
T LAISVE Entered as second
1 Semi-Weekly class matter at the

102-02 Liberty Avė. Post Office of Jamai-
Ozone Park, N. Y. 1141* f ca, N. Y., under the

Area Code 212 Act of March 3, 1879
Tel. Michigan 1-6887

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .......  $10.00
Kitur užsienyje ............................... $1200
Jungtinėse Valstijose ....................... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

No. 36

KRISLĄ!
Kompartijos kandidatai 
Argentiniečių “Vaga” 
Beturčiai seneliai
Taikos derybų centra* 
Mažinti kivirčius 
Būtinas reikalas

— Rašo J. Gasiūntis —
Jungtinių Valstijų Komunis

tų Partija nutarė turėti savo 
prezidentinius kandidatus šių 
metų rinkimuose. Partijos 
konvencijoje, įvyksianč i o j e 
liepos pradžioje, bus 
kandidatai.

Kompartija prišiska 
keleto mažųjų partijų, 
turės savo prezidentini, 
didatus ir neturės progos rin
kimuose laimėti. Toki, 
didatų bus nemažai.

Svarbu tai, kad K 
tija, iškeldama savo 
dentinius kandidatus, 
daugiau progų įsiju igti j 
bendrą kovą prieš kirą, už 
taiką, prieš skurdą, p 
sinę diskriminaciją. K 
tija jau per desėtkus 
neturėjo savo kandi d a

iškelti

to prie 
kurios 

us kan

u k an- b-

ompar- 
prezi- 
turės

•ieš ra- 
ompar- 
m e t ų 

;ų.

Prie dabartinių sąlygų lai
mėti rinkimus teturi ša: 
tokie kandidatai, kurie 
mų kampanijose gali 
po desėtką kitą milijonų do- 

A.lerių.
Demokratų ir republikonų 

prezidentiniai kandidatai ga- 
. Ai plačiai garsintis kori 

je spaudoje, radijuje, 
zijoje ir tt.

nsų tik 
rinki- 

išleisti

ercinė- 
televi- 

Tokiu bildu jie 
turi progą pasiekti savo pro- 

lijonuspaganda milijous ir m 
piliečių.

Mažųjų partijų kandi 
tokių šansų nėra. Jie turi pa
sitenkinti, kiek aplinky 
džia. Ne visose valsti;
gauna teisę kandidatudti. Vis
kas jiems susiaurinta.

datams

dės lei- 
ose jie

Gegužės 11 d. sukanka 
septyneri metai, kaip išeidi- 
nėja Buenos Aires mieste pa
žangus laikraštis “Vaga.” Pir
mas jo numeris pasirodė 1961 
m. gegužės 11d.,

“Vagos” redaktorius Stasys 
žaltauskas, rašydamas mums, 
primena, kokią gilią vagą šis 
laikraštis išvarė, kuomet pa-

nepa-

primena, kokią gilią vs 
laikraštis išvarė, kuoip< 
žangiam laikraščiui ten 

k vydėtinos sąlygos.
Pažangieji Jungtinių 

Aijų lietuviai sveikina 
Ką” ir jos darbuotojus, 
linki geriausių sėkmių i 
to savo gražų darbą plėsti.

Vals- 
t “Va- 

kartu 
ir ryž-

žmonių, 
u metų.
ir pusė

Šiuo metu Jungtinėje Vals
tijose yra 19 milijonų 
turinčių 65 ar daugia

Tame, skaičiuje šeši
milijono .žmonių gyveria skur
džių padėtyje, nes jie neturi 
pakankamai pajamų.

Todėl kova prieš skt 
labai svarbi. Kas darosi šiuo 
metu Washingtone, 
jau tūkstančiai suvyk 
lauti skurdą naikin 
svietas gali jų balsą

rdą yra

yuriame 
o reika- 
i;i, visas 
girdėti.

taikosParyžius
centras, į kurį viso 
žmonių akys ir ausyk atsuk
tos. Svarbu, kaip pasitarimai 
pasiseks, ar jie suteiks taiką 
Vietname.

Karas Jungtinėms 
joms šiuo metu kain 
$1,000 į sekundę, $60, 

*nutę. Taip aiškino 
kongresmanas, kalbė i amas 
apie karą Atstovų Bute.

A Spaudos atstovams anądien 
prez. Johnsonas nusiminusiai

derybų 
pasaulio

Valsti- 
uoja po 
000 j mi- 

vienas
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Kompartija iškels 
savo kandidatus

— Jungtinių partijos suvažiavimas, ku-New York.
Valstijų Komunistų Parti- riame bus parinkti kandi-
jos pirmininkas Henry 
Winston paskelbė pareiški
mą, kuriame nurodo, kad 
“Komunistų Partija iškels 
savo kandidatus šios šalies 
prezidento ir vice preziden
to vietoms lapkričio rinki
muose.”

Liepos pradžioje bus su
šauktas nepaprastas Kom-

datai. Taipgi 
valstijose, k 
leis, part ij 
kongresinius

Bus stengti 
uždėti ant baloto, bet kur 
bus tai negal 
se bus galima 
didatų vardų 
dai.

kai kuriose 
ir aplinkybės 
a turės savo 
kandidatus.
įsi kandidatus

ma, tose vieto- 
naudoti kan- 
įrašymo bū-

Naujas dienraštis išeis prieš Tokių 
muša

Pietų Vietnamas.— Išsivadavimo armijos 
būrelių yra tūkstančiai po visą šalį, 
liaudies priešus.

būrelis.
Jie sėkmingai

PRICE 10c

Metai 56-ieji

Derybos taikai yra 
ITSRS laimėjimas >

Londonas. — Pradedami | 
pasitarimai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Šiaurės Vietna
mo yra Tarybų Sąjungos 
taikingos politikos laimėji
mas, sako daugelis diplo
matų.

Šiaurės Vietnamo prezi
dentas Ho Chi Minh, sutik
damas pradėti pasitarimus, 
atmetė griežtą Kinijos 
Liaudies Respublikos vado

vybės nusistatymą nesutar
ti su “JAV imperialistais,” 
bet juos jėga išvaryti iš 
Vietnamo.

Piketavo militarini namą
Jackson, Miss. — Apie 

šimtas negrų ir baltųjų ba
landžio 27 d. piketavo Navy 
ir Marine Corps Reserve 
pastatą, protestuodami 
prieš karą ir rasizmą.

liepos ketvirtąją
Nervus paralyžiuoją gazai 
žalingi žmonių sveikatai

Vaistų Administracijai 
nuodugniai patyrinėti.

baigiaNew York. — Naujas Techniškos k 
mos nugalėti.

Svarbiausias dabar dar
bas — gavimas naujų skai
tytojų. O jis labai lėtai 
eina. Iki liepos 4 d. gali
ma užsiprenumeruoti naują 
dienraštį už $10 metams.

“Daily World” leidėjai 
kviečia ir prašo paramos ir 
talkos: gauti daugiau nau
jų skaitytojų ir finansų.

Kaip žinia, “Daily World” 
išeidinės vietoje dukartsa- 
vaitinio “Workerio.” *

dienraštis “Daily World” 
tikrai pasirodys prieš lie
pos 4 d., Nperiklausomybės 
dieną, praneša The Long 
View Publishing Co. Prez. 
Wm. L. Patterson ir vice 
prezidentas Simon W. Ger
son.

Redakcijos, administraci
jos ir kompozicijos kamba
riai naujam dienraščiui iš
nuomoti. Adresas: 105 W. 
19th,St., New York, N. Y.

Planuoja skirti pusantro 
bilijono namų statybai

Cleveland, Ohio. — Majo
ras Carl B. Stokes (negras) 
paskelbė, kad miesto admi
nistracija planuoja skirti 
pusantro bilijono dolerių 
naujoms statyboms mieste.

Programoje! numatoma 
naikinti lūšnynų, kuriuose

Graikijos valdžia silpna
Haga, Olandija. — Buvęs 

Graikijos prem j eras Pa
pandreou teigia, kad dabar
tinė Graikijos militarinė 
valdžia yra visai silpna, nes 
neturi žmonių pasitikėjimo.

Washington. — Genera
linis sveikatos daktaras W. 
Stewart pareiškė, kad da
bar pradėti naudoti nervus 
paralyžiuojanti gazai, 
“Mace” vadinami, gali bū
ti labai žalingi žmonių 
sveikatai.

Šie gazai nuskirti naudo
ti prieš riaušininkus, prieš 
protesto demons t r a n t u s, 
prieš kovojančius už taiką 
ir t. t.

Dr. Stewart sako, kad tie

Streikas uždarė Čilės 
uostus

Santiago. — Sustreikavus 
30,000 uostų darbininkų, Či
lės uostai užsidarė. Strei- 
kieriai reikalauja aukštes
nių algų.

; Leninines premijos suteiktos 
taikos saugotojams

Maskva.—Tarptautinių le
ninių premijų “Už taikos 
stiprinimą tautų tarpe” ko
miteto posėdyje nutarta su
teikti premijas už įžymius 
nuopelnuos, kovojant už tai
kos stiprinimą ir išsaugo
jimą, sekamiems:

Ngujen Thi Din — visuo
menės ir politinei veikėjai 
(Pietų Vietnamas).

kalbėjo apie tikrą ekonomi
nės krizės ir infliacijos pavo
jų, jeigu taksai nebus pakel
ti ir jeigu karas nebus baig
tas. Priminė 1930 m. krizę.

Daktarai Sidney Cobb ir 
John Frend iš Michigano uni
versiteto paskelbė, kad jie 
pravedę labai naudingų tyri
nėjimų tarp įvairių šeimų.

Jie suradę, kad tose šeimo
se, kuriose daugiau esti aštrių 
kivirčių, artritas ir vidurių 
opos (ulcers) tikrai bujoja. O 
tarp tų šeimų, kuriose ma
žiausia esti kivirčių, mažai 
kam tenka tomis ligomis 
sirgti.

Sveikiausias patarimas: ma
žinti visokius šeimyninius ki
virčius, kaip sveikatai pavo
jingus.

Mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 
gerą veikėją ir nuolatinį “Lais
vės” vajininką Joną Petkų, 
sulaukusį 74 metų amžiaus, 
gyvenusį New Haven, Conn.

Giltinė tikrai mūsų veiklai 
ir mūsų spaudai daro daug 
žalos, mažina mūsų veikėjų 
jėgąs. O naujų jėgų sunku 
gauti.

Mūsų visų prašosi būtinas 
reikalas suglausti praretėju
sias gretas ir rūpintis, kad 
mūsų judėjimas, mūsų spauda 
dar ilgus metus pasilaikytų.

Chorchei Salame.al Bordai 
— rašytojui, visuo menės 
veikėjui (Kolumbija).

Romesni čandrai — Pa
saulinės Taikos Tarybos ge
neraliniam sekretoriui (In
dija).

Žanui Efeliui (Fransuo 
Leženui) — dailininkui, vi
suomenės veikėjui (Pran
cūzija).

Endrei šikui—mokslinin
kui, visu o m e n ė s veikėjui 
(Vengrijos Liaudies Res
publika).

Joriui Ivensai — kino re
žisieriui, visuomenės veikė
jui (Niderlandai).

Atmuša melus prieš 
Čekoslovakiją

Praha. — Čekoslovakijos 
užsienio prekybos ministe
rija pareiškė, kad Ameri
kos komercinės, spaudos pa
reiškimai, būk Tarybų Są
junga sulaikė grūdų siunti
mą į Čekoslovakiją, neturi 
jokio pagrindo.

Taipgi toje pačioje spau
doje skelbimai, kad Tarybų 
Sąjunga sulaiko aliejaus ir 
vatos siuntinius, yra niekas 
daugiau, kaip melas.

Nuo bal. 1 iki 25 Tarybų 
Sąjunga atsiuntė į Čekoslo
vakiją 124,000 tonų kvie- v • Cių.

Mirė aktorius Deker
Hollywood, Calif. — Mirė 

žymus aktorius Albert De
ker 62 metų amžiaus. Po
licija rado jį savo kambary
je pasikorusį.

ir toje vietoje statyti nau
jus projektus pigiomis 
nuomomis.

Majoras Stokes tikisi, 
kad miestas galės gauti di
džiulę. pinigų sumą iš fe
deralinės valdžios

Jėzuitai klauseisi marksisto
Jersey City, N. J.—Mark

sistas istorikas- ,dr. Apthe- 
ker kalbėjo jėzuitų studen
tams St. Peter*s College. 
Aiškino marksizmą ir reli
gija.

Vietkongas skelbia didelius 
laimėjimus Pietų Vietname

Hanojaus radijas paskel
bė Nacionalinio Išsilaisvini
mo Fronto pareiškimą, ku
riame partizanai sako, kad 
šis naujas ofensyvas pasie
kė “didžiausių laimėjimų.”

Fronto pareiškimas nu
rodo, kad amerikiečiai ir jų 
talki n i n k a i panešė daug 
nuostolių. Vietkongas kvie
čia Saigono žmones vienin
gai kovoti, kad sunaikintų 
“Jungtinių Valstijų agreso
rius ir nuverstų barbariš
ką prezidento N. V. Thieu 
valdžią.

Mūšiai tebesiaučia sosti
nėje Saįgone ir kai kuriuo
se kituose miestuose.

Kennedy laimėjo Indianoje
Indianapolis.—Pirminiuose 

rinkimuose geg. 7 d. Ken
nedy gavo 42 proc. balsa
vusių demokratų, McCar
thy — 28 proc.

Milwaukee, Wis. — Ke
letą metų negrai, su kai ku
rių baltųjų pagalba, kovojo 
naują įstatymą, kuris leis
tų visiems lygiai nuomoti 
ar pirkti namus, nepaisant 
jų spalvos.

Dabar miesto taryba nu
tarė priimti tokį įstatymą, 
kurį taipgi smarkiai gynė 
du aldermehai.

Pittsburgh, Pa.—Crucible 
Steel Co. darbininkai laimė- - 
o algų pakėlimą. Streikas 

gazai reikės Maisto' ir išvengtas.

Senatorial ir kohgresmanai bijo 
beturčių demonstracijos sostinėj

Washington. — Daugelis 
kongresmanų kreipėsi pas 
prez. Johnsoną, prašydami 
tartis su beturčių vadovy
be, kad jie sumažintų ruo
šiamas demonstracijas.

Senate šis klausimas iš
keltas. Senatoriai bijo, kad 
beturčių maršavimas galįs 
prieiti prie riaušių ir kito
kių nemalonumų. Senato- 
iai taipgi reikalauja betur
čių maršuotojus “sutvarky
ti.”

ketų patenkinti, tuomet ir 
jų maršavimai į Washing- 
toną būtų sulaikyti.

Dabar gi vis daugiau ir 
daugiau beturčių atvyksta 
Washingtonan. Gegužės 12 
d. pasieks sostinę Memphis, 
Tenn., prasidėjusi eisena. 
Taipgi atvyks ir iš kitų 
valstijų.

Geg. 13 d. beturčiai sta
tysis palapines, kurių mies
telis bus pavadintas “Vil

ifies Miestu.” Demonstran-
Bet jie nieko nesako, kadetai turės savo kultūrines 

beturčių reikalavimus rei- programas.

3,000 demonstracijoje
Cleveland, Ohio. — Dau

giau kaip 3,000 demonstra
vo balandžio 27 d. prieš ka
rą Vietname.

San Juan. — Daugiau 
kaip 2,000 Puerto Riko uni
versiteto studentų balan
džio 26 d. demonstravo 
prieš karą Vietname,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Preziden

tas Johnsonas pasiuntė 
laišką Tarybų Sąjungos 
premjerui Kosyginui, kad 
gautų jo niiomonę keliais 
svarbiais klausimais.

Paryžius.—Jungt. Valsti
jų ir Šiaurės Vietnamo de
legacijos atvyko čia pradė
ti taikos pasitarimus ge
gužės 10 d.

Studentai kovoja 
už taiką

Paryžius. — Kairieji stu
dentai sudarė demonstraci
ją prieš karą Vietname. 
Policija iš visų pusių de
monstrantus puolė. Susikir
time sužeista 40 policinin
kų ir 50 studentų. Daugelis 
pateko kalėjiman.

Kadangi pasitarimai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Šiau
rės Vietnamo Paryžiuje 
prasideda geg. 10 d., tai stu
dentai demonstratyviai rei
kalauja susitarimu baigti 
karą.

Saigonas.—Partizanai yra 
įsitvirtinę kai kuriose sos
tinės dalyse. Mieste mūšiai 
siaučia. 22,000 civilinių 
žmonių turėjo iš miesto pa
bėgti.

Hominy Falls. W. Va. - 
Kelintą dieną kasykloje 
randasi 25 mainieriai. Pa- 
siunčiamas maistas per 
vamzdį 13 mainierių, bet 10 
mainierių manoma yra mi
rę.

Buvę naciai vadovauja 
“Afrikos Draugijai”

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijoje sukurta “Afrikos 
Draugija” yra buvusių na
cių ir kolonistų kontrolėje. 
Per ją vokiečiai bando pa
laikyti artimesnius ryšius 
su Afrikos šalimis.

Kaltina šnipinėjime 
du amerikiečius

Maskva. — Tarybų Są
jungos dienraštis “Pravda” 
paskelbė, kad du natūrali- 
zuoti Jungtinių Valstijų pi
liečiai lankėsi Tarybų Są
jungoje šnipinėjimo tiks
lais.

Alexander Makinsky lan
kėsi Maskvoje trejetą kar
tų, Jeremy R. Azrael, Chi- 
cagos universiteto profeso
rius, taipgi lankėsi šnipinė
jimo tikslu. Dienraštis ra
šo, kad jie dirbo Ameri
kos Centrinės Žvalgybos 
Agentūrai.

Tarybų Spauda dėl to pa
taria savo žmonėms būti at
sargiems su čia lankančiais 
amerikiečiais.

Kennedy laimėjo sostinę
Washington. — Sostinės 

23 delegatai balsuos už 
Kennedy nacionalinėje de- 
kratų konvencijoje.
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Esama ir tokii^ majory
MISSISSIPPI valstijos Jackson yra vienas iš Ame

rikos didmiesčių. Tai valstijos sostinė. Jame labai daug 
gyvena negrų. Jį valdo rasistiniai baltieji. Allen C. 
Thompson yra miesto majoras. Majorauja jis per pas
taruosius dvidešimt met|ų!

Aną dieną miesto 
majorą Thompsoną susibažinti su ta miesto dalimi, ku
ri apgyventa negrais. NA, ir ponas majoras tą locką pa
darė. Pasirodo, kad miesto galva į negrų getą per visą 
majoravimą nebuvo nė Kojos įkėlęs. Dabar pusketvirtos 
valandos jis apžiūrėjo t g

Ir tai, ką jis matė, 
dėjęs už galvos rankas 
Baisu !”

Įsivaizduokime: pei 
nežinojo, kas darosi jo valdomame mieste! Dar daugiau: 
jis dažnai savo kalbose didžiuodavosi, kad jo mieste nė*- 
ra getų, nėra lūšnynų. Dabar jis pats sako: “j *" 
davau, kodėl žmonės juc 
mūsų sostinėje nėra lūšnynų. Dabar suprantu.

Na, ir ponas major:
Bet tie žmonės, kurie ju™^.™ ..... —, u-------
betiki. Jeigu per dvidešimt metų jis nematė, kas dedasi 
jo panosėje, tai jie netiki; v kad jo širdis, dabar suminkš
tės ir jis stengsis rimta i_ 
pinti.

Miestų majorai daugumoje išrinkti klikų, kuriems 
liaudies ir biednuomenės reikalai neapeina. Ypač pieti
nėse valstijose miestus v 
ir šiandien negrų nelaiko žmonėmis. Mr. Thompsonas 
yra vienas iš tokių šutvė

negrai privertė arba priprašė

lūšnyną.
jį pritrenkė, jį nustebino. Susi- 
ponas majoras suriko! “Baisu!

dvidešimt metų miesto galva

as nesupras-
kdavosi, kai aš sakydavau, kad

is pažadėjo “dalykus pataisyti”, 
ikdavosi iš jo gyrimosi, juo ne-

geto gyventojų likimu susirū-

aldo baltieji rasistai, kurie dar

"imu.v

Doleriu maišai ir rinkimai
PRAKTIKOJE didžiųjų kapitalistinių partijų kan

didatų turtinė padėtis didelės problemos nesudaro. Ryš
kiausiai inatome’ šiandien. Štai viceprezidentas Hump-, 
hrey pasiskelbė kandidatup: atvyko į New Yorką, susi- 
kvietė grupę kapitalistų ir pasiskundė, kad yra “varg- 

abai norėtų. To ir užteko: ant 
kišenę supylė tris ketvirtada- 

Vienas bankininkas 
paklojo visą šimtą7 tūkstančių

šas”, o prezidentu būti 
vietos piniguočiai jam į 
liūs milijono dolerių (3:750,000)! 
taip susigraudino, jog 
dolerių!

Nors pats nėra mi 
savo kampanijoje nesisk 
Robert Kennedy, aišku, 
pat mūsų gubernatorius

ijonierius, bet niekur doleriais 
undžia ir senatorius McCarthy, 
iš prigimties milijonierius. Taip 
Rockefelleris vargiai pats beži- 
jis valdo. Richard Nixoną grano, kiek milijonų dolerių jis valdo. Richard Nixoną gra

žiai finansuoja patys stambiausi kapitalistai.
O reikia atsiminti, kad tai dar tik ruošimasis į par-

ūbavimas pasekėjų už savo kan-tijų suvažiavimus ir veiT
didatūras delegatų tarpi*. Kai partijos atlaikys savo su
važiavimus, nominuos kandidatus, ir prasidės rinkimi
nės kampanijos, išlaidos 
bet desėtkais milijonų. r 
bus dabar.

bus skaitomos nebe milijonais, 
aip būdavo praeityje, ne kitaip

Biednuomenes žygis 
į Washing toną

Iš visų Amerikos kampų skaitlingi biednų žmonių 
būriai plaukia į šalies sostinę. Jiems vadovauja negrai. 
Mat, jie labiausiai nusk 
dovas dvasininkas Ralph David Abernathy tęsia tą dar
bą, kurį buvo gražiai pr;

Žygio-demonstraci jc ■: 
džią ir Kongresą, kad 
linti. Abernathy “armija” sako, kad ji nesitrauks, kol 
jos reikalavimai, nebus patenkinti. i

Kai tūkstančiai biedniokų susirinks, Visko gali būti. 
Matyt, valdžia pasiruoš 
sustiprinta, milicija surhobilizuota ir tam tikra armijos 
dalis paruošta.

Reikia žinoti, kad šiandien Amerikos biednuomene 
nebėra ta, kokia buvo seniau. Ji nebemėgsta būti ujama 
ir stumdoma.

Kaip ten bebūtų, v: 
rikiečių simpatijos eina 
j šalies sostinę. Visi jien

iausti, jie biedniausi. Žygio va-

adėjęs Dr. Martin Luther King, 
s tikslas, žinoma, paspausti val- 
imtųsi priemonių skurdui paša-

_is. juos “sutikti”: miesto policija

sų padorių ir susipratusių ame- 
tiems, kurie šiandien suplaukia 
s linkime ištvermės ir ryžto var

du visų desėtkų mili jom į negrų ir baltųjų biedniokų, ku
rie šiandien skęsta skurde, kad jie priverstų krašto val
dovus rimtai susirūpinti jų padėtimi.

Namų statytojai streik
Detroit, Mich. — IL 

namų statytojų sustre 
vo. Reikalauja didesnių

loja
,000 
ika-

al-

Humphrey žmona ligoninėj
Washington. Vice pre

zidento Humphrey žmona 
turėjo pergyventi operaci
ją, dabar sveiksta ligoninė-

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
MELO MOTIEJAI”
Vietoje “Molio 

turime “Melo Motiejų, 
iškepė Kanados 
laikraštis “ 
riai” (žiūrėk ba] 
mąjį). Pasirodo, 
“Melo Motiejų” 
bai daug.

Kas jie per vi 
jų ieškoti?

Priklauso nuo 
kaip žiūri į mūs 
“Tėviškės žiburi 
Motiejai” yra tie 
kia, arba steng 
mojasi “pavaizduoti dabar
tinę Lietuvą šviesiausiom 
spalvom.”

O tie, žinoma, 
bartinę Lie tu v 
niekina, į jos ve 
do, yra, pagal “T 
burius,” tauriausi 
Motiejai.”

Ar kuris noiį 
lietuvis kada no 
susilaukti tokios 
bus “Melo Motiejais” vadi
nami tie, kurię Lietuvą 
vaizduoja švies 
vom?

Prašome įsitėrAyti: kalba 
eina ne apie š 
tvarką, arba apie 
dovybę, kuri vieniems gali 
patikti, o kitiem 
apie Lietuvą, 
klaerikalų akimi 
nusid ėjimas yi 
prielankiai, šviesiom spal
vom kalbėti apie

Matote, kur 
mūsų nelaimingi 
niai” ir “vaduotojai.

ii

Motiejaus” 
” Jį 

klerikalų 
Tėviškės žibu- 

. 25 veda- 
kad tokių 
esama la-

eni? Kur

to, kas 
ų Lietuvą, 
ams “Melo 
kurie sie- 

iasi, arba

kurie , da- 
ą šmeižia, 
idą spiau- 
ėviškės ži- 

“Tiesos

padorus 
tikėjosi

s 
rs
dienos, kai

i o m spal

alies san-
šalies va

s ne, ale 
Kanadiškių 

s žiūrint, 
*a gražiai,

ją!
nudardėjo 
e ji “veiks-

ATGAILA AR MĖSA
Kuhigų “Dąrbir

landžio 30 d.) nusiskundžia
ma, kad ypač, jauni lietu- 

talikų baž- 
aplinkraš-

iuke” (ba-

viai Amerikos ka
nyčios išleistame
tyje greitai pastebėję leidi
mą mėsą valgyti 
niais be jokios 
bet nepastebėję

penktadie- 
nuodėmės, 
įsa k y m o, 

kad “reikia daryti atgailą.” 
ma, reiškia 

kunigų 
s nesiprie- 
eiškia, kad 
teisės savo 
O tas, sū

Atgaila, žino 
ištikimai pildyti 
įsakymus ir jien 
šinti. Atgaila r 
tikintysis neturi 
protu gyventi,
prantama, nebe j ri imtina 
jauniems žmonėms.

“SENAS KROK 
IR JO GABUS 
OPONENTAS

JDILAS”

Spauda užpildyta praneši
mais apie pasita
Jungtinių Valstijų ir Šiau
rės Vietnamo Paryžiuje.

rimus tarp

matai, ku- 
atstovauja 
Hanojui?

inday Star- 
5 d.) apie 

omių duo- 
stas Peter 
e amerikie- 
vadą seną 
milionierių 
ną. Jį pa- 
okodilumi.” 
pavadintas

Kas per diplc 
rie pasitarime 
Washingtonui ir

New Jersey “S 
Ledger” (geg. 
juos suteikia įd 
menų. Kolumni 
Lisagor rašo api 
čių delegacijos 
diplomatą mult 
Averell Harrims 
vadina “senu kr 
O taip jis tapęs 
todėl, kad jis fiziškai esąs 
dar labai tvirtas.

Lisagor aiškina, kad Har- 
rimanas “puikiai 
komunistus. Jis < 
pradėjęs pažinti 
seniai, dar piiešruzvelti- 
niais laikais. Be 
nia, savo laiku 
Amęrikos ambašado r i u m i 
Maskvoje. Paskui visokias 
diplomatines misijas atliki
nėjo prez. Trumanui, taip 
pat Eisenhower 
Harrimanas yra 
mėtytas diplomatas! Apie 
tai nėra jokios 

O kolumnist

supranta” 
komunistus 
labai, labai

to, kaip ži- 
j i s buvo

iui. Taigi, 
vėtytas ir

abejonės.
as Stanley
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Karnow mus supažindina 
su Š. Vietnamo delegacijos 
galva Xuan Thuy. Tai tik 
56 metų vyras, bet jau se
nas,' įgudęs kovotojas ir 
diplomatas. Pasirodo, kad 
Thuy aktyviškai dalyvavo 
kovose prieš prancūzus im
perialistus, kada šie valdė 
Indokiniją. Į kovotojų gre
tas jis įstojo labai jaunas 
tebebūdamas. Dar nesulau
kęs 20 metų amžiaus Thuy 
jau du kartus buvo areš
tuotas ir įmestas į kalėjimą. 
Paskui jis kalėjime išsėdėjo 
šešerius metus. Bet ir ka
lėjime Thuy nesėdėjo “užsi
daręs.” Jis redagavo slap
tai komunistų leidžiamą ka
linių laikraštį, ir tuoj tapo 
pripažintas puikiausiu pro
pagandistu. 1926-aisiais me
tais jis įstojo į vietna
miečių vado Ho Chi Minh 
suorganiz u o t ą “Revoliuci
nę Jaunimo Lygą.” O 
kai 1945 metais išėjo iš 
prancūzų kalėjimo, jis tapo 
komunistų laikraščio “Cuu 
Quoc” (“Tautinis Išsilaisvi- 
vinimas”) redaktoriumi ir 
tais pačiais metais buvo iš
rinktas į komunistų parti
jos centro komitetą. O 19631 
metais jis pradėjo eiti Šiau
rės Vietnamo užsienio rei
kalų ministro pareigas. 
1963 metais dėl sveikatos 
sušlubavimo, turėjo pasi
traukti iš ministro vietos. 
Dabar jis įeina į ministrų 
taryybą be portfelio,

Xuan Thuy važinėjo po 
Europą, Aziją ir Afriką ir 
dalyvavo kaip savo šalies 
atstovas daugybėje įvai
riausių konferencijų.

.■ Šalia Thuy Vietnamo de
legacijoje dalyvauja Mai 
Van Bo, kuris per; pasta
ruosius šešerius metus gy- 
vęna Paryžių jp kaip šiaurės 
Vietnamo atstovas.

Tai tokia , šių delegacijų 
vadovybė. Aišku, kad jos 
be savo valdžių leidimo ir 
sutikimo nieko nedarys, bet 
svarbu, kad, skirdamos pri
tyrusius diplomatus, abi ša
lys parodo šiais pasitari
mais didelį susirūpinimą.

LIETUVĖ MOTINA
Pareina ji peij lauką 
Ranka akis pridengus; 
Širdy neša užslėpus 
Jausmą jai vienai brangų.

Į svetimą šalelę 
Du sūnelius išlęido 
Ir šiandien nenudžiūvus 
Dar ašara nuo veido.

Trečias sūnus jauniausias 
Kovoj už laisvę krito. 
Mini maldoj jį savo 
Kas vakarą, kas rytą.

Nors Tu liekna, kaip nendrė 
Žiaurių audrų; lankstyta, 
Tu Motina lietuvė 
Tvirtesnė už granitą.

Ji mane dar lėlytę 
Marškinėliais apvilko; 
Paskui. kasas man rišo 
Kaspinu melsvo šilko.

Mokino rūtą sėti,
Gamtą, žmones mylėti, 
Tik nesileist bernelio 
Į tėvo aukštą klėtį.

Į jaunimėlį einant
Lig vartelių lydėjo;
Patarė gražiai elgtis
Ir nesivyti vėjų.

Dabar anūkais džiaugias, 
Garbanėles jų glosto.
Verta, Motule, miela 
Sėdėt Tu aukso soste.

E. Vinkšna

. Izraelis didina militarizmą
Tel Aviv. — Izraelio mi- 

litariniams reikalams ski
riamas biudžetas siekia 630 
mik dolerių arba 123 milijo
nais daugiau, kaip 1967 m,

“Jis amžinai bus gyvas 
žmonijos siekiuose”

K. Markso 150-ųjų gimimo metinių proga
“Taigi, kodėl aš jums ne

atsakiau? Todėl, kad visą 
laiką buvau prie kapo duo
bės. Aš turėjau išnaudoti 
kiekvieną momentą, kuo
met buvau darbingas, kad 
užbaigčiau savo veikalą, ku
riam paaukojau sveikatą, 
gyvenimą, laiką ir šeimą. 
Manau, kad šio paaiškinimo 
užtenka. Aš juokiausi iš 
vadinamų ‘praktiškų’ žmo
nių ir jų išminties. Jei no
ri būti galviju, žinoma, ga
lima atsukti nugarą žmoni
jos kančioms ir rūpintis 
vien nuosavu kailiu. Bet aš 
laikyčiau save tikrai ne
praktišku, jei numirčiau, 
neužbaigęs savo knygos, 
nors ir rankraštyje.”

Šie žodžiai K. Marksui iš
sprūdo laiške, rašytame vo
kiečių socialistui Zigirdui 
Mejeriui 1867 metais, kada 
buvo baigtas pirmas “Kapi
talo” tomas. Juose nepa
prastas dramatizmas, pasi
baigusi kančia ir didelis 
džiau g s m a s, pasididžiavi
mas, užbaigus sunkų darbą.

Nusiminimas Karlui Mark
sui buvo svetimas. Tuo la
biau jis niekad savęs nelai
kė kankiniu. Didysis gyve
nimo tikslas — proletariato 
kovos teorijos kūrimas — 
buvo jo pasitenkinimas, jo 
didelio optimizmo šaltinis.

K. Marksas dirbo labai 
daug. Jei sekdavosi, jis prie 
rašomojo stalo išbūdavo po 
12 valandų per dieną. De
ja, skurdas ir ligos dažnai 
trukdydavo ramiam darbui. 
K. Markso amžininkai tei
gia, kad paprastas padienis 
darbifiinkas7 Vokietijoje už
dirbdavo daugiau, negu ge
nialus mąstytojas gavo “ho
noraro” už didžiausius 
šimtmečio mokslo kūrinius. 
Bet K. Markso šeima buvo 
vieninga, kantriai kentusi 
visus nepriteklius. Didysis 
mąstytojas niekad nebuvo 
vienišas. Jo šeimoje visada 
svečiuodavosi geriausi am
žiaus žmonės: menininkai, 
proletariato vadai. Ateityje 
jo mokslas užvaldys milijo
nus protų—darbininkų kla
sę.

Augančio kapitalizmo ga
mybiniai santykiai darė 
žmones vilkais vienas ki
tam. Bet K. Marksas dar 
jaunas būdamas apie darbi
ninkus kalbėjo: “Žmonių 
brolybė jųlūpose ne frazė, o 
tiesa, ir jų sugrubę nuo dar
bo veidai šviečia mums žmo
nišku kilnumu.” Su nepa
prasta aistra ir tikėjimu jis 
metė šūkį: “Visų šalių pro- 
tarai, vienykitės!”

Nors Marksas labiausiai 
vertino paprastumą, nemė
go pagyrų ir pasididžiavi
mo, bet pats suprato savo 
mokslo galią ir yra ją įver
tinęs. Apie savo pagrindinį 
veikalą “Kapitalas” jis ra
šė: “Tai, be abejo, visų bai
siausias sviedinys, kuris ka
da nors buvo paleistas į 
buržuazijos galvą.”

Panaikinti skurdą, prie
vartą, engimą, .neteisybę 
žmonės norėjo visą amžių 
nuo pat tos dienos, kai pra
dėjo mąstyti apie pasaulį. 
Šviesiausi savo meto protai 
svajojo apie utopinę salą ar 
Saulės miestą, kur visi vie
nodai dirbs ir rūpinsis vie
nas kitu,- ir laužė galvas, 
kaip tai padaryti. Kiti siūlė 
kurti socialistines bendruo
menes ir baidėsi kapitalo ir 
buržuazijos atsiradimo. 
Treti, matydami visą kapi

talistinės visuomenės netei
singumą, ragino sugriauti, 
sunaikinti viską, ką žmoni
ja buvo sukūrusi, ir pradė
ti gyvenimą iš naujo.

K. Marksas į istoriją atė
jo su darbininkų klase ir, 
Engelso žodžiais sakant, 
“išvadavo proletariatą, dar
bo liaudies partiją nuo fra
zės ir davė jai tvirtą nenu
galimą mokslo pagrindą.” 
Žmonijos istorija-nepriklau- 
so nuo maištininkų, mora
listų ar reformatorių pa
žiūrų ir norų. Visuomenė 
vystosi pagal objektyvius 
dėsniu Beauganti gamy
ba keičia gamybinius santy
kius.

Pirmo “Kapitalo” pasiro
dymo metais kapitalizmas 
bujojo. Steigėsi naujos ak
cinės bendrovės, bankai. 
Proletariatas atrodė nuri
męs ir susitaikęs su savo 
padėtimi (nors po ketvėrių 
metų įvyko Paryžiaus Ko
muna). Didžiųjų valstybių 
vadovai kūrė planus, kaip 
užkariauti naujas žemes. 
Viešpataujančios klasės di
džiavosi savo jėga ir tikėjo 
savo amžinumu.

Tuo metu K. Marksas 
moksliškai įrodė, kad kapi
talistinės visuomenės prieš
taravimai pasmerkia kapi
talizmą atmirimui. Ir jėga, 
kuri nuvers buržuazijos val
džią, yra darbininkų klasė.

Apie save K. Marksas yra 
pasakęs: “Niekam netinku, 
išskyrus darbą.” Be neap
sakomo darbštumo, jis tu
rėjo kitas brangias verty
bes: didelį talentą, stiprią 
Valią, nepaprastą švelnumą, 
sielos kilnumą:' ’ Jo; heapy- 
kanta priespaudai begalinė, 
bet retas gali taip mylėti 
žmones, kaip mylėjo juos 
K. Marksas. Jo jumoras 
negailestingas priešams, o 
tuo pačiu raminantis vargs
tančius. Jo amžininkai ne
galėjo lygintis su juo socia
linės, politinės ir filosofinės 
analizės gilumu, ir istorine 
tolregyste.

Ir gyvas, ir miręs K.Mark- 
sas buvo keikiamas, nieki
namas, iškraipomas. Bet 
jis įaugo į žmonijos istori
ja, kaip galingas ąžuolas į 
dirvą. Neatplėšiamas jis 
nuo mūsų laikų įvykių.

K. Markso idėjos pirmiau
sia įsikūnijo pirmojoje Le
nino įkurtoje socialistinėje 
valstybėje. Su jo vardu 
darbininkų klasė kyla į ko
vą už demokratiją, už išsi
laisvinimą, su jo vardu tau
tos kuria naują santvarką— 
socializmą. Visi mūsų ašt
riausių socialinių prieštara
vimų kupinos epochos paki
timai įgavo aiškią prasmę 
tada, kai “pati žymiausia 
šimtmečio galva” (taip En-

Per nepereinamą 
ašigali

Tarybiniai mokslininkai 
Antarktidoje nukeliavo 3,- > 
500 km. kelią: Molodiožna- 
jos stotis — Neprieinamu
mo ašigalis—Novolazarevs- 
kajos stotis.

Ši ekspedicija truko tris 
mėnesius. Nepaprastai at- . 
šiauriose sąlygose poliari- 
ninkai dirbo beveik ištisą 
parą, dviem pamainom. 56- 
tą dieną ekspedicija priėjo 
Neprieinamumo ašigalį. Ši 
vieta, esanti žemyno cent
re, labiausiai nutolusi nuo 
visų krantų. Ji yra 3,710 m. 
aukščiau jūros lygio. Tai 
viena šalčiausių sričių že
mėje, netgi vasarą čia tem
peratūra nukrinta iki —50° 
Kritulių šiuose kraštuose 
mažiau, negu Karakumuo- 
se arba Sacharoje. z V

Mokslininkai atliko gra
vitacinius ir magnetinius 
stebėjimus, nustatė ledo 
storumą ir poledinį profilį 
nuo kranto iki toliausiai 
esančio žemyno taško, ga
vo naujų duomenų apie kli
matą, saulės radiaciją, po
liarines pašvaistes ir kos
minius spindulius.

Kopijuoja “Efa”
Vilnius. — Elektrofoto- 

grafinį aparatą “Efa,” ga
lintį per minutę padaryti • 
šešias kopijas, sukūrė Vil
niaus organizacinės techni
kos konstruktorių biuro in
žinieriai. Jis skirtas moks
linio tyrimo, projektavimo- . 
konstravimo organizacijų, 
gąmyklų, įstaigų dokumen-. . 
tams ir brėžiniams dau
ginti. ,
J Aparatas kopijuoja ant 
ejektro^rdfinio^ ‘ popieriaus* 
pieštuku, ttišu atliktus ori-/A 
gįnalus, mašinraščio ir 
s į) au siuvinius tekstus. ‘ 
Vaizdas pro jek t u o j a m a s 
per optinę sistemą ant 
įkrauto popieriaus, kuris 
čia pat aparate išryškina
mas ir džiovinamas.

Aparatas bus gaminamas 
dviejų variantų. Vienas — 
mažesnis, skirtas konto
roms, kitas — stacionari
niam darbui didelėse įstai- : 
gose. “Efa” yra žymiai na
šesnis už elektrografinius 
aparatus “Efa.” (ELTA)

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

gelsas yra pavadinęs K. 
Marksą) moksliškai išnag
rinėjo, kas yra kapitalas. zl

Marksizmas—kelrodis vi
siems, kurių rūpestis—liau-^ 
dies laimė. Jis amžinai bus 
gyvas žmonijos siekiuose.

Su Markso vėliava šian
dien žygiuoja ir lietuvių tau- - 
ta.

Antanas Staponkus
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 
Universiteto mokslinio komunizmo 

dėstytojas

UŽJŪRIO SESUTEI
Kodėl jau pasenus, brangioji sesute, 
Išbalo—kaip sniegu nuberti plaukai, 
Kodėl nenorėjai pavasariu būti, 
Ar tau nepritiko gegutės sparnai?

Žinau, daugel’ vargo per pusę amželio 
Turėjai dėl savo geresnės buities, 
Turtuoliams ir ponams traukeisi iš kelio 
Dėl jųjų gerovės, naudos ir garbės.

Dangoraižių rūmuos’ paslėpti galėtum 
Jaunystę ir grožį, svajonių laikus, ■ 
Kad jų nenuplautų mūs’ rudenio lietus, 
Kad nesurūdytų kaip auksas brangus.

Gal tavo jaunystė tėvynėje liko,— 
Atvyk paieškoti motulės skrynioj,

" Sekminių berželiais išpuošta pritiko, 
Subatvakarėlių mergaičių dainoj...

t Vikt. Tatarelis

t
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V. GUSTAS

Kaip baip duvo sukurta ir kam tarnavo 
vadinamoji “Baltijos Antante”

(Pabaiga)
Sutarties sulaužym

Lietuvos vyriausybė, 
ir kitų Baltijos Antantės 
dalyvių vyriausybės, 
šingai sudarytai su T 
Sųjunga savitarpio pagal
bos sutarčiai, vedė p 
kų antitarybinę potlitikų, 
visaip apsunkino tarybinių 
įgulų buvimų, organizavo 
platų karinį špionažų, 
besi netgi tokių vei 
kaip tarybinių karių pagro
bimas.

Susidarius tokiai 
čiai Tarybų Sąjungoj vy
riausybė buvo priversta pa
reikalauti iš Lietuvos vy
riausybės ir iš kitų v 
^ių, Baltijos Antantė 
rfų, vyriausybių laikyt 
vitarpio pagalbos sut 
ir nutraukti provok 
prieš tarybines įgulas.

Tarybų Sąjungos r
Tarybų Sųjungos 1( 

birželio 14 d. notoje 
vos vyriausybei buvo 
mėta, kad “netrukus 
vitarpio pagalbos sutarties 
tarp Lietuvos ir T 
Sųjungos sudarymo, 
vos vyriausybė sūdai 
rinę santarvę su Latvija, 
ir Estija, tuo būdu p 
dama trijų valstybių 
santarve tai, kas an' 
buvo vadinama B 
santarve, kurioje an 
vien tik Latvija ir 
buvo sujungtos karin 
tarve... Visi tie faki 
do, kad Lietuvos vyijiausy- 
4)ė šiurkščiu būdu si 
Sovietų Sąjungos-Lį< 

.savitarpio pagalbos s 
kuria abiems šalims 
džiama “sudaryti bet 
santai*vės sutartį ar 
vauti koalicijose, nukreip
tose prieš vienų iš susita- 
riusių šalių.”

Tarybinė vyriausy 
kalavo suformuoti L: 
je tokių vyriausybę, 
galėtų užtikrinti sav 
pagalbos sutarties badorų 
ir lojalų vykdymų.

Liaudies vyriausybės 
sudarymas

Tokia vyriausybe 
Lietuvos Liaudies vyriau
sybė, sukurta plačiųjų liau
dies masių valia 1940 
birželio mėn. pabėgu* 
Lietuvos prezidentui Sme
tonai ir jo šalininkams. Lie
tuvos Liaudies vyjriausy- 
bf, užsienio reikalų 
t e r i j o s pasiūlymii, savo 
1940 m. liepos 2 d. posėdyje 
priėmė nutarimų anuliuoti 
Lietuvos, Latvijos i|r Esti
jos sutartį, pasirašy 
m. rugsėjo 12d., kaijj> prieš
taraujančių Tarybų 
gos - Lietuvos pagal 
tarčiai. Lietuvos L 
vyriausybė taip pat 
kė apie išėjimų iš Baltijos 
Antantės.

Pabaltijo burž u a 
valstybių —- Lietuve 
vijos ir 'Estijos ant 
nio bloko, kuris 1S 39-1940 
m. peraugo į antitarybinį 
karinį blokų, likvidacija bu
vo būtina sąžiningo, gar
bingo Tarybų Sųj 
Lietuvos savitarpio 
ties vykdymo sąlygą ir ati
tiko kaip lietuvių, 
kitų Pabalti jos tau 
xesams.
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J. BALTUŠIS

Įžymusis revoliucijos metraštininkas

Jos negarbingas galas
Taip negarbingai užbaigė 

savo egzistavimų Baltijos 
Antantė, buvusi trijų Pa
baltijo valstybių tik valdan
čiųjų viršūnių politine, dip
lomatine, o vėliau ir kari
ne sųjunga, bet ne Pabal
tijo tautų sųjunga. Balti
jos Antantė netapo ir ne
galėjo tapti lietuvių, latvių 
ir estų tautų sųjunga, ka
dangi ji buvo sukurta prieš 
šių tautų nacionalinius in
teresus. Vietoj apsigynimo 
nuo vokiečių ir lenkų fa
šizmo agresijos, kaip to rei
kalavo Pabaltijo tautų na-

Balti- 
uvo sukurta 
aip antitary-

cionaliniai interesai 
jos Antantė b 
ir vystėsi tik k;
binis trijų buržuazinių vals
tybių blokas,
kad tik glaudūs, draugiški, 
geri kaimyniš' 
šalių santykiai 
Sąjungą būtų 
jų nepriklausomybės 
kima garantija.

Lietuvių, latvių ir 
tautos, kaip ir 
tarybinės tauti 
junga ir broli 
darbiavimų įga 
bu Socialistinių Respublikų 
Są Jungo j e.

nežiūrint to,

ki Pabaltijo 
su Tarybų 

galėję būti

estų 
kitos’ VISOS

os, tikrų sa- 
škų bendra
vo tik Tary-
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tapo
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;ą 1934
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Sprendimį likvi
duoti Baltijos Antaitę pri
ėmė taip pat ir Latvijos bei 
Estijos Liaudies vyriausy-

Kartų, skaitant paskaitų 
apie “stebuklus” ir jų atsi
radimų, salėje pakilo žmo
gus (kaip vėliau sužinojau, 
tai buvo bažnyčios maršal
ka) ir ėmę įrodinėti, kad 
stebuklų tikrai esama. Štai 
Trakuose prie šventos Ma
rijos paveikslo jų buvę: pa
sveikę sunkiai sirgę ligo
niai, šventoji Marija padė
jusi surasti pavogtus daik
tus ir t. t.

—Netiesa, netiesa!—paki
lo susijaudinęs balta kaip 
sniegas galva senukas. - Ste
buklų nėra ir negali būti. 
Jei ne tas “stebuklingas” 
Marijos pavveikslas, tai ir 
šiandien turėčiau abi ran
kas ...

Salėje įsiviešpatavo tyla. 
Visų žvilgsniai nukrypo į 
senukų, kurio viena ranko
vė buvo tuščia...

O jis papasakojo kraupių 
istorijų. Kai jam buvo 12 
metų, smarkiai susižeidė 
rankų. Ji sutino ir labai 
skaudėjo. Kunigas patarė 
motinai užpirkti Trakų baž
nyčioje prie Marijos pa
veikslo mišias. Religinga 
motina taip ir padarė. Bet 
nuo to rankos skausmai ne
sumažėjo. O motina tikėjo 
kunigu, vis ragino sūnų 
melstis ir laukti stebuklo.

Bet stebuklas' neįvyko. 
Tada motina kreipėsi į gy
dytojų. Bet liga jau buvo 
isisenėjusi, ir gydytojas be
jėgiškai nuleido rankas. 
Per vėlu. Ranka teko am
putuoti ...

Štai tada berniuko širde
lėje ir kilo abejonė dievu ir 
“stebuklais.” O vėliau, su
sidūrus su gyvenimo netei
sybėmis, bėdomis ir visai 
urarado tikėjimų dievu.

Senukas prisiminė, kaip 
Trakų bažnyčioje kunigai 
ir vienuoliai, darydami “ste
buklus,” apgaudinėjo žmones. 
Atsiklaupęs netoli Marijos 
oaveikslo, jis ilgai ir karš
tai meldėsi. Apie pusvalan
di pasimeldęs, jis staiga iš
sitiesė ir. imetes į dėžutę 
oinigų. išėjo. Sekančių die
nų vietos klebonas nėr pa
mokslų plačiai paskelbė, kad 
besimelsdamas prie Marijos 
naveikslo, ligos susuktas 
jaunuolis pasveiko. Už karš
tas maldas ir aukas jį išgy
džius! stebuklingoji dievo 
motina... Vėliau žmonės 
sužinojo, kad tai buvo pa
prasčiausias valkatėlė, ku
ris. klebono pasamdytas, 
puikiai suvaidino invalido 
rolę.

Ilgus metus Traku apy
linkėse sklido garsas ir apie 
kitų stebuklų. Jauona mer
gina, skęsdama Galvės eže
re, ėmė garsiai šauktis šven
tosios Marijos pagalbos. Ir

usi merginų, 
garsino kaip 
buklų.” Ir tik 
o, kad ir šis 
vo bažnyčios

Marija išgelbė; 
Bažnyčia tai iš, 
didžiausių “ste 
vėliau paaiškė; 
“stebuklas” bu 
tarnų apgaulė.

Žmonės susi 
sėsi senelio pa 
bažnyčios mar 
žė ir daugiau 
įrodinėti Marijos paveikslo 
“stebuklingumo.

V. Lauraitis
Lietuvos Žemės tkio akademijos 

vyresnysis
(Iš “Valstiečių

domėję klau- 
sakojimo. O 
salka susigū- 
nebeb a n d ė
n

dėstytojas
i laikraščio”)

Trys dainoriai — 
Daunorai

Pasakojama 
ie juos taip i 
dainoriai, daijiorėliai. Taip 
būdavusi pataisoma Dauno
rų pavardė, kurių dabar ži
no ne vien Li 
tolimuose žemynuose 
venantys tau 
už dainas 
nės Vilniaus 
baleto teatro 
vų Daunorų, 
sarų, beje, dainavusį ir 
Montrealyje.

Žinomi Lietuvoje ir kiti 
du Daunorai: 
dainininkas P' 
niausiąs — Rv 
mokosi Vilniaus konserva
torijos pirmame kurse. Be
je, ir jis jau Sėkmingai dai
navo per tele

Skamba 
čiai skamba!

jog Žagarė- 
r vadindavę:

soma Dauno-

etuva, bet ir 
gv- 

tiečiai. V i s 
gerbia žmo- 

Operos ir 
solistų Vaclo- 
praėjusių va-

Varpo” choro 
ovilas ir jau- 
čardas, kuris

izijų.
Daunorai. Pla-

— dvidešimt 
vienas

Kolūkio dvidešimtmetis
Pasvalys (Elta). — Atža

lyno kolūkiui 
metų. Jis susikūrė
pirmųjų apskrityje.

Atžalynas —- vienas stip
riausių rajono ūkių. Pernai 
iš kiekvieno 
erauta po 31 c 
100 hektarų 
gaminta po 
pieno ir 104 centnerius mė
sos. Kolūkis gavo 197 tūks
tančius rublių pelno, Gerai 
atlyginama kolūkiečiams už 
darbų: darbo dienos vertė 
— 4.7 rublio.

Apie visa t; 
ma kultūros 
kusiame susi 
dirbiai pagerbė kolektyvi
nio darbo vet 
bes kolūkietį 
ilgus metus vadovavusį ko
lūkiui. Onų Sapiegienę, Le
onų Maticka, 
Marijonų Ku 
tus. Jie apdovanoti vertin 
gomis dovan

hektaro čia 
entnerį grūdų, 
naudmenų pa- 
520 centnerių

ai buvo kalba- 
namuose įvy- 

irinkime. Žem-

eranus — gar- 
Vincų Bedalį,

Jonų Lukšėnų, 
previčių ir ki-

omis.

Vilniaus mieste, Antakal
nyje, visai netoli nuosta
baus a,rchitek tūrinio pa
minklo — Petro ir Povilo 
katedros, stovi keturių 
aukštų mūro namas. Čia 
gyvena lietuvių tarybiniai 
rašytojai. Ne visi, žinoma, 
tačiau labai didelė jų dalis. 
Čia visuomet sutiksi Justi
nų Marcinkevičių, Jonų 
Avyžių, neseniai sugrįžusį 
iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų Kazį Sajų, Romualdų 
Lankauskų, Algimantų Bal
takį, literatūros kritikus 
Juozų Lankutį ir Kaži Am
brasų, dramaturgų Viktorų 
Miliūnų...

Šito namo adresų žino 
tūkstančiai skaitytojų, to
dėl ir paštininkai lankosi 
čia žymiai dažniau, negu ki
tuose namuose. — gabena 
žmonių laiškus, telegramas, 
pageidavimus, kartais skun
dus. kartais ir pabarimus. 
Rašytojai tampriai susiję 
su savo skaitvtoiais, klau
sosi jų balso, kritinių pasta
bų.

Šiandien tačiau paštinin
ku dėmesvs nukreiptas į šio 
^.mo 24-tą butą. Telegra
fu šusnvs, laiškų pluoštai, 
sargiausių geliu puokštės. 
o'v’Ažiai įpakuoti suvenirai— 
viskas niaukia i čia. dvide
šimts ketvirtaii. Ir visi ra
šytojai. švpsosi. matydami 
«i vaizdų, labai gera ir 
draugiška švnsena: dvide
šimts šeštajame bute, drau
ge su žmona Danute ir sū
num. Sauliuku, gvvena ir 
dirba vienas ižvmiuiu lietu
viu tarybiniu ravtoiu — 
Aleksandras Gųdaitis-Guze- 
vičius. šiandien jam sukan
ka 60 metų, a <•

i Pas jubiliatų
Pasekime ir.mes viena 

naštininku. įženkime pas ju
biliatą. Butas jo kuklus, 
paprastas, kaip kuklus ir 
paprastas nats buto šeimi
ninkas. Ne veltui juk sa
koma. kad butas visuomet 
vra savo šeimininko veidro
dis. Pasieniais stovi aukš
tos lentynos, nuo viršaus iki 
anačio.s pernildvtos knygų. 
Knygos ne tik lentynose. Jų 
gausu visur: ant stalu, kam
pinėse etažerėse, kabančio
se lentynėlėse, tarp baldų 
isnraustuoe stovuose. Kiek
vienas sienų centimetras čia 
isnraustunse stovuose. Kiek- 
dėlto jos netelpa, visos, gru
puojasi net prieškambaryje, 
daugelis jų siuntinių dar 
neinakuoti, nesuskirstyti.

Tarp knygų lentynų kabo 
paveikslai, raytoio kelionių 
suvenirai iš Vokietijos ir 
Čekoslovakijos. Lenkijos ir 
Prancūzijos, Japonijos ir 
Indijos, broliškų tarybinių 
resnublikų.

Stiprūs saitai riša A. Gu- 
daitį-Guzevičių su daugeliu 
draugų užsienyje. O dar 
stipresni—su Lietuvos žmo
nėmis. Apie tai liudija tūks
tančiai skaitytojų laiškų, 
sutelktu rašytojo archyve, 
nesuskaičiuojami kvietimai 
atvykti į svečius pasidalin
ti mintimis su eiliniais dar
bo žmonėmis.

Apie rašytąją
Nuo rašomojo stalo paky

la pats jubiliatas —aukšto 
ūgio, pailgaveidis šviesia
plaukis. Žiūri, sveikinasi, 
švpsosi. Mažai kas girdėjo 
jį garsiai kvatojant, o šyp
santis — mato visi. Net įsi
vaizduoti jį sunku be šyp
senos.

Stalas už jo nugaros už
verstas rankraščiais, stovi /

rašomoji mašinėlė su įver
tu popierio lapu.

Kalbėdamasis su svečiu, 
rašytojas nuolat žvelgia sta
lo link. Iš visko matyt: 
traukia, vilioja jį darbas 
daug labiau už visus sveiki
nimus, tegu ir jubiliejinius. 
Jei nepažintum jo gerai, pa
galvotum: netaktiškas, ne
dėmesingas. Ir apsiriktum, 
žinoma.

Takto A. Gudaičiui-Guze- 
vičiui netrūko niekad, bet 
visuomet trūko laiko. Jis 
turi tiek pasakyti žmonėms, 
kad jam brangi kiekviena 
IMko minutė.

Per dešimtis mūsų pažin
ties metų niekad nemačiau 
jo dykinėjančio. Bet kuriuo 
metu ir bet kuriomis aplin
kybėmis, net posėdžiaujant 
konferencijoje ar pasitari-

Ukmergės pažangia i s i a i s 
moksleiviais. Šį kartų fa
šistinė policija nepajėgia 
sudaryti jam bylos: trūksta 
įrodymų. Tačiau smetoninė 
žvalgyba jau įsidėmėjo jį. 
Nuolatinės kratos bute, 
kiekvieno žingsnio sekimas, 
nuolatinis pavojus netekti 
laisvės ilgiems metams — 
štai kas lydi dabar Alek
sandrų jo gyvenime.

Jis persikelia į Kaunu, 
bando' mokytis toliau, ta
čiau žvalgybos nagai siekia 
jį ir čia. A. Gudaitis-Guze- 
vičius perkelia per Nemu
nų, patenka į Tilžę ir pra
deda dirbti “Balso” redak
cijoje, tapdamas jau profe
sionaliu revoliucionieri u m,. 
Čia jis parašo ir pirmųjj sa
vo publicistinį kūrinėli “Nuo
gį faktai” apie fašistinį

A. GUDAITIS-GUZEVIČIUS
muose, traukiny ar lėktuve, 
jis visuomet ginkluotas 
bloknotu ir pieštuku: užsi- 
rašinėja, fiksuoja mintis, 
išgirstų pokalbių nuotru
pas, įspūdžius, nuotaikas, 
gyvos žmonių kalbos pavyz
džius, jų išorinę išvaizdų.

Jo užrašuose sukaupta 
tiek medžiagos, kurios už
tektų mažiausiai šimtui me
tų literatūrinio darbo. O 
jam vis maža.. Vis jisai ieš
ko, kaupia, renka...

Užtat gana reti būna to
kie metai, kad jis neišleis
tų naujos knygos, nepratur
tintų mūsų literatūros nau
ju ir svariu savosios kūry
bos įnašu. Ir visada jo 
žvilgsnis nukreiptas į atei
tį, į naujus darbus, naujus 
siekimus. Tad ir dabar ne- 
gaišinkim jo ilgai, o drau
giškai paspaudę rankų, tar
kime kelis žodžius apie jį, 
jo gyvenimų, jo literatūrinę 
kūrybų.

Jis ir jo kūryba
A. Gudaitis-Guzevičius— 

gana retos, spalvingai ir su
dėtingai susiklosčiusios bio
grafijos žmogus, dosniai 
gamtos apdovanotas kūrė
jas.

Gimė jis 1908 metų gegu
žės 25 dienų, atsinešdamas į 
pasaulį ne vien rašytojo ta
lentų, bet ir jautrių širdį, 
kupinų meilės tiesai ir ne
apykantos melui, išnaudoji
mui, priespaudai.

šešiolikos metų Aleksand
ras jau stoja į slaptų kom
jaunimo kuopelę, pasiryžęs 
kovoti už darbo žmogaus 
laimę, už teisingesnį ir švie
sesnį liaudies gyvenimų.

Tai buvo didelio jo gyve
nimo kelio pradžia.

Devyniolikos metų 1 busi
masis rašytojas jau areš
tuojamas drauge su kitais

smurtų Lietuvoje, čia susi
duria su patyrusiais komu
nistais kovotojais, užgrū
dintais mūšiuose ir kalėji
muose, sparčiai bręsta jų 
įtakoje kaip kovotojas ir 
kaip rašytojas. “Balso” 
puslapiuose pasirodo pir
mieji jo apsakymai.

Ir čia persekiojamas
Tačiau darbas Tilžėje trun

ka neilgai. Jau 1929 metų 
vasarų Karaliaučiaus slap
toji policija padaro kratų 
“Balso” ir “Komunisto” re
dakcijose, iššifruoja A. Gu- 
daitį-Guzevičių ir priverčia 
penkių dienų bėgyje “kraus
tytis iš Vokietijos.” O kur 
“kraustytis”? Grįžti į Lie- 
tuvų, reikštų žengtų tiesiai 
į kalėjimo vartus, į lagerį. 
Su dideliu vargu, be paso ir 
vizos, po daugybės nuoty
kių A. Gudaitis-Guzevičius 
patenka pagaliau į Maskvą, 
pradeda dirbti LKP CK už
sienio biure, Komjaunimo 
Internacionale, susitinka su 
daugeliu įžymių revoliuci
nių veikėjų, klausosi Telma- 
no, Gotvaldo, Kuusineno, 
Kašeno ugningu kalbų, su
sitinka ir su įžymiuoju 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių raytojum Rojum Miza- 
ra, tuo metu viešėjusiu 
Maskvoje, ir artimai susi
draugauja su juo. Būsimam 
rašytojui čia yra visos są
lygos mokytis, dirbti, kurti. 
Tačiau jauna širdis trokšta 
kovos ugnies. Jis svajoja 
slaota sugrįžti į Lietuva ir 
įsijungti į aktyvią revoliu
cine kova pogrindyje. Ši jo 
svajonė išsipildo.

Atgal j Lietuvą
Lietuvoje A. Gudaitis - 

Guzevičius susiriša su pa
žangiaisiais rašytojais anti
fašistais — Petru Cvirka, 
Antanu Venclova, Salomėja

Nerim, Jonu Šimkum, už
mezga su jais stiprius ry
šius, pradeda telkti juos į 
glaudesnį būrį. Deja, šis 
darbas trunka labai neilgai: 
1931 metų pabaigoje A. Gu-/ 
daitis-Guzevičius areštuoja
mas ir nuteisiamas ilgiems 
metams kalėti.

Revoliucinės kovos kelias 
A. Gudaičiui-Guzevičiui bu
vo užkirstas. Tačiau tuo 
nat metu prasidėjo antrasis 
jo gyvenimo kelias — kelias 
i literatūrą. Kalėjime jis 
susitiko su senu revoliucio
nierium, Spalio revoliucijos 
pasakotoju Antanu Kurk
liečiu. Čia, kalėjimo kame
roje, tyliais vakarais, sumi
gus visam kalėjimui, pasa
kojo Kurklietis busimajam 
rašytojui apie 1918-19 metų 
įvykius Lietuvoje, apie sa
vo dalyvavimą kuriant pir
mąsias tarvbas respubliko
je. anie didžios istorinės 
reikšmės pasikeitimus gim
tojoj žemėj. A. Gudaitis- 
Guzevičius pradėjo užsira
šinėti šiuos pasakojimus į 
plono rūkomojo poiperiaus 
skiauteles ir slėpdavo jas 
nuo kalėjimo prižiūrėtojų 
tarp drabužių siūlių.

Tai šitaip gimė pirmasis 
pagrindas garsiam jo roma
nui “Kalvio Ignoto teisybė.”

Romanas buvo parašytas 
ne tuojau pat. Turėjo pra
eiti ilgi septyneri kalinimo 
metai, po to — tolimesnė 
Aleksandro revoliucinė ko
va laisvėje, vėl persekioji
mai.

Pagaliau!
Atėjo istoriniai 1940-tieji, 

Lietuvoje buvo atkurta ta
rybinė santvarka, vyko di
džiulis viso gyvenimo per
tvarkymas naujais pagrin
dais. A. Gudaitis-Guzevi
čius'rm vienas aktyviausių 
šio ■ pertvarkymo dalyvių, 
eina aukštas ir atsakingas 
pareigas.

Užeina rūstūs didžiojo 
Tėvynės karo metai, A. Gu
daitį -Gpzevičių vėl mato
me atsakinguose darbo ir 
kovos baruose. Ir tiktai po 
karo, išlaisvinus nuo hitle
rinių okupantų Tarybų Lie
tuva, jis giliai susimąsto 
dėl kalėjime padarytų užra
šų. A. Gudaitis-Guzevičius 
susiieško buvusį kalėjimo 
kameros draugą Antaną 
Kurklietį, atnaujina pokal
bius su juo ir aštriai pajun
ta norą bei pareigą rašyti.

Lietuvoje tuo metu vyko 
aštri ginkluota klasių kova. 
Nepribaigti fašistai, buržu
azinių partijų liekanos, bu
vę stambūs buožės ir dvari
ninkai pakėlė ginklą prieš 
laisvą liaudį, siekė sugrą
žinti buržuazijos viešpata
vimų Lietuvoje. Ginklų jie 
turėjo, buvo organizuoti į 
stambias gaujas, ir Lietu
vos kaimuose ėmė lietis ne
kaltų žmonių kraujas.

Rašytojo žodis
Nacionalistiniai žudikai 

keršijo visiems, kas akty
viai rėmė tarybinę santvar
ką ar bent pritarė jai, žudė 
vyrus, moteris, senelius ir 
vaikus, išrasdami pačius 
baisiausius kankinimo bū
dus. Naktimis raudonuo
davo padangė nuo gaisrų, 
kuriuos sukeldavo banditai, 
degindami tarybinių nauja
kurių sodybas, valstiečių 
kiemus. Būtent, tokiu me
tu reikėjo tarti tvirtą rašy
tojo žodį, paskatinti savąją 
liaudį, iškelti jos tikslų di
dingumą, iškelti ją pačią. 
A. Gudaitis-Guzevičius gi
liai suprato savo pareigą ir 
tarė tą'žodį.

(Bus daugiau)
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New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Pavasario laiku mirę Pet
ras Gailiūnas ir Anna
gvei (Nomovičiutė), buvu
si gera aktorė, daug padė
jusi vietos progresyviams. 
Ilsėkitės ramiai, o š 
didelė užuojauta.

Buvo labai malonu 
vauti LDS 5 apskrities 
ferencijoje Waterbury 
sitikome su daugeliu 
gų. Iš New Yorko buv 
nas Siurba ir Valys 
kus, padarė daug naudingų 
patarimų konferencijai.

Noriu tarti didelį 
waterburieciams už bėrus 
pietus, kurie buvo suteikti 
delegatams.

Hartfordo laisviečiai pra
neša, kad jie rengia gražų 
koncertą su pietumis gegu
žės 19 d., 1 vai. Sako, 
koncerte bus gerų daii 
kų net iš New Yorko 
bus gera proga dieną 
leisti su Laisvės cho: 
jų dainomis.,

Bridgeporto draugai 
neša, kad jie rengia p 
apie kurį 
praneš. Lauksime p 
dalyvauti.

Girdėjau, keletas lietuvių 
iš Miami žada aplankyti 
vietinius draugus orui 
lūs. Bus malonu su jai 
sitikti, ypač Kazį ir Anto- 
sę Šoliūnus.

kiniai

daly- 
kon- 

. Su- 
drau- 
o Jo- 
Bun-

ačiū

kad 
inin- 

. Tai 
pra- 

*u ir

pra-

rengėjai yėliau
•ogos

atši- 
s su-

Binghamton, N. Y.
Mūsų naujienos

Iš penktadienio į šešta
dienį, balandžio 26-27, po
licijai pavyko susekti šalti
nį, iš kurio jau buvo pa
ruoštas didelės apimties 
patarnavimas pardavinėji
mui pavojingų vaistų.

Pagal spaudos reporterio 
pranešimą, keturiose apy
gardose, po ilgo tyrinėjimo, 
pagaliau policijos padary
tas užpuolimas. To pasė
kos—71 asmuo sulaikytas. 
Iš sulaikytų j ų užpuolimo 
metu 18 asmenų pripažinti 
kaltais ir, žinoma, bus trau
kiami atsakomybėn už ne
legalų pavojingų, vaistų 
pardavinėjimą. Jie aprū
pindavo šimtus Broome ap
skrities vietovių, kurios už
siiminėjo tų vaistų pardavi
nėjimu.

Buvo pravestas užpuoli
mas Broome, Chenango, 
Tompkins ir Ulster apygar- 
dose. Dvidešimt kolegijų 
studentų ir keliolika aukš
tos mokyklos studentų buvo 
tarpe šitų sulaikytų.

Surastas tūkstančių dole
rių vertės marijuana, LSD, 
“speed”,ir kitokių pavojin
gų narkotikų.

Tyrinėjimai dar vis tebe
sitęsia, veikiausiai ir sulai- 
kinėjimų bus daugiau pada-

unca

alan- 
s ne

Stoughton, Mass.
Lietuvių Moterų Klubo 

susirinkimas įvyko b 
džio 10 d. Nors narėmi
buvo skaitlingas, bet pada
ryta gerų tarimų.

Šiais metais sukanka 30 
metų mūsų klubui. Per tą 
laikotarpį buvo, nuveikta 
daug gerų darbų. Visoį dir
bome sutartinai. Daba 
visos esame 30 metų slėnes
nės. Bet vistiek dar kauta
me, darbuojamės.

Klubas nėra turti 
bet nutarta paaukoti “(Lais
vei” $10. Nutarėm pag 
per “Laisvę” mūsų 
mirusias nares. Mirę 
mos: M. Kvedarienė, E. 
Grigienė, E. Marksienė, A. 
Antalionienė, M. Česn 
čienė, D. Lukas, M. M 
lis, A. Malakauskier 
Norkienė, S. Pocienė, L. Tu 
nilienė, J. Strimaitienė, J. 
Yocienė, S. Lavisienė, M. 
Poškienė, E. Rasakaus 
ir M. Kasparienė.

Vasaros metu susi 
mų neturėsime. Susirinki
mas įvyks rugsėjo 11 d. Tai 
turėsime gerą poilsį.

Linkiu visoms 
sveikatos ir po ato 
daugiau darbuotis.

jau

figas,

erbti 
dubo 
seka-

alevi- 
orke- 
e, O

kienė

■inki-

geros 
stogų

M S.

Penkiakalbis filmas
Jaunas jugoslavų ir žinie-

yendi-
_ garsų 

atgaminimo sistemą. Bus 
galima klausytis vienos iš 
penkių įgarsintų kalbų. Fil
mo kopija turi iš šonų 5 
garsinius takelius.

Manoma, kad ši s: 
galės būti panaudota 
mm filmams įgarsinti 
dimą tikimasi pan 
ten, kur gyventojai 
keliomis kalbomis. K 
nas kino žiūrovas galps ster 
bėti filmą gimtąja 
pasinaudodamas ausiĮnėmįs, 
įjungtomis į atitinkamą liz
dą kinoteatro kėdėje.

Manoma, kad išra 
turės paklausą besi\ 
čiose šalyse, tarptau 
se pasitarimuose bei 
resuose ir pan.

Planuojami vasariniai 
mokyklai kursai

New York valstijos uni
versitetas Binghamtone 
(SUAB) turėjo pranešti, 
kad suplanuota pasiūlyti 75 
vasariniai kursai. Kursai 
prasidės su birželio 10 d. ir 
tęsis iki liepos 31 dienos.

Everett C. Johnston, nuo
latinio švietimo direktorius 
universitete, sakė, 'kad apie 
600 ar 800 studentų yra 
laukiama įsiregistruoti dėl 
vasarinių kursų.
Ir vėl supiltas naujas kapas 
, Balandžio 17 d. mirė Ignas 
Vareika, tai vėl vienas LDS 
6 kuopos narys, po ilgo sir
gimo, išsiskyrė iš mūsų, su
laukęs 86 m. a. Gimęs Lie
tuvoje, ’ Gailiūnų kaime, 
gražioje Pušaloto apylin
kėje, Šioje šalyje išgyveno 
apie 65 metus.

Liūdesyje liko duktė Pa
ul (Stella) Foltyn ir anūkas 
Jerry Vareika, visi Bing
hamtone; taip pat ir kiti 
giminės ir artimieji.

Velionis priklausė prie 
LDS 6 kuopos ir lietuvių 
parapijos. Jau buvo pasit
raukęs iš Endicott John
son Corp, darbo.

Buvo pašarvotas Bednar- 
sky koplyčioje. Palaidotas 
šeštadienį, balandžio 20 d., 
St. Cyrilis kapinėse. Paly
dovai pakviesti į Amerikos 
Legijono salę, kur buvo tin
kamai pavaišinti. Tai pas
kutinis dėdė iš mano-mūsų

Oakland,
Kova prieš k 

tuojau baigimą
Balandžio 23 

tą dar tams 
rinktis minios 
linės raštinės durų (induc
tion center), k 
rai draftuojami 
name. Susirink 
žmonių, šau 
vietnamiečius privalome pa
likti ramybėje, 
kos jaunuoliai įrįžtų namo.

Policijos buvo atsiųsta 
masiniai, bet šiuo kartu de
monstracijos nępuolė.

Demonstracij 
pareiškė pro tęs 
sizmą.

Vėliau 4,000 jaunuolių 
maršavo prie Alameda Co
unty teismabučio, kur buvo 
areštuotų ir ttys pavojin
gai sužeisti.^Šiemet nebuvo 
tokių policijos žiaurumų 
kaip pereitais metais, kai 
buvo daug sužeistų ir daug 
areštuotų, bet Amerikos 
liaudis, o pirmoj eilėj stu
dentai pasiryžę kovoti iki 
taika pasaulyje bus laimė
ta.

Vis daugiau žmonių pra
deda suprasti kad karas 
Vi e t n a m e nesiskiria nuo 
Hitlerio karo, kuris buvo 
vedamas tikslu užkariauti 
ir pavergti pasaulį. Karas 
prieš Vietnamą yra nedo
ras, tad ir reikia jį juo 
greičiau užbaigti.

Calif
aną, už jo

ankstų ry- 
oj, pradėjo 
prie Federa-

ar jauni vy- 
karui Viet- 

a apie 4,000 
kiančių, kad

kad Ameri-

a taip pat 
tą prieš ra-

laisve

San Francisco, Calif.
Įspūdinga demonstracija 

prieš karą Vietname
Balandžio 27 d. anksti ry

tą taikos šalininkai pradė
jo rinktis į Golden Gate 
parką, burtis į daugelį skir
tingų grupių su visokiais 
šūkiais prieš karą, už karo 
baigimą.

Svarbiausia grupė buvo 
apie 30 veteranų, pirmojo, 
antrojo ir Vietnamo karų 
dalyvių, tūli ką tik iš Viet
namo sugrįžę, vienas be 
rankos, dar s u kareivio 
uniforma. Tai Saržent Cur
tis, kuris kare paliko aklas, 
neteko rankos ir antros ran
kos trijų pirštų. Visi vete
ranai ant baltų kepurių tu
rėjo užrašus prieš karą 
Vietname. Dalyvavo tokių, 
kurie nebegali paeiti, juos 
vežė automobiliais.

Su veteranais ir studen
tais, su jaunais žmonėmis 
su kūdikiais vežimėliuose 
priešakyje, apie trisdešimt 
tūkstančių žmonių minia 
pasijudino į 4 mylių eiseną 
link City Hali. Maršavo 
centralinėmis gatvėmis, pla
katais skelbdami reikalavi
mą tuojau baigti karą Viet
name, kartu pasisakydami 
prieš diskriminaciją ir skur
dą. •Eisena buvo labai tvar
kinga ir įspūdinga.

Aįie 2 valandą sumarša- 
vus-susirinkus prie City 
Hali parke vyko įspūdingos 
kalbos, audringi šūkiai, 
marksis tinęs literatūros 
skleidimas. Įdomi progra
ma tęsėsi iki vėlumos va
karo.

.s

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

■

Prieš ketverius metus Klaipėdos “Baltijos” laivų statyk
la Estijos žvejams perdavė pirmąjį didįjį žvejybos tralerį- 
šaldytuvą. Dabar kasmet Lietuvos laivų statykla Talino 
laivyno žvejams pastato 1—2 jūrų gražuolius.

šiomis dienomis Klaipėdos laivų statytojai į vandenį nu
leido dar vieną didįjį žvejybinį tralerį-šaldytuvą, pavadinę 
jį estų dailininko Johano Kelerio vardu. Naujas laivas, 
kurio ilgis apie 85 metrus, o vandens talpa — 3,670 tonų, 
gegužės mėnesio pradžioje išplauks į pirmąjį reisą.

Nuotraukoje: DžTš “Johanas Keleris” nuleidžiamas į 
vandenį. — A. Aleknavičiaus nuotrauka.

MOTINOS PRISIMINIMAS

Penktadienis, Gegužės (May) 10, 1968

rius A. Stojcičius įgy 
na Holivude naują

sterna 
net 16 

l Išra
udoti 
kalba 
ekvie-

kalba,

dimas 
ystan- 
tiniuo- 
kong-

mylimos mamytės pusės pa- 
paliko šį pasaulį. Ilsėkis, 
brangus dėde, šios šalies že
mėje. Gili užuojauta jo šei
mai. .

Ona Wellus

SOBOLINAS
Tomsko srities pietuose 

iš . 2,128 m. gylio ištryško 
galingas naftos fontanas. 
.Naujasis telkinys pavadin
tas Sobolinu. Geologai jam 
numato didelę ateitį: telki
nys labai didelis tiek užima
mu plotu, tiek ir atsargo
mis, -be to, nafta turtinga 
žibalinių ir benzininių f rak
ei jų. Labai svarbu, kad tel
kinys netoli numatytų nau
jųjų naftotiekio ir dujotie- 

|kio trasų.

Eddystone, Pa.
Scott popieriaus kompa

nijos skyrius, kuris išdirba 
įvairius dalykus namams 
vartoti, sudeda naujas ma
šinas gamybai pagreitinti, 
kad mažiau darbininkų 
daugiau darbo padarytų.

Dirbtuv ė s prižiūrėtojas 
įsakė, kad du darbininkai 
turėtų operuoti po dvi ma
šinas. Darbininkai atsikrei
pė į savo uniją. Tuomet pri
žiūrėtojas išmetė iš darbo 
du darbininkus ir unijos at
stovą. Darbininkai užpro
testavo, 400 darbininkų iš
ėjo į protesto streiką, pas
tatė piketus prie vartų. Pi
ketai buvo palaikomi die
ną ir naktį.

Tuomet kompanija krei
pėsi į teismą, kad būtų už
drausta streikuoti. Vietinis 
teismas įsakė visiems grįž
ti darban. Tuomet unijos 
prezidentas B. Show krei
pėsi į federalinį valdžios 
pareigūną, tarpininką Wm. 
Cherry, kuris laikinai sutai
kė, gražindamas darbinin
kus prie darbo, o tuos du 
darbininkus ir unijos atsto
vą paliko valdžios pareigū
nams išspręsti, ar juos gra
žinti prie darbo, ar jie tei
singai padarė, atsisakyda
mi operuoti po dvi mašinas.

A. Lipčius

ateities mūsų tautiečiams. 
Paaiškino apie didelius Lie
tuvoje atsiekimus per trum
pą laikotarpį pramonėje, 
moksle ir kultūroje.

Sužinojau, kad Petras 
Kuprys Baltimorėje sunkiai 
serga. Taipgi sužinojau kad 
Vytautas Gižauskas, Ches
ter, Pa., apsirgo širdies ne
galavimu. Ligoniams linkiu 
greitai pasveikti ir dar 
daug metų pagyventi lai
mingai.

Oakland, Calif.
Gimtadienio atžymėjimas 

ir vely kinis parengimas 
įvyko balandžio 14 d., Ber
keley Calif. Diena buvo 
graži, saulutė maloniai šil
dė.

Mūsų draugės šeiminin
kės paruošė skanius valgius 
ir stalus papuošė puikiomis 
rožėėrtiis ir margučiais. 
Drg. K. Karosienė, gavusi 
iš T. Lietuvos margučių ir 
saldainių, jais vaišino mus 
visus. Draugas Taraška pa
rodė filmą apie tradicines 
lietuviškas vestuves su vi
somis tautinėmis a p e i g o- 
mis. Labai įdomūs. Ačiū 
jam ir visiems prisidėju- 
siems pobūvį suruošti bei 
gražinti.

Draugė Karosienė prane
šė, kad šio parengimo išlai
das apmoka Ig. Kamaraus
kas. O pelnas' paskirstyta 
taip; “Vilniai” $71, “Lais
vei”1 $63 — tai nuo Ig. Ka
marausko gimtadienio,— o 
drg. Karosienė įgalinta pa
siųsti “Vilnies” suvažiavi
mui $400. Taipgi to pat gim
tadienio proga buvo surink
ta $38 “Vagai” ir “Darbui” 
ir iš LLD 198 kp. skirta 
“Darbui”' $15, “Vagai” $20 
Gegužės 11 “Vagai” sukako 
7-ri metai kai ji skleidžia 
teisingas žinias apie T. Lie
tuvos žmonių gyvenimą

A. Lipčius

Graži kaip rožė sena mamytė,
Kaip tyras sniegas balta galva, 
Visad mylėjo ji savo sūnus z 
Darbuos dėl laisvės jautės sava.

Pirmiau taip linksmą malonų veidą 
Šiandien jau spaudžia skausmas žiaurus, 
Guodė kiekvieną sutikus gatvėj, 
Rodos, kad būtų josios sūnus.

Kodėl tu šiandien tokia nuliūdus, 
Brangi mamyte, ką Tu jauti?
Negi artėja sūnaus nelaimės,
O gal jam šypsos saulė skaisti?

Žinios jau temdo šviesią padangę, 
O širdies skausmai temdo akis, 
Jau puola pelkes kareivių gaujos, 
Ten mūsų sūnums gręsia mirtis.

Širdies plakimas žymiai gausėja,
Nors ir vilioja tie pušynai,
Nes kulkos nuolat šakas jų skina, 
Kurios jų kapus puoš amžinai.

......... žefei,ys

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-osios apskrities 
veikiantys komitetas pasi
tarime priėjo nuomonės, 
kad reikia surengti pažan
giajai spaudai pikniką bir
želio mėn. Baltimorėje. Vie
ta bus vėliau pranešta, kai 
susitarsime su Baltimorės 
ir Philadelphijos draugais 
bei draugėmis.

LLD 10 kp. parengimas 
gana gerai pavyko. Diena 
.buvo puiki, šilta. Svečių ga
na skaitlingai atsilankė vie
tinių ir iš visos plačios apy
linkės. Visi buvo svetingai 
priimti ir gerai pavaišinti.

Atsi lankė ir Vytautas 
Zenkevičius su žmona Ma
ryte. Palinkėjo jis geros

Chicago, III
Dienraščio “Vilnis” 
dalininkų suvažiavimas 
puikiai pavyko

Malonu ir smagu praneš
ti, kad dienraščio “Vilnis” 
48-tas metinis dalininkų su
važiavimas, įvykęs geg. 5 
d., visapusiai pavyko. Vi
so dalyvavo 103 dalininkai. 
Nuo 14 organizacijų buvo 
atstovų. Matėsi nemažai ir 
svečių iš kitų kolonijų.

Kenošietis M. Veprauskas 
buvo išrinktas suvažiavimo 
pirmininku. Jis gana su- 
gabiai moka vesti suvažia
vimų bei konferencijų tvar
ką.

Raportai buvo gerai pa
ruošti ir be didelių disku
sijų buvo priimti.

Priimta eilė svarbių re
zoliucijų. Laikraščio rei
kalu lietuvių kalba, o kitais 
politiniais klausimais ang
liškai.

Ypatingai malon-u tai, 
kad gauta nemažai ir pini- 
giškos paramos. Pačiame 
suvažiavime sveikinimų 
forma suplaukė virš poros 
tūkstančių dolerių, su kiek 
pirmiau gautais per rašti
nę susidarė virš $6,000. Be 
to, sveikinimai dar vis plau
kia. Tas rodo, kad dienraš
čio dalininkai, jo skaityto
jai ir pritarėjai nori, kad 
dienraštis dar ilgai gyvuo
tų ir teiktų teisingas žinias 
iš pačių svarbiųjų pasau
lio įvykių.

Drąsiai galima sakyti, 
kad dienraštis dar galės il
gokai išsilaikyti, jei jis tu
ri tokių nuoširdžių ir stam
bių rėmėjų.

Po suvažiavimo buvo ban
ketas. Prieš jį turėjome 
šaunią meninę programą, 
kurią paruošė chorų vado
vė Valerija Urbikienė. Dai
navo duete Estelle Bogden 
ir Martynas Widra, taipgi 
dainavo duete Valerija Ur
bikienė su Estelle Bogden, 
ir Estelle dainavo solo. Vi
sos dainos labai žaviai 
skambėjo ir svečiai nesigai
lėjo aplodismentų.

Pasibaigus dainų pro
gramai buvo banketas, į 
kurį daug svečių susirinko. 
Visi vaišinosi, šnekučiavo
si ir ilgai svečiavosi bei 
tarėsi dienraščio reikalais.

Ilgiausių metų dienraš
čiui “Vilnis.”

Dalyve

Miami Beach, Fla.
širdinga padėka

Vasario 6 d. pergyvenau 
sunkią vidurių operaciją/ 
Kaip čia nauja gyventoja, 
maniau, niekas manęs ne
atsimins. Bet ligoninėje ga
vau draugės Valilionienės 
ir jos draugo atviruką su 
laiškučiu, užuojautą nuo 
Lietuvių Socialio Klubo ir 
LLD kuopos. Linki man 
greitai pasveikti ir vėl su 
visais kartu dalyvauti.

Vėliau atsiuntė atvirukus 
St. Grablinskas, Mr. ir Mrs, 
J. Daugirda, Mr. ir Mrs. J. 
Juzėnas, Čiuladų šeima, Mr. 
ir Mrs. Kvetkai, Mrs. Žilins
kas, Nellie Grigaliūnas.

Daug atvirukų gavau nuo 
senų draugų iš Lawrence, 
Mass. Širdingai dėkoju Ma
ry, Rapolui ir dukrai Mili,z 
už dovanas, mano mylimam ’ 
sūnui, kad atskrido iš Bos-}, 
tono mane suraminti, mano 
mylimai anūkei Almidai, 
kad skambino iš Lawrence 
kas savaitė ir mane ramino, 
mano dukrai Birutei ir žen
tui už tinkamą sergančios 
prižiūrėjimą, mano vai-, 
kams.ir anūkams, kad susi
dėję nupirko man spalvinį 
televizorių.

Visiems ir visoms širdin
giausia padėka.

Marta Dwaske- 
Dvareckienė

“Šluotos” šypsenos
— Tėveli, kokios čia uogos?
— Mėlynės.
— O kodėl jos raudonos, 
jeigu mėlynės
— Raudonos dėl to, kad
žalios. ą
— Kokios gi žalios, jei rau
donos? 1 i
— Kvailys! Dabar suprarp 
ti?
— Suprantu!
— Bobute, ar tu pėsčia atė
jai?
— Pėsčia, anūkėli.
— O tėvelis sakė, kad tave 
velnias atnešė.

V. Mikalauskas 
Bepiešdamas Jonukas ne

tyčia apverčia dažų dubenė
lį, susitepa rankas ir puola 
į ašaras.

— Na, nusiramink! Nė
ra dėl ko verkti! Reikia tik 
rankas nusiplauti... — guo
džia jį mama.

— Taigi aš dėl to ir ver
kiu ...

Australijos gyventojų 
12 milijonų

Kanbera. — Australi jos 
statistikos valdyba pranešė, 
kad šalyje dabar gyvena 
12 milijonų žmonių.

Pirmą kartą Australijos 
istorijoje į gyventojų sąra
šą buvo įrašyti aborigenai 
— šalies- vietinės kilmės gy
ventojai.

Iki praėjusių metų gegu
žės mėnesį įvykusio refe
rendumo galiojo diskrimi
nacinis konstitucijos straip
snis, skelbiąs, kad, “apskai
čiuojant gyventojus, abori
genai neįskaitomi.

R. Grabauskas
— JurgiuR, atnešk van-, 

dens, — prašo mama tre
čiaklasį sūnų. v

— Tegul tėtė atneša. < F
— O tu?
— Jis į žentus atėjęs, o 

ne aš.
— Kiek tau metų?—klau

sia kaimynas penkiametį 
pyplį-

— šešiasdešimt.
— Meluoji!
— Tai kodėl tada visi sa

ko, kad aš kalbu kaip se
nas?

tęsė įrodinė-

J. Joneika
PRIEŽASTIS

— Skaitydamas knygas, 
aš įsitikinau.— sako moki
nys, — kad daugiau nebe
bus žymių žmonių.

— Kodėl? — apstulbusi 
klausia mokytoja.

Nagi,
j imą šeštokas, — kiek tik 
aš skaičiau biografijų, vi
sur pasakyta, kad garsieji Ą 
žmonės vaikystėje ganė • 
bandą... Iš kur gi dabar 
atsiras žymieji žmonės, jei/ 
gu vaikams bandos ganyti 
nebereikia?

1

I
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MISLINČIUS

Inkvizicija Ispanijoje
Aragonija, Katalonija, 

Kastilija
Aragonija buvo ne 

karalija prie Viduržemio 
jūros, išsidėsčiusi abiejose 
Pirinėjų kalnų pusėse 
m. ji susijungė su sa\ 
myne Katalonija, o 1479 m. 
su Kastilija ir tuo būiu su
darė dabartinę Ispanijos 
valstybę. Jos kaimynas bu
vo pietų Prancūzijos pro
vincija Languedokas, ku
rioje XIII amžiaus pi 
je virė žiaurus 
karas prieš albigiečiu 
čiau “eretikų” Aragc 
btivo nedaug, ypatingai ka
tarų (catheri) vakariniame 
Pirinėjų šone buvo pažai. 
Aragonijos “eretikai’ 
daugiausia valdiečiai 
Valdo sekėjai), vac inami 
‘JAos eneabats.” Tai 
juos XII amž. gale bi 

'leista karalių Alfonse 
Pedro II žiaurieji ediktai.

Tuo metu oficialios! 
kvizicijos Aragonijoję dar 
nebuvo; “eretikų” pei 
jimus vykdė vietos bažny
čia su valstybės pagalba.. 
Tačiau jaunojo kai 
nuodėmklausys domihinko- 
nas Raymondas prikalbino 
jį šį kruviną darbą paves
ti inkvizicijai. Popiežius 
Grigalius IX tai patvirtino 
1232 m. gegužės 26 
vo enciklika “Declin 
adresuota Taragonos 
vyskupui' Esparrago 
sufraganams. Grigali 
gino stropiai, su do 
konų pagalba, ištirti 
jo diecezijos gyventu 
apšniukštinėti, ar nėra tarp 

“eretikų,” o jeigu 
piliečių būtų surasta 
bausti juos jo pat 
nerodymais.

Sakoma, jog visok 
čų pagrinde yra — p 
po padu! Taigi ir 
Esparrago surado, jog Ro- 
sellono grafas Robert ° 
“didžiausias eretikas 
minėtojo arkivyskupo die 
cezija buvo Roberto 
je, dėl kurios juodu 
pykosi. Arkivyskūf 
rėjo grafą sudeginti 
būdu jo žemę pas:; 
Grafas buvo suimtas, ilgai 
kalintas ir žiauriai kankin
tas, kol jis popiežia 
nui nusilenkė.

Paskirtieji 
susiorganizavo 
pradėjo savo

didelė

. 1163 
o kai-

adžio- 
kryžiaus 

s. Ta
lijoje

buvo 
(Jono

prieš 
vo iš-
II ir

os in-

sekio-

a liaus

d. sa- 
ante,” 
arki- 

bei jo
us ra- 
minin- 
visus 

jus ir

tokių
— nu
tiktais

ų gin- 
inigas 
arkiv.

;as yra 
” Mat,

žemė- 
š seno 
as no
ir tuo 
grobti.

is tar-

inkvi dtoriai 
ir 1237 m. 

r___ negarbingą
darbą, nors čia tokių masi
nių orgijų kaip Prai 
te ir nebuvo. Žmoi 
kvizitorių neapkenti kaip 

u pat 
>dijo, o

cūzijo- 
ės in-

šv^rų! Du vienuol 
pradžioje jie nunu 
trečią akmenimis ūžmušė. 
Popiežius juos padai ' 
kiniais” ir “šventais

ė“kan
tais.”

Inkvizicijos darbas Ara- 
gonijoje neįsisiūbavo iki 
XIII amž. vidurio. Dėl to- 

net jos 
Jayme 1254 m.
popiežiui Inocen- 
kad “mažai nu- 
Pop. Urbonas IV 
paskyrė naujus

kio “apsileidimo” 
karalius 
skundėsi 
tui IV, 
dirbta.” 
1262 m.
inkvizitorius ir visą darbą 
pavedė domin i n k o n a m s. 
1351 m. pop. Klemensas VI 
vyriausiąjį inkvizitorių, My
kolą Rosellį, už parodytą 
žiaurumą padarė kardinolu. 
Be gyvųjų, inkvizitoriai 
teisė bei smerkė ir miru
siuosius: draskė jų kapus 
ir laužuose degino apipuvu
sius kaulus. Pav. grafo 
Alnaldo dukters Ermessen- 
dės kaulų likučius sudegino 
po su virš 30 metų nuo jos 
mirties. Iškasus lavonus 
miesto gatvėmis inkvizito
riai valkiodavo, o po to su
degindavo.

Iš inkvizitoriaus Eymeri- 
cho aprašymų matyti, kad 
Aragonijoje įr Katalonijoje 
inkvizicijos biznis buvo ne
koks: buvo sudeginta keli 
valdiečiai, fracitelai, dolci- 
nistai, viklifiečiai, dolcinistai, 
viklifiečiai (krikščionių sek
tos) , apostatai-re n e g a t a i 
arabai bei žydai (metu
sieji krikščionybę), ar sa- 
racėnai-maurai (mahome
tonai). Tačiau jie visi buvo 
neturtingi, todėl jų turto 
konfiskacija nedaug tedavė 
naudos. Turtingesnieji “ere
tikai” dažnai išsipirkdavo.

Dar blogiau buvo su “pa
klydusiais” domininkonais. 
Pav., domininkonu tapusį 
žydą Ramoną Taragonietį 
būtinai reikėjo sudeginti už 
jo kreivą filosofavimą. Bet 
vyriausias inkvizitorius, re
gima, gerai pateptas, pa
skelbė, jog inkvizicija 
įsteigta ne domininkonams 
deginti — ir kaltininką pa
leido. Tuo patim laikotar
piu neturtingus žydus, kal
tinamus “rag a n a v i m u, ” 
“velnių iššaukimu” ar mė
sos penktadienį valgymu— 
bausdavo mirtimi be ato
dairos. Kai kurie persekio
jami “eretikai” pabėgdavo į 
Majorką ar kitas Balerų 
salas.

Laikinas inkvizicijos 
atoslūgis

Pagaliau Arago n i j o j e, 
kaip ir Prancūzijoje, išvir
šinis inkvizicijos blizgesys 
nusišėrė ir pasaulietiškieji 
valdovai pradėjo ja bodėtis. 
Vyskupai irgi, negaudami 
iš jos pakankamai medžia
ginės naudos, ja nusivylė. 
Kas ten norės nemokamai 
su nuskurusiais valdiečiais 
ar fraciteląis terliotis? To-

HARTFORD, CONN.

KONCERTAS ir PIETŪS
Ruošia LAISVĖS CHORAS ,

Sekmadienį, Gegužes 19 May (
Pradžia 1 vai. dieną

157 HUNGERFORD STREET

Dainuos plačiai žinomas dainininkas iš New Yorko 
VIKTORAS BEKERIS

Pianu akompanuos MILDRED STENSLER 
Taipgi solo daint os mūsų vietinė žymi dainininkė

ELENA BRAZAUSKIENĖ 
LAISVĖS CHORAS, vadovyb. WILMA HOLLIS, 

nuos keletą dainelių, 
ės pavaišins skaniais valgiais.

suda
Mūsų gaspadii

Kviečiame vietinius ir iš toliau dalyvauti.

DETROIT, MICHkaraliaujantdėl 1387 m
Jonui I, o be to dar Arago
nijos kardinolui Pedro de 
Luna 1394 m.
žium BenediktĮu XIII (Avin
jone), — ink vi 
no atoslūgį.

Inkvizitoriai 
keičiami labai 
visi jie buvo 
kėliai, kyšinin 
ninkai. Kai 1458 m. inkvi
zitorius vienu 
norėjo mirčia 
dą perkrikštą, 
vėnioje mėsą, 
žmonės jį pat 
Įėjime ir ten 
mėnesius, nors 
pop. Mikalojaus V instruk
cijas. Liaudis

Kai Aragon: 
jos karalius prijungė prie 
savo valdos ' 
1482 m. pasky 
rium domininkoną Joną de 
Epilą, žymiai 
inkvizic i n i u s 
2483 m. pop. Sikstas IV pa
skyrė vyriausiu inkvizito
rium domini n 
Torkvemadą, kurio kompe- 
tencijon įėjo v 
jis turėjo teis 
sau pagelbinin 
vo labai žiaur 
rius, nužucl 
tūkstančių žmonių. Už tai 
jį po mirties 
kėlė į “šventu

Kastilijos-L 
Ii ja, sudaranti 
panijos pusias 
vo laisva nuc 
inkvizicijos pšmaro. 
buvo mažiau 
nuo Romos

tapus popie-

zicija išįyve-

buvo buvo 
dažnai; kone 
dideli ištvir- 
kai, simoni-

lolis Miguelis 
nubausti žy- 
valgiusį ga- 
tai susitarę 

į uždarė ka- 
jį išlaikė 9 
jis tik pildė

atsikvėpė. 
jos-Kataloni-

Kastiliją, jis 
rė inkvizito-

pagyvinusį 
procesus.

koną Tomą

isa Ispanija; 
fe net skirtis 
kus. Jis bū
tis inkvizito- 
ę s desėtkus

nei kuri kita 1 
narchija. Nem

popiežius pa- 
tosius.”
eonijos kara- 

didžiąją Is- 
alio dalį, bu- 

romiškosios
Ji 

priklausoma 
dominavimo, 
Vakarų mo- 
taža žydų ir 

‘abu proporci- 
Istybei ir vie
kų bažnyčiai

nukariautų a: 
ja kėlė jos va 
nalytei katali 
savitų problemų. Tačiau ji 
lengvai apsiėj 
nių inkvizitor

Tiesa, domi 
raščiai teigia, 
pradžioje, ka: 
Bernardino III laikais, bu
vęs iš Romos 
tai domininko 
rius, kuris pe: 
krikštus žydus ir musulmo
nus; kad viepti tarpu Bur
gos mieste 
300 apostatų; 
nifacas buvęs 
rium ir kt. 1 
lies istorija tuos faktus sle
pia.

“Stebūk
Kastilijos, kaip ir kitų to 

meto vietų, 
nemokyti ir 
dėlto neretai 
prie kraštui 
Pav., apie 1 
pakartas ka 
kataras (sekt;

i;yje, pro egze- 
, tekėjo upe- 
) vandenį ko-

o be popieži- 
ų pagalbos.
ninkonų met- 
kad XIII amž. 
rali aus San

atsiųstas koks 
nas inkvizito- 
rsekiojęs per-

jis sudeginęs 
kad Šv. Bo- 

ten inkvizito- 
Oficialioji ša-

o” galia

žmonės buvo 
prietaringi, 

jie prieidavo 
inių ekscesų. 
218 m. buvo 
p “eretikas” 
antas) Arnal-

das. Užmies 
kucijos vietą! 
liūkštis, kuri 
kiu tai cheminiu būdu ka
tarai nudažą raudonai ir 
paskelbė j. 
lingu.” Tuo 
dėsi akli, raiši ir kitokie in
validai. Upelis gavo “ste
buklingo gydytojo” vardą.

Visa apylinkė tik ir kal
bėjo apie jo 
lią. Arnald(| pagerbimui, 
buvo iškasti 
skelbtas “šventuoju, 
nužudymo vi 
ta koplyčia, 
kai meldėsi 
naldo užtari 
vyskupai 
“šventąjį” d 
niekinti, “er 
nes iš šio “s 
nebuvo jokie; 
naudojosi ka 
prietaringi s 
neklausė, ji 
būklu,” nes katalikų bažny
čia per amž

esant “stebūk-
vandeniu gy-

gydomąją ga

jo kaulai, pa- 
” o jo 

etoje pastaty- 
kurioje katali- 
“švento” Ar- 

mo. 'Katalikų 
visaip bandė 
iskredituoti, jį 
atiku” vadinti, 
itebūklo” jiems 
s naudos, tuo 
tarai. Tačiau 
monės kunigų 
e tikėjo “ste-

lus juos viso-

Help Wanted Male Help Wanted Male

Pažangus lietuvis;— 
Michael Prakevičius

Balandžio 18 d. ligoninėje 
Detroite mirė pažangus lie
tuvis — Michael Prakevi
čius. Blogi žmonės jį su
mušė ir pavogė apie pen
kiasdešimt centų, ir velionis 
atsidūrė Columbia Medical 
Hospital and Nursing 
Home birželio 13 d., 1967 
m., ir ten gyveno iki mir
ties. Kadangi velionis bu
vo 84 metų amžiaus ir gy
veno vienas, tai jis reika- 

kad tuose namuoselavo, 
būtų, nes ten jam suteikta 
medikalinė pagalba ir vi
sokia priežiūra.

Michael Prakevičius gi
mė 1884 metų sausio 15 d. 
Pamaišupės kaime, Garlia
vos parapijoje, netoli Kau
no. Jo tėveliai buvo Pet
ras ir Katrina Prakevičiai. 
Velionis atvažiavo į Balti- 
morę 1904 metų gruodžio 
mėnesį ir apsigyveno Hast
ings, Pa.; dirbo mainose iki 
1905 m. kovo mėn.; vėliau 
gyveno Brooklyne iki 1906 
metų; iš ten persikėlė į E. 
St. Louis, Ill., ir ten gy
veno iki 1916 metų, kuo
met atvažiavo ir apsigyve
no Detroite, 
ir gyveno iki

Prakevičius 
gus lietuvis.
Detroitą, tuojau susipaži
no su pažangiais lietuviais 
ir įstojo į veikimą. Užėjo 
Palmerio laikai, daug ge
rų draugų buvo areštuota, 
o Michael Prakevičius 
jiems gelbėjo, užstaty da
mas jiems kaucijas, kad 
paleistų juos iš kalėjimo; 
užstatė kauciją ir už drg. 
J. Valiuką ir Franką Naką, 
kad juos paleistų- iš kalėji
mo. Jis visą laiką rėme 
Detroito Aido Chorą; pri
klausė prie ALDLD 52 kp., 
LDS 21 kp., buvo vienas iš 
įsteigėjų Detroito Lietuvių 
Klubo. O senatvei atėjus, 
pradėjo galvoti, kaip save 
apsižiūrėti, jei įvyktų ne
laimė. Todėl prirengė tes
tamentą ir pasiskyrė St. 
Masytę, kad viską tvarky
tų ir kokį nors likusį turtą

Čia apsivedė 
mirties.
buvo pažan- 
Atvažiavęs j

padalintų progresyvių laik- 
raščiams ir organizaci
joms.

Taip ir buvo padaryta, 
kuomet Prakevičius numi
rė. St. Masytė visą laido
jimą prirengė; išpildė jo 
reikalavimą. Todėl specia
liai buvo pakviestas kalbė
tojas iš “Vilnies” persona
lo — drg. J. S. Jokubka. 
Balandžio 22 d. į Stepa
nausko koplyčią susirinko 
daug pažangių žmonių at
sisveikinti su Michael Pra- 
kevičium ir palydėti jį į 
Woodmere Krematoriją. 
Pradedant liūdną atsisvei
kinimą, vargonai gro j o 
liūdnas melodijas. Po to 
laidotuvių direktorius Ste
panauskas pristatė J. S. Jo- 
kubką, kuris pasakė gražią, 
liūdną kalbą koplyčioje ir 
krematorijoje.

Jokubka sakė: “Velionis, 
gyvendamas senojoj Lietu
voj, troško darbo liaudžiai 
geresnio gyvenimo, ir kuo
met atvažiavo į šią šalį, jis 
troško, kad jo paliktoj 
Lietuvoj būtų geresnis gy
venimas. Taigi čia atva
žiavęs tuojau įstojo į soci
alistines organizacijas ir tų 
idėjų vėliavą kiek galėda
mas nešė iki balandžio 18 
dienos. Tapus Lietuvai ta
rybine respublika, jis džiau
gėsi, kad jo paliktame Ne
muno krašte suplevėsavo ta 
vėliava, kurią jis nešė per 
64 metus Amerikoje; džiau
gėsi, kad ten girdisi liau
dies balsai! Jis buvo proto 
žmogus. Jis suprato, kad 
kas gimė, tas turi ir mirti; 
jis suprato savo likimą šal
tai ir pasiruošė, kad jo li
kimas būtų gerai sutvarky
tas pagal savo skaistų pro
tą ir kaip būtų palaidotas. 
Taip šiandien adv. Masytė 
ir išpildo jo prašymą.”

Po laidotuvių, visi palydo
vai buvo pakviesti į Detroi-

Lietuvių Klubą, kur bu- 
pri rengti skanūs pietūs,

to 
vo
ir visi buvo gražiai priim
ti ir pavaišinti.

Grabnešiai buvo velionio 
geri draugai: A. Dočkus, J. 
Umaras, V. Kirvelą, J. Bag
donas, M. Zurick ir Geo. 
Nausėda. Prakevičius pa-

WE NEED YOU FOR 
THESE JOBS 

if
You are 1st class Welders, 

Heliaric Sheet Metal Mechanics.
Journey man, 2nd & 3rd class 

considered also.
Press brake operator. Capable 

of setting up and running close 
tolerance work.

Refrigeration man work from 
print, schematics and sketches.

—All benefits—
ANGELO COLONNA, INC.

1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770

(32-41)

DISHWASHING MACHINE 
OPERATORS

Full time or part time positions 
available in Dietary Dept, of modern 
suburban hospital. Good wages, 
fringe benefits. Call Mon. thru 
Fri., Personnel Dept.

HOLY REDEEMER HOSPITAL
1648 Huntington Pike 

Meadowbrook, Pa.
WI 7-4449

(32-38)

JOURNEYMAN Plumber with car. 
This is steady employment in 1st 
class jobbing and alteration shop. 
Health and accident insurance and 
other company benefits. Overtime. 
MU 8-5290 ‘til 5 PM. After 5 PM 
call MU 8-3933. (34-38)

MEN. General Laundry work. No 
experience needed. Steady 2 shifts.

Start $1.40 hour. Apply:
GORDON DAVIS LINEN 

SUPPLY CO.
1620 N. 11th St. (at Oford St.)

(34-38)

liko nuliūdime savo dukre
lę Anną Prake Winters ir 
sūnų Anthony Prake ir 
daug idėjos draugų.

Sulyg mano draugo poeto 
Jono Vilkelio eilėraščiu, 
mes visi liūdime Tavęs, Mi
chael Prakevičiau, ir sako
me:

Kelionę atlikęs, 
užmerkei akis—

Amžinu miegu
ramiai užmigai.

Nustojo Tau plaukus 
pailsus širdis—

Savo mylimus draugus 
liūdėt palikai...

Stefanija

POLISHERS
to work in job plating shops. 

Union shop with full benefits. 
Night work only.

Apply—
J. BERENATO METAL 

FINISHING CO.
44 E. Allen St., Phila., Pa.

(31-36)

Unskilled dependable middle age 
Willing to learn to operate 
slitting machine. For 3-11 
shift. Steady employment. 
Good fringe benefits.

FIBER YEARNS & FILLER INC.

man.
paper

PM

5th & Somerset St., Phila., Pa.
(31-37)

ELEVATOR OPERATORS. Cen
ter City Luxury Apt. Hotel has 
openings for matured presentable 
individuals. Full or part time, free 
Blue Cross, Blue Shield, life insur
ance and other benefits. For infor
mation call Mrs. Lex. KI 5-6742.

(32-37)

AUTO Clean-up man. Excel, work
ing cond. Top pay for right man. 
Piece work and incentive.
JOHN KENNEDY RAMBLER-JEEP

117 Bustleton Pk., Feasterville.
HO 4-0600 or EL 7-6303

(32-37)

OPPORTUNITY. You are wanted 
at once if you are good FIREMAN. 
Black Seal in charge or better. Boi
ler Rm. Duty & gen’l maintenance 
Hospital exp. pref. Call Mr. Iversen. 

609-845-0100. (32-38)

PRODUCTION SUPERVISOR
Experienced. In line Supervision! 

time evaluation, and wirng techj 
niques, strong electronics back! 
ground. Liberal benefits, excell, ad
vance opport, apply: DYNACO, INC., 
3060 Jefferson St. \ J>U36)

SPINNERS
Experienced. LANSDOWNE SPIN

NING MILLS, Church Lane & Le
na St., Philadelphia, needs spinners 
experienced on Woolen yarns. Come 
in or call VI 3-1161. (34-36)

. PRODUCTION WORK
MEN. TEXTILE MILL. EXP. NE
CESSARY. GOOD PAY & WORK
ING CONDITIONS. AN EQUAL 

OPPORTUNITY EMPLOYER.
APPLY:

HEPLON, INC., Ford Bridge,
W. CONSHOHOCKEN, PA.

(34-38)

kiais “stebuklais” maitino!
Ilgainiui kunigai susilau

kė auksinės progos su 
“Šventuoju” Arnaldu susi
doroti 1239 m. kraštą pa
lietė sausra; per 10 mėnesių 
neiškrito nei lašas vandens. 
Raudonu vandeniu tekąs 
upelis išdžiūvo. Kunigai 
susitarę paskelbė, būk die
vas ant žmonių supykęs už 
tai, kad jie garbina “ereti
ką,” ir juos už tai nubau
dęs. Jie sukurstė aklų fa
natikų gaują, kuri sugriovė 
katarų pastatytą koplyčią, 
sudegino Arnaldo “šven
tus” kaulus ir nubaudė bei 
išsklaidė jo adoratorius.

Tikresnių davinių apie to 
meto inkviziciją mes randa
me rašytuose kodeksuose, 
darytuose 1255-1265 m. 
Tuo laikotarpiu inkvizicija 
jau ‘buvo pilnai organizuota 
institucija. Už įvairius nu
sikaltimus buvo net ir 
bausmės sunormuotos. Pav., 
kuris klausėsi “eretiko” pa
mokslų, bet pats dar jais 
netikėjo, turėjo sumokėti 10 
dukatų baudos arba jam 
buvo įkirsta 50 rykščių. 
Turtingesnieji, aišku, galė
jo išsipirkti. “Eretikų” tur
tas buvo konfiskuojamas. 
Priglaudusieji “eretikus”— 
neteko visokio turto, jeigu 
jį turėjo, arba ėjo į kalė ji-

mą. Jei katalikas priėmė 
judėjų ar musulmonų tikė
jimą, ar auklėjo perkrikšto 
ar apostato vaiką, — buvo 
laikomas “eretiku” ir bau
džiamas mirtimi.

1401 m. pop. Bonifacas 
IX padarė labai žioplą ges
tą, kai paskyrė Kastilijos 
inkvizitorium domininkonų 
provinciolą Vincente de 
Lisboa. Jam buvo nurody
ta persekioti pagonis, gar
binančius augmenis, me
džius, akmenis, alkas, au
kurus ir kt. (Tų “pagonių” 
tikėjimas buvo panašus į se
novės lietuvių feligiją). 
Apie “eretikus” popiežius 
visai neužsiminė. Tačiau 
Kastilijoje iš jo naivumo 
tik skaniai pasijuokta. 
Mat, jis ten neturėjo jokios 
galios. Toji šalis popiežium 
laikė ne Romos Bonifacą, 
bet Avinjono (Prancūzijos) 
Benediktą XIII (tuomet ka
talikų bažnyčia turėjo du 
popiežių). Tuo patim me
tu Kastilijos karalius Hen
rikas III padidino “ereti
kams” bausmę, kad iš kon
fiskuoto jų turto būtų ir 
jam daugiau naudos.

Bendrai imant, tuo laiko
tarpiu Kastilijoje masinės 
inkvizicijos procesų dai’ 
nebuvo; ji įsiliepsnojo kiek 
vėliau.

Montreal, Canada
Priminimas amerikiečiams
Mieli amerikiečiai, broliai 

ir sesės laisviečiai! Mes šią 
vasarą ir vėl lauksim jūsų 
atvykstant į Mon t r e a 1 ą. 
Atrodo, kad kai kurie daly
kai bus labai įdomūs. Tu
rime žinių, kad iš mūsų 
brangios Lietuvos atvyks 
puikiausios meno jėgos.

Mes laukiame amerikie
čių. Būsite mūsų brangūs 
svečiai. Su nakvynėmis jūs 
neturėsite jokių nesmagu
mų. Aš parūpinsiu kam
barius pas mus. Galite ra
šyti:

Petrė Bendzaitis
641 Senical St.
La Salle, Que.
Canada'
Tel. 366-9447

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks Gegužes 11 d., toj pa
čioj salėj; 2 yal. dieną. Na
riai kviečiami dalyvauti, v iš
girsti komisijos raportą iš pa
rengimų ir veiklos. Taipgi pa
sitarsime' ką veiksime vasa
rai prasidedant. Pakalbinkite 
savo pažįstamus įstoti į\mūsų 
kuopą. Po žiemos atostogų, 
vėl sukibkime visi prie ener
gingos vasaros veiklos.
(35-36) —Valdyba

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių. ,

MECHANICS. New Car Mechanics. 
1st class, top wages for the right 
men. All benefits, blue shield, blue 
cross, free uniforms. BLOCK PON
TIAC, 7227 Bustleton Ave., Call DE 
2-1600. Ask for Mr. Hugo. (34-36)

FOREMAN. Sewer and paving 
construction.

Delaware County area.
Call SA 9-2959

(34-37)

Help Wanted Female

NURSES—RN’S & LPN

Excellent opportunity to start and 
grow with soon to open ICU. Ex
perience helpful but not nec., will 
train under ICU Head nurse and 
MID’S. Straight evening or night or 
rotating evening and night shifts 
with differential. Excellent benefits.

Call X.
CIRCLE TERRACE HOSPITAL,
Alexandria, Va., Nursing Office.

TE 6-6900 bet. 8 AM and 4 PM for 
interview and tour of unit.

(34-38)

OPERATOR

Experienced 
To sew

Canvas Awnings. Apply:
4025 M Str. PI 3-8778

(34-36)

MALE or FEMALE

Male & Female. No Experience 
necessary, but textile background 
pref.

Vacancies exist in various depart
ments. Modern , factory.

Ex. rates and benefits.

ELASTIC FABRICS 
OF AMERICA \

Fort Washington Industrial Park, Pa. 
643-0707

(32-38)
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gražius 
<usį Ai- 
koncer-

Sėkmingas Aido choro 
koncertas

Smagu išgirsti 
atsiliepimus apie įvy 

do choro pavasarinį
tą, kuris įvyko praėjusį 
sekmadienį (gegužėj 5 d.), 
lenkų National Hali, 
lyne, kuomet pami 
ir pagerbėme Amerikoje gi
musį kompozitorių 
Balevičių, kuris jau 
tų kai yra miręs.

Pirmoje programc 
je Aido choras su s 
listais atliko kor 
forma P. Balevičia 
kurtą operetę “Sud 
Širdis” — žodžiai J.

Brook- 
nėjome

Praną
11 me-

s daly- 
ivo so- 
certine 
us su- 
rumsta 
Juškos.

Pradžioje Aido moterys 
su soliste N. Ventiene har
moningai sudainavo “Dar
želio Dainą.” Paskui išsto
jo Aido solistas V. Bekeris 
su daina “Aš Sutika 
gužėlę.” Po to publik 
sėsi N. Ventienės ir 
kerio dueto “Oi Tu 
žėl.” Ketvirtoje < 
choro solistė N. V 
jautriai s u daina v 
“Sudrumsta Širdis,” 
pavaizduodama jaur 
svyravimą meilėje: 
nežino, ką reikės daryti — 
ar nutylėti, ar jam pasa-

u Mer- 
a klau-

Bernu- 
dainoje 
Intienė 
o solo 
gražiai 
u o 1 ė s

Jinai

stipriuA. Iešmantą savo 
bosu, ilgėdamasis Ndstutės, 
svajojančiai atlieka 
“Dainelę Pinsiu,”’ o 
visas choras smagiai 
tartinai sudainuoja 
nystės Laikai.” Seę 
dainoje Aido vyrų 
tas — susidedantis 
Iešmanto, V. Beketo, J. 
Grybo ir J. Lazau 
smarkiai s u d r o ž i t 
Keturi Bernužėliai.”

dainą 
po to 
ir su
mu

tintoje 
<varte- 
iš A.

sko —
“Mes

Pranas BaleviČiu; j laMi 
vykusiai sukūrė dair ą '“AL 
siskyrimo Momentas 
rią jautriai ir liūdnąi atli
ko V. Bekeris, o 
“Mudu Du,” 
vo N. Ventienė ir 
manta, pritariant 
chorui, taip pat harmonin
gai suderintas.

” ku-

duetas 
kurį sįdaina-

visam

Paskutinę, deešimpą ope
retės dainą “Laikas 
Eiti” Aido choras pagirti
nai sudainavo ir tuo 
gė pirmąją program

Protarpiais tarp 
aidietė Helena Fei 
papasakojo apie < 
“Sudrumsta Širdis” 
ir pačių charakteri 
lą.

Po pertraukos, pi 
kas Jonas Grybas tlrumnai 
papasakojo apie Pra 
levičiaus gyvenimą, 
talentingus gabumus muzi
koje. Tuo pačiu ka 
priminė pasižiūrėti 
Venckūno meninių 
dirbinių, kurie buvo 
ant stalo šalia seen

Namo

užbai
gs dalį.
dainų, 

ferienė 
operetės

i veik-

rminin-

no Ba- 
apie jo

rtu jis 
irg. V. 
medžio 
sudėti 

os.
Broncė 

iphburg, 
chorui

Dainos mylėtoja 
Kalusis iš W. Fit 
Mass., su sveikinimu 
prisiuntė prašymą knocerte 
paminėti jos brangintus ra
šytojus: Leoną Prūseiką, 
dr. Joną Kaškiaučių-Kaš- 
kaitį, Seną Vincą-Jajkštį ir 
Rojų Mizarą. Pirmi 
Grybo paprašyta 
juos, greta Prano 
ciaus-Balwood, page 
sistojimu.

Daug kartų girdėj 
lentingąją Ameliją 
dainuojant įvairiuo^ 
certuose, bet šį kar 
ypatingai gerai ri; 
sudainuodama Pr. 
čiaus “Vasaroj,”1 “E: 
ir ariją iš operos “ Madam 
Butterfly.” Po aplo ” 
tų, jinai dar pa

linko J. 
publika 
Balevi- 
rbė at-.

)me ta- 
Young 
e kon- 

pą jinai 
asirodė 
Balevi- 
Upeli”

iismen-
iainavo

liaudies dainelę “Išėjo Tė
velis.” Aido choras dėkoja 
Amelijai už talką.

Ypatingą kontrastą bei 
paįvairinimą programai 
pridavė menininkas, ilgą 
laiką gyvenęs įvairiose Pie
tų Amerikos valstybėse, 
Peter Zolotaroff. Jis pa
grojo smuiku porą rusų 
liaudies melodijų ir pa
skambino balalaika smar
kius ungarų čardašus. Šil
tai įvertiname jo pasirody
mą.

V. Bekeris visuomet pa
lieka publikoje gerą įspūdį. 
Šį kartą jis dainavo Pr. Ba- 
levičiaus “Be Pinigų,” Ta
la t-Kelpšos “Žaliojoj Lan- 
kelėj,” ir Abariaus “Oi lau
kiau, laukiau.”

Koncertą uždarė mišrus 
Aido choras su trimis dai
nomis: R. Žigaičio “Jauni
mo Daina”, K. Kavecko 
“Vilniuj Žvdi Liepos” ir J. 
Naujalio “Lietuva Brangi.”

Pirmininkavo Aido choro 
pirmininkas Jonas Grybas. 
Dirigavo Aido choro mo
kytoja Mildred Stensler, 
akom panavo Ann Salyk. 
Žurnalistė S. Narkeliūnai- 
tė visą koncertą ir atski
rus momentus nufotografa
vo.

Svečių prisirinko pilna 
salė. Po keleto metų per
traukos, buvo malonu pa
matyti žurnalistą Albertą 
Laurinčiuką su žmona Izol
da ir dukryte Izoldyte, ku
ri, užsibaigus programai, 
pribėgusi prie estrados, 
iteikė Aido mokytojai M. 
Stensler atvežtą iš Vil
niaus verba. Atsilankė ir 
rašytojas Philip Bonoskis 
su žmona. Atvažiavo ne
mažas būrys draugų iš New 
Jersey ir Great Necko su 
puokštėmis gėlių. Atvyko 
J. Stasiukaitis iš Filadelfi
jos, R. Bell su sūneliu: iš 
Monroe, N. Y., A. Švėgžda 
iš Bridgeport, Conn.; o di
džiausia publikos dalis su
sidarė iš newyorkieciu.

Pasikalbėjus su vienu ki
tu, pasirodo, kad svečiai la
bai pasitenkino Aido cho
ro koncertu. Gražiai at
siliepė apie patį chorą ir 
apdovanojo solistus gėlė
mis. Na, o pats Aido cho
ras, anot A. Laurinčiuko, 
padaręs didelį progresą. 
Ypatingai jam patiko “Vil
niuj Žydi Liepos” — girdi, 
sudainavote kaip profesio
nalai. Dėkui už nuoširdų 
žodį.

Aido choras džiaugiasi 
turėdamas tiek daug širdin
gų prietelių ir dėkoja vi
siems už atsilankymą. *

H. F.

Paskutinis pakvietimas 
į gedulingą susirinkimą

, anksčiau bu- 
Laisvėje,” kad 
gegužės 11 d., 
gas susirinki- 

si mūsų miru
sio redaktoriaus Rojaus Mi-

Kaip žinote 
vo parašyta “' 
šį šeštadienį, 
įvyks gedu Ii n 
mas, pagarb

zaros.
Jo palaikai 

Lietuvą.
bus išvežti į

Susirinkimas prasidės ly
giai 3 vai. dieną. Prašome 
nesivėluoti, nes norime ap
leisti salę tarp 5 ir 5:30 vai. 
popiet, vykti į Kennedy ae
rodromą.

Ieva Mizarienė išskris 
Scandinavian Airline, Flight 
912, 8:15 v. vakaro. (Anks
čiau buvo pažymėta ne tos 
valandos.)

Kviečiame visus būti sa
lėje prieš 3-čią valandą, 
kad galėtume lygiai 3 vai. 
pradėti.

Rengimo Kom.

Mirė Tėvynės” 
redaktorius

Gegužės 1 d. staiga nuo 
širdies smūgio mirė SLA 
organo “Tėvynės” redakto
rius Antanas Sodaitis, su
laukęs tik 61 metų amžiaus. 
“Tėvynės” redaktoriaus pa
reigas jis ėjo nuo 1955 me
tų. Tame atsakingame pos
te velionis pasižymėjo dide
liu propagandistu prieš Ta
rybų Lietuvą. “Tėvynė” bu
vo paversta daugiau “veiks
nių” ir “vaduotojų” organu, 
negu SLA reikalų populia
rintoju.

Antanas Sodaitis buvo 
pabėgėlis iš Lietuvos.' Lietu
voje 1937 metais baigė Vy
tauto » D. Universiteto Tei
sių Fakultetą ir sugyveno 
su Smetonos fašistine dik
tatūra, buvo Kauno teismo 
tardytoju, o vėliau net apy
gardos prokuroro padėjėju. 
Jis taip pat buvo veikėjas 
Šauliuose, Tautinėje Sąjun
goje, Neo-Lithuania Korp. 
bei Laisvės Kovotojų Są
jungoje. Todėl suprantama, 
kodėl 1944 metais, kai Hit
lerio gaujos tapo iš Lietu
vos išmuštos ir Lietuva bu
vo išvaduota, velionis ieško
jo globos Vokietijoje, o pas
kui Amerikoje. Čia pribu
vęs 1949 metais tuojau ga
vo gerai apmokamą darbą 
Balfe, o paskui, kaip pasa
kyta buvo pakviestas reda
guoti SLA organą.

Rep.

Apiplėšė
Aido choro koncerte susi

tikęs su laisviečiu Petrai
čiu išgirdau nemalonią ži
nią. Jis priminė, kad jo 
dukra Olson buvo apiplėš
ta.

Kai ji išėjo vienai valan
dai pas dentistą, tuo metu 
plėšikas ar plėšikai išvertė 
kambario duris ir išnešė 
nemažai deimantinių daly
kų ir apie $300 pinigais.

Kadangi ji dirba deiman
tų firmoje, tai buvo įsigi
jusi nemažai brangių daly
kų. Dabar juos visus pra
rado. Tiek ją sukrėtė, kad 
net susirgo. J,. G.

New Yorko visuomeniš
kųjų darbų departamento 
pareigūnas Hult po pasaky
mo ‘kalbos inžinierių ban
kete sugniužo kėdėje ir po 
pusvalandžio ligoninėje mi
rė. Buvo 52 metų.

MIRĖ
Vilnius. — Mirė daininin

kas, dirigentas, kompozito
rius, užsipelnęs meno vei
kėjas Juozas Indra.

Po ilgos ir sunkios ligos, 
eidama 81uosius metus,'mi
rė Veronika Trinkūnienė, 
revoliucinio judėjimo daly
vė. Jos vyras krito kovose 
su fašistais kaip didvyris, 
taipgi jos sūnus Kaune žu
vo nuo fašistų kulkos.

Gegužės 3 d. mirė revo
liucinio judėjimo dalyvis, 
personalinis pens i n i n k a s 
Bronius Gurskis, fašistinio 
režimo laiku išbuvęs 4 me
tus kalėjime, kovojęs lietu
viškoje. divizijoje, dalyva
vęs Lietuvos išvadavime ir 
Berlyno mūšiuose, praradęs 
abi kojas.

Tebevykdomi apklausinė
jimai asmenų dėl buvusio 
Columbia studentų sėdėji
mo ir policijos jėga jų iš tėti 
pašalinimo. Majoras sako, 
kad policija “tik gynėsi.”

Tarp lietuvių
Sekmadienį žiūrėdamas į 

mūsų šaunųjį Aido Chorą 
labai pasigedau net keleto 
choriečių. Manau, kad ir 
daugiau žmonių kurie Aidu 
ir jo koncertais labai di
džiuojasi, jautėsi taip pat.

Kaip visos kitos mūsų or
ganizacijos, taip Aido Cho
ras yra savanorių dainos 
mėgėjų susibūrimas. Nori, 
priklausai ir dainuoji. Ne
nori, pasitraukei ir kam čia 
turėtų rūpėti...

Bet man vistiek rūpi, ir 
labai rūpi. Į ką gi mūsų šios 
apylinkės pažangusis lietu
vių judėjimas atrodytų, jei
gu mes nebeturėtumėm Ai
do Choro, tos mūsų pažibos, 
to mūsų pasididžiavimo! To
dėl ir tenka visiems rūpin
tis, kad choras gražiai gy
vuotų, ir kad jis dar ilgai, 
ilgai mus linksmintų, žavė
tų savo gražiomis lietuviš
komis melodijomis.

Taigi va: sekmadienį 
chore nebemačiau net ketu
rių aidiečių: Valentinos Ne
vins ir jos grakščiosios duk
relės Dianos, Onutės Kaz
lauskienės ir Marytės Ta- 
melienės. Girdėjau, kad jos 
šiemet jau nepasirodė chore 
ir žadančios iš jo pastoviai 
išsibraukti. O tai būtų labai 
didelis, labai skaudus nuos
tolis ir chorui ir mums vi
siems.

Bet tiesiog nustebau ne
bematydamas chore dainuo
jant jo seno veterano, to 
graži a b a 1 s i o Aleksandro 
Veličkos. Po koncerto tuoj 
jį ir “užklupau” su savo 
nusistebėjimu. Ar galimas 
daiktas, Aido Choras be A. 
Veličkos? Argi aš tikėjau
si dar gyvas būdamas su
laukti tos įdienos, kai mūsų 
Aleksandra’ dar tvirtas, 
kaip ąžuolafe, pasitrauks iš 
Aido Cholo ?! Kalbėkite 
kaip norite/Ofet aš dar vis 
nenoriu tikėti, kad taip at
sitiko arba atsitiks...

Labai karštai raginu mie
luosius aidiečius dėl prare
tėjusių gretų rankų nenu
leisti, o pasidarbuoti, kad 
pasidariusi spraga būtų už
pildyta naujais lietuviškos 
dainos mėgėjais.

Gegužės Pirmoji 
Ispanijoje

Madridas. — Sostinėje ir 
kituose, miestuose Gegužės 
Pirmoji buvo minėta su šū
kiais: “Bertad! Libertad!”

Sostinėje maršavo dau
giau kaip 5,000 darbininkų 
ir studentų. Policija žiau
riai puolė i demonstrantus, 
200 areštavo.

JAV atmokėjo TSRS 
ambasados nuostolius
Washington. — Jungtinės 

Valstijos atmokėjo Tarybų 
Sąjungai nuostolius, pada
rytus nežinomo žmogaus 
padėtos bombos prie Tary
bų Sąjungos ambasados va
sario 21 d.

Sprogusi bomba padarė 
nemažai nuostolių, už ku
riuos Jungtinės Valstijos 
turėjo atsakyti, kad sargy
ba neapsaugojo ambasados 
namo. Sumokėjo $12,105.59.

New Yorko liaudies mo
kyklos vykdė žodžių dary
bos kontestą. Laimėjo try
likametė Elaine Trovato ir 
Stephen Bacher, 14 metų, 
abu iš Queens. Jiedu atsto
vaus miestą Washingtone 
konteste birželio' 3-8 d. d.

Our Fellow Demon- | 
strator Norman Mailer

.. .“But now, on the 20th 
anniversary of his first 
book, “The Naked and the 
Dead,” the heavyweight 
contender from Brooklyn, 
has won clear claim to be
ing the best writer in 
America.

“I can think of no one 
else who could take a few 
days on a peace demonstra
tion in Washington late 
last October — culminating 
in the march on the Pen
tagon — and make them so 
densely evocative a revela
tion of so many different 
levels of being in this time 
in this country.”1

I was reading these lines 
in “Long Island Press,” 
Sunday, May 5, and was so 
very happy and proud 
about it. We have been 
part of that demonstra
tion in Washing ton last 
October — our five mem
ber delegation—Helen Fei- 
fer , Naste Buck, Connie 
Rušinskas, Adele Rainis 
and myself. How well I 
remember our trip and the 
day we spent in Washing
ton. It filled me with deep 
sorrow that many demon
strators were arrested, and 
among them was Norman 
Mailer. But now what a 
wonderful thing! Maybe 
the new book by Norman 
Mailer “The Armies of the 
Night” would have never 
been written if he didn’t 
participate in that demon
stration. Makes me feel 
like I am a part of that 
book.

; Use.
X *

Information for a 
small businessman
How does a little busi

nessman do business with 
U. S. Government? If the 
businessman is interested 
in selling merchandise or 
services to civilian agen
cies — or buying surplus 
government property — he 
can go to an office set up 
by the federal government 
to deal directly with him.

This office, called the 
Business Service Center, 
is located in Room 1900 at 
30 Church St., N. York, N. 
Y. 10017. Mr. John F. 
Clark, the Regional Direct
or of Business Affairs, will 
be glad to answer questions. 
His phone is 264-1234.

The Business Service 
Center is part of the Gen
eral Services Administra
tion (GSA), that does all 
the housekeeping for the 
U. S. Government.

GSA makes a special ef
fort to assist small busi
ness by (a) setting aside 
part of its purchases for 
small. business only and 
(b) accepting bids for less 
than the full quantity in 
certain cases.

(1) Get in touch with 
the Business Service Cen
ter to get detailed inform
ation.

(2) Get on GSA’s bidders’ 
mailing lists. The Business 
Service Center will explain 
how to do this and will 
help you.

(3) Visit the B; u s i n e s s 
Cervice Center to find out 
what the GSA is buying.

Attention of the pre
college students of 

New York
New York. — The U. S. 

Office of Economic Op
portunity has announced 
that it is releasing funds 
for 161 new grants for Up
ward Bound, the pre-col- 
lege program of the War 
on Poverty, for the 1968- 
69 school year, beginning 
this summer.

Upward Bound is one of 
the few Office of Economic 
Opportunity programs to 
receive an increase in 
funds for fiscal 1968 over 
1967 from $28 million to 
$30 million. This will al
low about 30 additional pro
jects, or 280 Upward Bound 
programs, enrolling ap- 
proximaately 25,000 second
ary students.

The students selected live 
on a college campus for 6 
to 8 weeks during the sum
mer in an intellectually 
stimulating atmosphere 
aimed at arousing latent 
interests and talents. Study 
to improve communication 
skills, discussion sessions 
to help the students under
stand themselves better, 
creative and artistic pro
jects, and field trips are 
the tools to “turn on” 
formerly apathetic or hos
tile youngsters.

During the regular school 
year, Upward Bound stu
dents return to their own 
high schools.

Students who wish to ap
ply for this program must 
do so within the next 
few days at the following 
schools which have grants 
for the program:

City University of New 
York, New Yohk 10021

Columbia University Box 
20, Low Memorial Library, 
New York, N. Y. 10027

Fieldston School, Bronx, 
New York 10471

Fordham University, 
Bronx, New York 10458

Kingsborough Commun
ity College, Brooklyn, N. Y.

Queens College of the 
City University of New 
York, Flushing, N. Y. 11367 

Sarah Lawrence College, 
Bronxville, N. Y. 10708

Oakland, Calif.
PADĖKA

Ryšium su mano gimtadie
nio atžymėjimu, įvykusiu 
balandžio 14 d., noriu pa
reikšti padėką visiems kuo 
nors prisidėjusiems. Džiu
gu, kad nepamirštas Uru
gvajaus lietuvių “Darbas”, 
jam sukelta $40; taipgi ar
gentiniečių “Vaga”, kuriai 
pasiųsta $33.

Dėkoju šeimininkėms, ku
rios suruošė skanius pietus. 
Jomis buvo V. Taraškienė, 
D. Machiulienė, Ks. Karo- 
sienė, C. Mugianienė.

Taipgi labai ačiū visiems 
už suteiktą man dovaną 
mano gimtadienio proga.

Ig. Kamarauskas

New Yorke mokytojai pi
ketavo protestui prieš ma
žinimą mokykloms biudže
to.

Parengimą kalendorius
Gegužės 11 d.

3 vai. po pietų, “Laisvės”' 
salėje įvyks gedulo susirin-% 
kimas, išlydint Rojaus Mi- 
zaros palaikus į Tarybų 
Lietuvą. I

Gegužės 19 d. LLD 54 kp, 
rengia Tarybų Lietuvos fil
mų rodymą 3 vai. popiet, 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Birželio 16 d.
LLD 185 kuopa rengia 

pietus Forest Parke. Pie
tūs bus duodami 12 vai.

New Yorke areštuotas 
dr. Parente įtarimu, kad 
jis darė aborto operacijas. 
Sakoma, jo klijentės — pa
siturinčios, išgalinčios mo
kėti nuo 400 iki tūkstan- 
ties dolerių už operaciją.

New Yorke areštuoti du 
asmenys įtarti buvus dali
ninkais išvogimo iš Kenne
dy lėktuvų stoties 300 tūks
tančių vertės deimantų 
siuntinio praėjusią vasarą.

Mirė gub. Wallace
Montgomery. — Alaba-'’ 

mos gubernatorė Lurleeh 
Wallace mirė nuo vėžio Iv 
gos, išgyvenusi tik 41 me
tus amžiaus.

Tai buvo vienatinė mote
ris gubernatorė Jungtinėse 
Valstijose. Pirmiau jos vy
ras buvo gubernatorium, 
o dabar yra kandidatas 
prezidento vietai.

Mrs. Wallace per pasta
ruosius dvejus metus kovo
jo prieš vėžį, turėjo keletą 
operacijų, bet vėžys ją nu
galėjo.

Leitenantas gube mato- 
rius Albert Brewer dabar 
užėmė gubernatoriaus! vie
tą.

Sudaryta speciali komisi
ja visapusiškai išklausyti 
liudymus apie Columbia 
universiteto įvykį. Pirmiau^ 
šia’būsią šaukiami liudyti 
studentai, paskiau fakulte
to, o paskiausia administ
racijos atstovai.

Majoras Lindsay sako, 
jog New Yorko miestas tu
rės Sukelti 80 milijonų dau
giau naujais arba senaisiais 
padidintais taksais, kad su
vestų galą su galu 19 68- 
1969 biudžete.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 14 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., 2 vai. popiet.

Visi nariai kviečiami su
sirinkti. Nesakykite, kad 
“apsieis ir be manęs”. Da
lyvaukite kiekvienas.

Kaip ir visuomet, po susi
rinkimo turėsime kavutė? ir 
“keikų”. —Valdyba

(35-37)

I EšKAU
Savo brolio Bronislovo Mažrimo. 

Skuodo rajonas, Mosiedos paštas, 
Rūkų kaimas. Girdėjau, kad dabar
tiniu laiku gyvena Argentinoj. Jei
gu kas apie jj žinote, malonėkit man 
pranešti. Aš jo sesutė, Anna Davis, 
1080 Glen Edith Dr., Webster, N. Y. 
14580. (35-38)

PARDAVIMAI
Parduodu namą (su dvejais mie

gamais kambariais). Kaina prieina
ma. Vyras mirė. Namas randas mie
sto viduryj, viskas arti, krautuvės, 
bažnyčios, ligoninės, gydytojai. Kas 
norėtų gyventi Floridoj, prašau 
kreiptis pas: Mrs. Sophie Nichols, 
118 West 8th St., Ocala, Fla.

(33-36)

IEŠKOJIMAS
Ieškau moters, kuri norėtų gražiai 

gyventi. Esu vienas, nuobodu ir ne
smagu vienam gyventi. Esu doras ir 
linksmo būdo vyras. Kuri norėtų su 
manim susipažinti, prašau rašytį 
laišką, arba telefonuokite nuo 8 v. 
iki 12 vidurnakčio. Daugiau apie sa
ve tuomet pranešiu per laišką ar 
telefonu. Peter Sluckis, 192 Affleck 
St., Hartford, Conn. 06106. 
524-1734. (33-35)




