirbtinį vožtuvą.

Operaciją a 11 i k.o prof 
Alg. Marcinkevičius, asis
tuojant medicinos mokslų 
kandidatui V. Sirvydžiui ir 
A. Maineliui.’ Atliekant ope
raciją, dalyvavo gydytojai 
A. Baublys, A. Matulionis, 
L. Zeldinas, G. Martinėnas 
ir kiti medikai.

Penkias valandas truko 
ši sudėtinga operacija. Va
landai širdis buvo' sustab
dyta.

Po operacijai ligonė M. 
Grigalavičienė jaučiasi ge
rai.

Naujas Muzikinis 
kolektyvas

Vilnius. —Pakili nuotaika 
vyravo LTSR Valstybinės 
konservatorijos koncertų 
salėje,kur sostinės muzikos 
mėgėjai sutiko naujo muzi
kinio kolektyvo — kameri
nio orkestro pirmąjį pasiro
dymą. Orkestras jaunas ne 
tik savo stažu, bet ir daly
vių amžiumi.

Kolektyvinio muzikavimo 
būtinumo, o svarbi a u s i a, 
meilės kamerinei muzikai 
paskatinti, praėjusį rudenį 
jauni Lietuvos konservato
rijos pedagogai — smuiki
ninkai meno mokslų kandi
datas A. Gricius, A. Stul
gys, A. Vainiūnaitė, aspi
rantas J. Dvarionas, altistas 
D. Katkus, pasikvietę kon
servatorijos studentus R. 
Šiugždinį, A. Grižą, J. Ru- 
melaitį, C. Mendelsoną, A. 
Šivickį ir Maskvos konser
vatorijos studentą R. Kati
lių, dalyvaujant vargoninin
kui ir pianistui B. Vasi
liauskui, susirinko LTSR 
Kompozitorių sąjungoje į 
savo pirmąją repeticiją.

Apie varpus
Varpai kaip signalinis in

strumentas buvo žinomi ge
rokai prieš mūsų erą. Di
desni varpai Europoje pra
dėti gaminti apie IV-VI a. 
Jais skambindavo įvairiau
siomis progomis: iškilmin
goms eitynėms: sveikinant 
nugalėtojus, pranešant dar
bo pradžią bei pabaigą, su
šaukiant sueigą (pavyzdžiui 
Didžiajame Novgorode bū
davo specialus varpas liau
dies susirinkimui — viečei 
— sušaukti), sušaukiant ka
rius, skelbiant pavojų, duo
dant sugnalus paklydusiems 
ir t. t. Nuo IX a. vidurio 
varpai plačiai pradėta nau
doti bažnyčioje. Jiems sta
tydavo specialias varpines.

Pirmuosius varpus kal
viai nukaldavo. Seniausi 
varpai saugomi Edinburgo 
(Anglija) ir Kelno (VFR) 
miesto muziejuose. Pastara
jame yra 613 m. gamintas 
varpas. Nuo XIV a. pradė
ta skambinti ištisoiAįs var
pų šeimynomis, įvairaus dy
džio ir tono. / '

Didžiausias pasaulyje yra 
“Carkolokol”
Kremliuje, sveriąs 205 to
nas, nuliedintas 1533 m. Ru
sija pasižymėjo didžiausiais 
varpais. Yra žinoma ir dau
giau didelių (35 t. 50 t.) ru
sų meistrų nulietų varpų. 
Tuo tarpu, pavyzdžiui, Vo
kietijoje didžiausias varpas 
(Kelno katedros vakarinia
me bokšte) sveria 25 tonas.

Liaudis yra sukūrusi ne
maža legendų apie pasken
dusius varpus, o poetai—le
gendų, baladžių, dramų. Pa-, 
vyzdžiui, Maironis pagal 
žmonių pasakojimus parašė 
baladę “Užkeiktas Skapiš
kio varpa s”, Gerhardas 
Hauptmanas — dramą “Už
keiktas varpas” ir t.t.

Varpus lieja iš bronzos 
(76-80 proc. vario ir 24-20 
proc. cino). Garsūs ^arpų 
meistrai turėdavo savo ga
mybines paslaptis — nulie- 
davo ypač melodingai skam
bančius varpus.

Z. Meškauskas

Help Wanted Male

ICE CREAM

Freezer operator and ice cream 
mix-pasteurizing man

SUNNY MAID ICE CREAM CO.,
2911 Ellsworth St. HO 8-3100.

(22-27)

PRODUCTION
WORKERS

Manufacturing experience preferr
ed. Excellent wages, shift premium, 
and fringe benefits, with growth op
portunities. Rotating shift work, 2 
years minimum H. S. Apply' direct 
Personnel Office. (Open 7 days per 
week

An

for applications).
OWENS CORNING
FIBERGLAS CORP.

Barrington, N. J.
Equal Opportunity Employer.

(24-27)

PAPER Bag Machine Operator. 
Expd. Opening available in a Bal
timore Folding Paper Box Plant. 
Must be qualified to setup, operate 
and adjust machine and train as
sistants. Good oppty for right man. 
Write or call Maryland Paper Box 
Co., 4545 Annapolis Rd., Baltimore, 
Md., 21227. 301 ST. 9-1700. (24-29)

a s k v o j e,

SHEET METAL MECHS. Air-cond. 
Serv. Mep. Good opportunity for 
expd. men willing to grow with 
expanding suburban Co. / Only expd. 
men need apply. Good salary and 
benefits.
ENVIRONMENT CONTROL CO. 

OS 5-4210.
(26-28)

MEN

$3.10 HOUR SAL.

I need six men to help me in the 

evening. 6 to 10, with car. Call
Mr. Clark. RA 5-9400 

(22-28)

MAINTENANCE MAN. Excellent 
opportunity for individual with tho- 
ro knowledge of industrial electri
cal circuits and practices. Also expd 
in maintenance of sheet metal fab
ricating machinery and equipment. 
Background in piping desirable. 
Permanent position with liberal be
nefits and good working conditions. 
An equal opportunity employer. 
P-W Industries, Inc., 11500 B-Roo- 
sevelt Blvd., Phila., Pa. (24-31)

Help Wanted Female

SEAMSTRESS Refined, well spoken 
lady, 25 to 45 yrs. old. Will be 
trained with ladies dressing 
hair arranging. Full time 
tion. C. C. Funeral Home, 
cellent working conditions
benefits. Please state qualifica
tions in letter. P. O. Box L-12, 
1015 Chestnut St., Phila., Pa., 19107.

(26-32)

and 
posi- 

Ex- 
and

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

BROCKTON, MASS.

Antanas Wallan
Mirė kovo 21, 1968

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Rosei, 
sūnui Dr. Vincentui Wallan ir jo šeimai. Duk
rai Aldona 
minėms ir

Downing ir jos šeimai. Visiems gi- 
draugams.

Peter ir Anna Klimai,
Valrico, Fla.

Mūsų vaikai:
Bertha ir Ąlleson Copp,
Stoughton,

Virginia
Edmund

Mass.
ir Horace Perry, Norwell, Mass, 
ir Marian Klimas, Halifax, Mass.

Gyvulių augintojų 
laimėjimai

Lie t u v o s, Moldavijos, 
Latvijos, Turkmėnijos ir 
Estijos žemės ūkio darbuo
tojai pirma laiko įvykdė 
pieno, gyvulių ir kiaušinių 
supirkimo pirmojo ketvir
čio planą.

Gyvulininkyst ė s produk
tai tebeparduodami valsty
bei.

K. Jauniui atminti
Kauno Mokytojų namuo

se įvyko įžymaus lietuvių 
kalbininko K. Jauniaus, ku
rio gyvenimas glaudžiai su
sijęs su Kaunu, 60-ųjų mir
ties metinių minėjimas. 
Pranešimą apie K. Jauniaus 
gyvenimą ir nuopelnus lie
tuvių kalbai skaitė Vilniaus 
Valstybinio pedagoginio in
stituto prorektoriaus docen
tas V. Drotvinas. Apie ats
kirus įžymiojo kalbininko 
veiklos būdingesnius bruo
žus kalbėjo pedagogas A. 
Kalnius, vertėjas A. Žirgu- 
lys. Dramos teatro aktorius 
A. Mackevičius skaitė G. 
Bitės-Petkevičaitės prisimi
nimus apie K. Jaunių iš jos 
“Raštų” pirmojo tomo.

ŠIUOLAIKINĖ 
ALEGORIJA

Tūlas amerikiečių banki
ninkas užsakė dailininkui 
savo portretą. Kai buvo 
baigtas, bankininkas atsi
sakė pirkti.* “Tai ne aš” — 
trumpai jis pareiškė. Tada 
dailininkas išstatė portretą 
pardavimui, ant jo užrašęs: 
“Piktadarys.” Bankininkas 
ėmė protestuoti. “Bet juk 
tai ne jūs, — trumpai atsa
kė dailininkas. — Jūs pats 
man tai sakėte.” Diskusija 
baigėsi kompromisu: ban
kininkas nupirko portretą, 
o dailininkas ont jo uždėjo 
naują užrašą — “Filantro
pas.”

WATERBURY, CONN.

Gailim ir liūdim netekusių sesučių—

Andes Šopienės
— ir —

Oleses Bobinas-Gylienes
Ilsėkitės ramiai, mes jūsų niekuomet nepamiršim. 

Nuliūdę liekame seserys—
L Abložiene 
Klem Yenkeliūniene 
ir sesuo T. Lietuvoje

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio 13 d., 2 vai. 
dieną, 1154 No. 4th St. Na
riai kviečiami dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime. 
Tarsimės ne vien tik Drau
gijos reikalais, bet ir šių 
dienų politiniais nuotykiais. 
Priešrinkiminės nominaci
jos aukščiausio šalies parei
gūno jau visai arti. Nuo jo 
priklauso gyvybinė ateitis. 
Karas arba taika. Budėki
me, draugai! Valdyba.

(26-27\



Ieškomas
s.

Balandžio 28 d.
LLD II apskrities iš Lie

tuvos spalvotų filmų rody
mas 69-61 Grand Ave., 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.

Antano.
Ameriką 1905-06 m. 
brolis, 
timorėje.
Antanas Žvikas, Kėdainių rajonas, 
Krakių paštas,

Gegužės 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

Ieškomas Žvikas Boleslovas, 
Gimęs 1885 m. Išvyko i 

Jis yra mano 
Žinojau, kad gyvena Bal- 

Prašau pranešti man.

Digraičių kaimas,
Lithuania, USSR. (26-27)

6 pusi.

ir gyvenimui prail-

s

n-

ose

Jonas Dargis

is.

an-

Clifton, N. J.

LIŪDNA SUKAKTIS

ani- 
kas

700 
mo-

Medų 
čiausiai

Michalina Jurevich, žmona
Brooklyn, N. Y.

Balandžio 3 d. suėjo vieneri metai kai mirė 
mūsų mylima brolienė

Ona Dennis-Danskevičienė

ais 
na-

Dabar, čia prieš saulę 
spindi baltas milžinas, tai 
didžiausias Pabaltyje, to-

Ji buvo mums labai artima ir gražiai sugy
vendavome. Su gailesčiu—

Vladas ir Jieva Graunai
Ozone Park, N.. Y. 

1 • /

ant 
ku- 

S.

Jeigu 1965 metais buvo 
išlydyta metalo 10,000 to-

Antradienis, Balandžio (April) 9, 1968

Petrašiūnai šiandien
(Specialiai “Laisvei”)

Prie Kauno-Vilniaus plen
to, ant Nemuno kranto, 
nuošalus nuo miesto, prieš
kariniais metais buvo nedi
delis miestelis, panašus į 
kaimą. Tarybiniais metais 
jis išsiplėtė į pietus iki 
Kauno marių, į šiaurę su
sijungė su Kaunu, kurio 
naujieji gyvenamieji kvar
talai pui k u o j a s i 9-aukš- 
čiais pastatais. Ir patys 
Petrašiūnai tapo įjungti į 
Kauno miesto ribų teritori
ja-

Šiandien Petrašiūnai jai 
pramoninis miestas. Čia 
pastatyta daug keliaaukš
čių namų, jie aprūpinti du
jomis, karšt u vandeniu 
centriniu apšildymu ir ki 
tais patogumais.

Yra ligoninė, vaikų dar 
želiai, paštas, kinoteatras, 
pirtis, knygynas, valgykla 
statoma kavinė-restoranas, 
įvairios parduotuvės. Di ■ 
džiuliais kaminais išsiski
ria fabrikai: šiluminė elek
trinė, J. Janonio vardo po
pieriaus fabrikas, Bitu
kas—silikatinių plytų, sta
tyboms plokščių gamykla 
ir, naujas cechas šilumi
nėms trasoms izoliuotiems 
vamzdžiams gaminti. Nemi - 
nas — vinių fabrikas, lent- 
piūvė ir lentų išdrbiniai, 
ketaus liejykla ir kiti.

Ketaus liejykla, dabar 
vadinama “Lietuvos mag- 
nitka,” tai naujausias ir vj- 
šų didžiausias fabriką 
Petrašiūnuose.

Prieš kelerius metus tarjp 
Petrašiūnų ir geležinkelio 
buvo pelkėta, krūmokšniais 
apaugusi, nenaudojama že
mė. Tarybiniai žmonės pa
darė ją naudinga. Buldo
zeriai 
ekskavatoriai nukasė 'puįr- 
vą — išlygino. Tai buvo 
prieš kelerius metus.

didžiausias Pabaltyje, t 
kios rūšies fabrikas. Jo 
dūmai neteršia oro, nes jo 
kuras — elektros energi.a. 
Jo kompleksą sudaro kali 
pastatai. Į jo vidų nuties
tos trys geležinkelio linijps, 
tai yra 1-oji, jau veiki 
čioji milžino pusė.

Šiais metais bus pradėta 
statyti kita šito fabriko 
pusė, kuri bus ne mažesnė 
už dabartinę. Ji išsidėstys 
19 hektarų plote, tai bus 
didžiulis statinys, užiman
tis daugiau kaip 200,000 
kvadratinių metrų plotą.

Dabartiniuose pastatu 
jau liejasi metalo upės. 
Čia gaminama detalės nuo 
pusės kilogramo iki 5 to(nų. 
Gamykla savo gamin 
aprūpins ne tik Kauno i 
šinų fabrikus, bet — 
nių, Panevėžį, Kapsuką} ir 
kitus respublikos .miest

Šiandien čia akį patrau
kia apie pastatus žaliuo;
tys plotai, asfaltuoti keliai 
apsodinti liepaitėmis, deko
ratyviniais krūmais. Ir mąn 
malonu pavaikščioti eii 
į savo kolektyvinį sodą, 
ris yra netoli gamyklo

Ant fabriko sienos kabo 
lenta: 1965 m. čia dirbo 
žmonių; 1966 m.—800 z 
nių; 1967 m.—950 žmogių; 
1968 m. dirbs 1,200 žmonių;
1968 m. dirbs 1,200 žmonių;
1969 m. — 1,600 žm.; 1970 
m.—1,730 žm.

Visi darbai čia meet 
zuoti ir automatizuoti, 
žymiai sumažina darb nin
ku skaičių.

nų, tai 1970 m. bus išlydy
ta 45,000 t.

Toks fabriko augimo gra
fikas pas mus ne naujiena. 
Pas mus statomi ne tik nau
ji fabrikai, bet ir plečiami 
jau esantieji. Niekas nesto
vi vietoje, o viskas žengia 
pirmyn ir tik pirmyn!.. 
Už tai pas mus bedarbių 
nėra ir būti negali, bet 
priešingai: visur darbas 
laukia žmogaus rankų.

Stasys Gimbutas
Kaunas

Jei negaluojate - gal 
jums padės medus

Prieš, 3,500 metų Eberso 
papiruse rašoma, kad me
dus buvo naudojamas. žaiz
doms ir skrandžiui gydyti. 
Hipokratas ir Avicena re
komendavo medų .gydymui, 
maistui

organizmas grei- 
įsisavina ištirpintą. 

Ilgai neužsilaikydamas 
skrandyje, medus patenka į 
žarnyną, o iš ten — į krau
ją ir audinius. Bičių medus 
žymiai geriau, negu cukrus, 
atnaujina ir išlaiko raume
nų jėgą, pagreitina norma
lų organizmo augimą. Ja
me esantys eteriniai aliejai 
ir kitos medžiagos švelniai 
dirgina organizmą, ypač 
kraujo ir nervu sistemas, 
reguliuoja vidurius. Todėl 
medus yra naudingas nu- 
v a r g u s i e m s bei nusilpu- 
siems žmonėms, o taip pat 
sveikstantiems po sunkių li
gų. turintiems užkietėjusius 
vidurius.

Liaudies , medicinoje me
dus plačiai taikomas širdies 
susirgimams (ypač nusilpus 
širdies; raųmeųs darbui) 
gydyti, prieš astmą. Jame 
esantis manganas ir geležis 
sustiprina virškinimą. Įro
dyta, kad liepų medus ma
žina skrandžio sulčių sekre
ciją bei rūgštingumą. Todėl 
iis gerai veikia ligonius, 
sergančius gastritu, opali
ge. Medus su karštu pienu 
naudojamas plaučių ligoms 
gydyti.

Medus gerai veikia ligo
nius, sergančius nervų ligo
mis. Jis malšina galvos 
skausmus, sumažina silpnu
mą. padidėjusi dirglumą. Jį 
valgant, pranvksta nemiga, 
organizmas darosi žvales
nis. Medumi galima gydyti 
kai' kuriuos odos susirgi
mus. Sumaišę ji su kiauši
nio tryniu ir grietine lygio
mis dalimis, galima naudo
ji odai sušvelninti ir sustip
rinti.

Nors medus nėra spriai 
veikianti medžiaga, tačiau 
be saiko naudoti negalima... 
Nepatartina medaus šildy
ki. Esant aukštesnei tempe
ratūrai, pradeda skilti kai 
kurios medžiagos.

J. Vasiliauskas

Kokia gi 
sostii

Parengimų kalendorius
Balandžio 21

LDS 1 kp. pietūs “Lais-^’ 
vės”

Iš LDS 13 kp. mitingo
LDS 13 kp. susirinkimas 

laikytas balandžio 3 d. Na
rių nedaug teatsilankė.

Valdybos raportai buvo 
geri. Visi kp. nariai, apart 
dvieju, savo mokestis laiku 
sumokėjo. Ligonių šiuo me
tu neturime. Kuopos ižde 
daugiau $200.

Kalbėta apie parengimą, 
kad sukėlus daugiau pinigų 
delegatams pasiųsti į LDS 
seimą, įvykstantį liepos 
mėn. Worcester, Mass. Pa
sirodė, kad dabar yra ne
mažai kitų parengimų, tai 
kuopa nusitarė suruošti pa
rengimą rudenį.

Iš Centro gauta balotai 
ir informacijos dėl Centro 
Valdybos ir seimo delegatų 
rinkimų. Nutarta rinkimus 
turėti trečiadienio vakare, 
gegužės 8 d. Po susirinki
mo visi dalyviai bus kava 
ir pyragu pavaišinti.

Labai svarbu visiems na
riams geg. 8 d. susirinkime 
dalyvauti, kad galėtume at
likti organizacines parei
gas: rinkti Centro Valdybą 
ir delegatus seimui.

13 kp. narys

Graži atsisveikinimo 
ir išleistuvių sueiga 

»

Praėjusį šeštadienį “Lais
vės” salėje turėjome, vieną 
iš gražiausių parengimų. 
Tai buvo vakarienė atsi
sveikinimui su Onute ir Ro
bertu žiugždais, labai dau
geliui Amerikos lietuvių ga
na gerai pažįstamais T. Lie
tuvos jaunais darbuotojais. 
Kaip žinia, Robertas Žiugž
da per daugiau kaip trejus 
metus Jungtinėse Valstijo
se gyveno ir darbavosi kaip 
anglų kalba Maskvoje lei
džiamo “Moscow News” 
laikraščio korespondentas. 
Taip pat jo korespondenci
jos laikas nuo laiko pasiro
dydavo ir Vilniaus “Tieso
je.” . ,

Reikia, pasakyti, kad, kai
po laikraščio reporteris ir 
atstovas, Robertas Žiugžda 
turėjo nepaprastą progą 
plačiausiai pavažinėti ir ge
rai susipažinti su mūsų 
kraštu. Dabar, pasibaigus 
jo tarnybai, su savo mylima 
žmonele jis grįžta jau į la
bai išsiilgtą tėvynę. Grįš, 
sakė, laivu Roterdam,” ku
ris iš New Yorko uosto iš
plauks šį ketvirtadienį, ba
landžio 11 d., išplauks 10 
vai. vakare.

Kadangi nebuvo garsinta, 
kokiam tikslui ši vakarienė 
rengiama, tai daugelis šios 
apylinkės lietuvių, kurie bū
tų norėję su Onute ir Ro
bertu atsisveikinti, aišku, 
nežinojo ir neatvyko. Bet 
ir taip vakarienę pavalgyti 
ir pasivaišinti susirinko ne
mažai.

Programėlė susidėjo tik 
tik 138 tūkstančiai iš trumpų kalbų. Visi kal- 

1917 metais mes bėjusieji jiems palinkėjo 
I laimingos kelionės ir dar ki
to susitikimo rarba čia . vėl 
mūsų Amerikoje, ar tenai 
už plačiųjų jūrų gražiojoje 
Lietuvoje.

Labai gražias ir jausmin
gas atsisveikinimo kalbąs 
mums pasakė Ona ir Ro
bertas. Jiedu nepašykštėjo 
pasidalyti įsigytais įspū
džiais mūsų šalyje. Po vis
ko dar ilgai žmonės nenorė
jo skirstytis ir grįžti namo. 
Kiekvienas norėjo ir asme
niškai šiems puikiems Lie
tuvos žmonėms paspausti 
dešinę ir palinkėti laimin
gos kelionės.

Prašėme Oną ir Robertą 
perduoti nuo mūsų geriau
sius linkėjimus Lietuvos 
žmonėms. Tikimės, kad jie 
ir Vilniuje, ir Kaune, ir vi
sur, kur tik turės progą, tą 
mūsų vardu padarys.

Vakarienei ir programai 
pirmininkavo Lillian Kava
liauskaitė. Viskas baigėsi 
labai, labai gražiai.

Rep.

tikroji Lietuvos 
lės praeitis?

Sakoma — žili Vilniaus 
mūrai. Legendomis apipin
ti, būtais ir nebūtais daly
kais išgražinti. O kokia ta 
tikroji Vilniaus praeitis? 
Istorikai jau seniai rinko 
tiesos grūdus, atsijodami 
pagražinimus ir prasima
nymus, kol supylė nemažą 
Vilniaus istorijos aruodą.

Trys vilniečiai istorikai— 
Istorijos instituto darbuo
tojai — profesorius, istori
jos mokslų daktaras Juozas 
Jurginis, istorijos mokslų 
kandidatai Vytautas Mer
kys ir Adolfas Tautavičius 
parašė, o “Minties” leidyk
la dar šiais metais išleis 
“Vilniaus miesto istoriją.” 
Ta proga mes paprašėme 
vieną : autorių — Vytautą 
Merki atsakyti į keletą 
klausimų.

—Malonėkite pasakyti, 
kas pirmieji ėmėsi rašyti 
Vilniaus istoriją?

—Tai žinomas Vilniaus 
istorikas Mykolas Balins- 
kis. 1836-1938 metais jis iš
leido dviejų tomų veikalą 
apie Vilnių.. 1840-1841 me
tais išėjo Juozą p o-l gno 
Kraševskio keturi Vilniaus 
istorijos tomai. Jie nepilni. 
M. Balinskis savo istoriją 
baigia 1586 metais, o> J.-I. 
Kraševskis — XVIII amž. 
viduriu,

Nuo XIX amžiaus vidurio 
nuolat leidžiami vadovai po 
miestą. Tačiau pilno mies
to istorijos vaizdo jie, žino
ma, neduoda.

—O koks buvo jūsų darbo 
tikslas?

— Nenorėjome kartoti, 
kas.-iau buvo rašyta. Be 
to, siekėme parodyti ne(tik 
miesto politinį gyvenimą, 
kaip .senieji istorikai,, bet ir 
ūkį, ,:amatus, pramonę, mies
to gyventojų kultūra, moks
lą, švietimą, socialinius są
jūdžius. Daugeli klausimų 
teko detalizuoti, daugelį — 
iš viso paliesti pirma kartą.

—Lietuvos spauda jau 
anksčiau rašė anie musu 
archeologų tvrinėiimus Vil
niuje. apie tai. kad Vilniaus 
istorija prasideda ne Gedi
mino laikais. Tikriausiai, 
apie tai galima bus plačiau 
pasiskaityti ?'

—Taip. Knvgoje aprašo
mi lenkų archeologu ir pa
tys naujausi A. Tautavi
čiaus kasinėjimu duomenys. 
Iš jų matyti, kad seniau
sios gyvenvietės čia buvę 
II-I tūkstan m e t y j e prieš 
mūsų erą, XI-XIII amžiuje 
čia jau stovėjusi medinė pi
lis.

—Išeitų, kad gražioji le
genda apie Gedimino sap
ną ir geležinį vilką, išpra
našavusį Vilniaus įkūrimą, 
paseno...

—Legenda ir liks tik le
genda. Poetams, dailinin
kams. Ji, tikriausiai, buvo 
sukurta žymiai vėliau už 
Gedimino ’laikus. Ten, kur 
baigiasi legenda, prasideda

tikrovė. Geležinis vilkas, 
sakoma, išpranašavęs Gedi
minui miestą, apie kurį pla
čiai sklis garsas. Iš tikrų
jų, Vilnius nuo Gedimino 
laikų kelis šimtmečius—iki 
XVII amžiaus vidurio—bu
vo bene stambiausias Ry
tų Europoje visuomeninės 
minties židinys, mokslo, 
kultūros ir meno centras, 
didelės valstybės sostinė.

—Kuo Vilnius buvo įžy
mus vėliau - XVIII-XIX 
amžiuje?

— Sąv0 amatais. Amatai 
ir prekyba čią buvo pagrin
diniai gy v e n t o j ų verslai. 
Garsūs buvo Vlniiaus bat
siuviai, siuvėjai, ’ auksaka
liai, odininkai, laikrodinin
kai. Jų pagamintų laikro
džių ir dabar dar yra mu
ziejuose. Įdomi buvo' knyg 
rišystė — kiekviena biblio
teka knygas įrišdavo sa
vaip.

—Kiek Vilniuje anksčiau 
gyveno žmonių?

Pirmieji duomenys — iš 
XVII amžiaus. Manoma, 
kad pirmoje jo pusėje buvo 
iki 30 tūkstančių vilniečių. 
Vėliau maras, karai, gais
rai, sukilimai vis retino jų 
gretas. Todėl XIX amžiaus 
pirmoje pusėje vilniečių te
buvo' tiek pat — 30 tūks
tančių. 1860 metų duome
nimis, Vilnius su 60 tūks
tančių gyventojų buvo tre
čias miestas, Rusijos impe
rijoje. 1897 metais Čia gy
veno 154 tūkstančiai, 1914 
m. — 204 tūkstančiai, 1917
m. — 
žmonių, 
baigiame savo knvgą: nuo 
tų: metų mūsų dienų Vii* 
riaus istorijai 'reikėtų dar 
vieno leidinio. 1

—Ar “Vilniaus miesto is
torijos” autoriai buvo su
sipažinę su užsienio lietu
vių veikalais j anie Vilnių?

—Taip. Didžiuliame isto
rikų darbų,, kuriais mes 
naudojomės, sąraše vra ir 
A. Šapokos Senasis Vilnius,” 
ir P. Rėklaičio, Z Ivinskio 
darbai. Stengėmės pasinau
doti visais svarbiausiais vei
kalais anie Vilnių. Daugiau
sia teko skaityti lotynų, 
senąją vokiečių, baltarusių, 
lenkų kalbomis.

Tikimės, kad šis mūsų ne
mažas veikalas — daugiau 
kaip 300 puslapių teksto' ir 
150 iliustracijų — bus įdo
mus istorikams ir visiems, 
kam brangi Lietuvos pra
eitis.

Atžymi Paul Robesono 
gimtadieni

Komunistų Partijos pir
mininkas Henry Winston ir 
generalinis sekretorius Gus 
Hali sveikina Paul Robeso- 
ną su jo 70 metų sukaktimi.

Jie sako, kad šių metų 
balandžio 8 d. yra “Paul 
Robeson Day”, kurioje mi
lijonai žmonių sveikina dai
nininką ir kovotoją Robe- 
soną.

Paul Robeson yra užsi
tarnavęs pagarbos. Jis visą 
subrehdusį gyvenimą paš
ventė kovai prieš rasinę 
diskriminaciją, prieš karą, 
už civilines teises, už demo
kratiją. Jis buvo nuolat 
persekiojamas.

-Šiuo metu jo sveikata nė
ra tiek tvirta, kad galėtų 
aktyviai dalyvauti bendra
me judėjime*

Turizmas Naujojoje 
Zelandijoje

Welling ton. — Naująją 
Zelandiją 1967 m. aplankė 
199,013 turistų. Tai 12 ir 
puse proc. daugiau, kaip 
1966 m.

Balandžio 21 d.
LLD 136 kp. spalvotų fil

mų rodymas 3 vai. po pietų 
Labor Lyceum svetainėje, 
15-17 Ann St., Harrison- 
Kearney, N. J.

Dovanos “Laisvei”
LLD 20 kp. Moterų Sky

rius, Binghamton, N. Ys 
dovanoja “Laisvei” vieną 
Liet. Namo Bendrovės šėrą.

Ona G i r n i e n ė-Welhis, 
Binghamton, N. Y., dovano
jo “Laisvei” vieną Liet. Na
mo Bendrovės šėrą.

W. J. Atkins, Salem, N. 
Y., dovanoja “Laisvei” vie
ną Liet. Namo Bendrovės 
šėrą.

Už dovanas širdingai dė
kui.

Glezas slinkiai sergą
Belgradas. — “Tiesos bal

so” radijo stotis laidoje 
graikų kalba kovo 27 d. 
pranešė, kad Graikijos na
cionalinis didvyris Manolls 
Glezas, kurį karinė chunta 
jau 11 mėnesių laiko kaip 
įkaitą Lero salos stovyklo
je, sunkiai serga ir perkel
tas į ligoninę.

Radio stotis nurodo, kad 
Glezas ir kiti politiniai ka
liniai laikomi gyvybei pavo
jingose sąlygose. “Mes ra
giname Graikijos ir pasau
lio visuomenę imtis veiks
mų, kad būtų išgelbėta Ma- 
nolio Glezo ir visų kitų sa
lose esančių politinių kali
nių gyvybė”, — pabrėžia
ma radijo laidoje.

Ryžių auginimo 
kraštas

Rekordinį ryžių derlių iš
augino Vietnamo Demokra
tinės Respublikos Thaibinio 
provincijos ūkiai Raudono
sios upės deltoje.

Per du sezonus — vasa
ros ir rudens — jie gavo iš 
hektaro po 5 tonas ryžių. 
26 kooperatyvai prikūlė po 
7 tonas ryžių.

John Jurevich
(Jonas Jurevičius)

Jis mirė spalio 1 d., 1966 m. Balandžio 1 d., 
1968 metais suėjo metai ir pusė ikai jis mane pa
liko liūdesy.

Ilsėkis ramiai, mielas Jonai! Tavęs niekad 
nepamiršiu.

Sveikina
Dienraščio “Vilnies” su

važiavimą sveikina ir jam 
įteikė dovanų:

E. Jeskevičiūtė — $5.
Anne Yakstis, George 

Wareson po $2.
Po $1: V. Venckūnas, W. 

Baltrušaitis, J. E. Kasmo- 
čiai, Joana Danilevičienė, 
A. Meškys, D. F. Mažiliai, 
Ona Walmus, J. Grybas, A. 
Augutis, V. Lisajienė, K. K., 
A. Delanskas, M. Šukaitie- 
nė, W. Graunas, P. Gustai
tis, K. Milenkevičius, V. Ši- 
beika, J. Mikaila, K. Ben
deris, M. Klimas, P. Alekna.

Sveikinimus surinko An
na Kazei.

LLD pirmoji kuopa rašė 
balandžio 2 “Laisvėje”: 
“Kas norėtų prisidėti, kvie-’k 
čiami sveikinti bendrai su 
LLD pirmąja kuopa. Svei^ 
kinimus priimtų Vera Bun- 
kiėnė ir kiti kuoops atsto
vai. Kvietimas tebepasilie- 
ka nepakeistas.

Vienas Jūsų

MIRĖ
Pirmadienį “Laisvei” ei

nant į presą, gavome telefo
nu pranešimą, kad praėjusį 
penktadienį mirė senas ir 
nuoširdus laisvietis Vikto
ras Petraitis. Jis gyveno 
Woodhavene. Pirmadienį ir 
palaidotas. Reiškiame gi
liausią užuojautą liūdesyje 
likusiems jo artimiesiems.

Bažnyčia palaidojo 
aborcijos reformas

Albany, N. Y.— Aborcijų 
reformų rėmėjai sako, kadį. 
katalikų bažnyčia padarė 
spaudimą ant legislatorių, 
kad jie balsuotų prieš abor
cijų bilių.

REIKALAVIMAS
Ieškau vietos mano tėvui gyventi 

Richmond Hill ar Brooklyn© apy
linkėje. Jis norėtų gyventi kaipo 
jnamis’ pas ką nors, bet reikalui 
esant galėtų pusiau dalintis apart- 
mentu. Jis yra geroj sveikatoj, apie 
valgį (dietą) nereikia rūpintis.

Aš ir mano šeima persikeliame 
gyventi į New Jersey iš Reading, 
Pa. Mano tėvas pageidauja gyven
ti toje apylinkėje, kur jis pažino 
daugiau žmonių, negu naujoj mūsų-p. 
vietoje. Prašau skambinti telefonu y 
Collect (aš užmokėsiu). 1-215-376- 
3153. Arba rašykite: Mrs. Helen 
O’Connell, 806 Byram St., Reading^ 
Pa. 19606 . Klauskite 
Baltrušaiti.




