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— Rašo J. Gasiūnas —
Labai smagu, kad dier 

čio “Vilnies” dalininkų 
važiavimas praėjo visapusiai

^sėkmingai ir kad jis žy niai 
sutvirtino dienraštį.

Suvažiavime dalyvavo 
pavieniai delegatai ir 
nuo 14 organizacijų, 
vo 48-asis “Vilnies” 
kų suvažiavimas.

Su sveikinimais supk 
arti $7,000. New Yorko 
viečiai, su sveikinimais 
siųsdami arti $400^ taipgi 
sidėjo prie dienraščio su 
tinimo, kad šis liaudies 
raštis dar ilgus ilgus m 
gyvuotų.

ukė 
ais- 
pa- 
pri- 
tvir- 
aik- 
etus

Nacionalinio Komiteto K 
su Nacizmu biuletenis 
bat” rašo, kad prieš a!n 
pasaulinį karą Europoje 
vo 8,255,000 žydų. Karo 
tu hitlerininkai išžudė 5,957,- 
000 žydų.

Hitleriniame kare užmuš
ta 25 milijonai kareivių ir 24 
milijonai civilinių gyventojų. 

^Niekas negali pilnai apskai
čiuoti, kiek turto tuo. netu 

\Jiunaikinta.
Siaubas ima pagalvoju 

pasauliui duo naujas p 
linis karąsyšu te 
liniais ginklais.
prieš nacizmą ir k^rą — vi 
siems taiką mylinjdems 
nėms svarbiausias dalyk?

Metai 56-ieji

TSRS kritikuoja 
ssutarties priešu

Jungtinių Tautų Asamb- V. V. Kuznetcov 
kad “geležinė politinės ko
vos logika”rodo, jog tos val
stybės, kurios y 
gos minimai suta 
nori jos pasirašyti, atsisto
ja į Tarybų Sąjungos prie
šų pusę.

Tą sutartį užgyrė dauge
lis valstybių. Dabar Jung
tinių Tautų As

as nurodė,

ovai
Com- 
trąjį 
bu
rn e-

i K ką 
įsau- 

o-braųduo- 
dėl kova

zmo- 
s.

Komunistai ir proletariniai 
socialistai daug laimėjo

Didesnis karui 
biudžetas

lėjoje Tarybų Sąjungos de
legacija padarė pareiškimą, 
kuriame aštriai kritikuoja 
tas šalis, kurios priešingos 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų proponuojamai 
sutarčiai neplėsti t e r m o- 
branduolinių ginklų.

Tarybų Sąjungos užsie
nio ministro pavaduotojas

rą priešin- 
rčiai ir ne-

mblėja tu-

Prancūzijos kairieji ji 
koalicinės valdžios

Paryžius.—Prancūzija te
bėra suparalyžiuota. Strei
kų bangos plečiasi. Darbi
ninkai užimdinėja dirbtu
ves. Uždaryta daugelis ki
tų įstaigų. Darbininkai pa
laiko studentų kovas už pa
grindines reformas.

* Prez. de Gaulle skubiai 
grįžo iš Rumunijos. Jis pri
minė norįs tartis su stu
dentais dėl reikalaujamų 
reformų. Jis jaučia, kad
A 1 !_____ 1 .......... ........................... ■ ' ■" ■ ■t
Vakarų Vokiečiai šaukia 

nereikaliilgas antras Adolfas !
• >Z r • ‘

ori

la-jo valdžios padėtis yra 
bai sunki.

Kairieji reikal 
cinės valdžios, Ipri galėtų 
gauti pasitikėjimą Prancū
zijos žmonėse.

auja koali-

Roma. — Parlamentiniuo
se rinkimuose nemažai lai
mėjo komunistai ir prole
tariniai socialistai, kurie 
artimai kooperuoja su ko
munistais. Komunistai lai
mėjo 11 vietų Atstovų Bu
te ir dvi vietas Senate. Jų 
balsai pakilo 6.5%.

Krikščionių Demok ratų 
Partija taipgi padidino sa
vo atstovus parlamente. Bet 
Jungtinė Socialistų Partija, 
esanti su krikšionimis de
mokratais koalicijoje, ne
mažai pralaimėjo.

Krikščionių demokratų ir 
dešiniųjų socialistų koalici
nė valdžia su premjeru Al
do Moro, atrodo, išsilaikys,

didėjo ir susidaro duug di
desnė parlamente opozicija.

Nuolatinės studentų ko
vos, kaip ir Prancūzijoje, 
neduoda valdžiai ramybės. 
Jie reikalauja pagrindinių 
moksle reformų, kad uni
versitetai būtų prieinami ir 
beturčių vaikams. Opozici
ja remia studentus.

Ateina Amerikos valdo
mos militarinės sąjungos 
NATO klausimas. Opozici
ja reikalauja, kad Italija 
pasitrauktų iš NATO.

Darbininkai kovoja už 
aukštesnes algas ir geres
nes darbo sąlygas. Opozici
ja remia darbininkų reika
lavimus.

Visi tie ir daugelis kitų 
klausimų smarkiai gązdina

Washington.—Prez. John- 
sonas reikalauja Kongreso 
arti keturių bilijonų dole
rių daugiau Vietnamo ka
rui. Tuo pačiu metu dau
gelis kongresmanų pasisako 
už išlaidų mažinimą.

Johnsonas taipgi priminė, 
kad jo siūlymas 10 procen
tų taksus pakelti yra būti
nas, nes kitaip gali susida
ryti infliacijos pavojus. Ka

ro išlaidos nuolat didėja ir 
didėja.

Gynybos sekretoriaus pa
vaduot j as Paul Nitze irgi 
aiškino, kad Azijoje jaučia
mas vis didesnis amerikie
čiams pasipriešinimas, to
dėl Amerikai tenka tvir
čiau laikytis.

Iš visko atrodo, kad John- 
sono administracija nesiti
ki susitarimo Paryžiuje.

Neapykanta amerikiečiams

nors bus labai sunku, kuo
met komunistų ir proletari
nių socialistų atstovybė pa- Moro valdžią.

jaučiama
Stokholmas. — Liuteronų 

kunigas R. C. Burke bandė 
čia susirasti sau butą, bet 
švedai nenori jam ir ki
tiems amerikiečiams nuo
moti butus. Ne vienam

Švedijoje
Pirmiau tokios neapykan

tos amerikiečiams visai ne
buvo. Bet dabar ji iškilo 
vyriausia dėl karo Vietna
me.

Praiga. — Čia ątsidarė sa
vo raštinę Pan 
Airways. Tos 
lėktuvai pradės 
tarp Amerikos 
vakijos.

American 
kompanijos 

skraidyti 
ir Čekoslo-

Amerikos mokslininkai lankėsi 
Lietuvoje, studijavo botaniką

Tris

mums

priįš
id su

Paryžiuje tęsiamos derybos 
dar nieko konkrečio nedavė. 
Ir jeigu taip laikysis Jungtinių 
Valstijų delegacija, tai runku 
sulaukti kokių nors teigiamų 
rezultatų. /

šiaurės Vietnamas jau 
keletą metų pareiškė, k
Amerika derybos bus galimos 
tik tuomet, kai amerih iečiai 
sulaikys šiaurės Vietnanpp 
bombardavimą! ir visokius tyU 
tokius karo veiksmus, 
rika tik dalinai sulaįkė 
bardavimus. 
juosta ir dabar tebėbo 
duojama. »

JĮ šiaurės Vietnamo >del 
ja Paryžiuje ir vėr 
amerikiečiams 
pilnai sulaikyti bomba 
mus ir kitus karo veiksi lūs Š. 
Vietname, žiūrėsime, h 
bar prez. Johnsonas.darys', ar 
jis norės derybas suardyti.

Ame- 
bofri- 

iardbežio 
nbar-

egaci-
į. priminė

reikalą v imą 
tįd avi-

ą da-

ntoni-
?a ir

Bona. — (TASS-ELTA).|cionaldemokra t 
“Mums nereikalingas ant- v ’’ * 1 
rasis Adolfas” — transpa
rantą su tokiu šūkiu iškėlė 
jauni demonstrantai, susi
rinkę Bavarijos mieste 
Lichtenfelze prie pastato, 
kur vyko neonacistinės na-

ų partijos

sunkią “Laisvės” padėtį. Pa
davė šimtinę ir palinkėjo “L” 
geriausios sėkmės.

O jis buvo stambus “Vil
nies” rėmėjas, ilgokai gyvenęs 
Chicagoje. Mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo stambų pažangio
sios spaudos rėmėją.

Dienraštyje “The Tre 
an” tilpo labai įspųdįn 
daug tiesos pasakanti karika
tūra. į 1

Pietų Vietnamo prėzidentas 
Thieu ir vice prezidentė s Ky, 
persigandę dėl derybų 
žiu j e, žiūri į amerikietį 
vį, kuris juos padrąsina 
sibijokite. Mes jus nepkrduoJ 
sime. Juk niekas jūsų ne
pirks.”

Thieu ir Ky tikrai r 
nei sudilusio grašio, 
je jie gali pasilaikyti tik 
rikiečių ginklais.

Pary- 
kareiy 
“Ne-I

ą 
everti 

Vįldžio- 
ame-

Gerai prisimenu J. P.
Ąfcaitį, prieš keletą met 

silankydamas jo puikioj i rezi
dencijoje Fort Lauder č 
$*•

Tuomet jam prisi m i:

Benį* 
ų be-

al e

ni a u

Netekome kito pažangiųjų 
veikėjo — S. Griškaus, visą 
laiką Brooklyne gyvenusio, 
Griškus buvo mūsų organiza
cijų susirinkimų nuol a t i n i s 
lankytojas, mūsų spaudos rė
mėjas, ilgoką laiką buvo Lie
tuvių Namo Bendrovės direk
torius.

1917-18 m. jis buvo socia
listinės revoliucijos dalyvis- 
gynėjas, Raudonosios Armijos 
kareivis Petrograde.
. Jis buvo muzikantas. 1965 

metais jis pridavė Jonui Gry
bui nuvežti savo seną smui
ką į muziejų Lietuvon. Tuo 
metu žadėjo jis pats kada 
nors apsilankyti Lietuvoje, bet 
mirtis suardė visus jo planus.

Tarybų Lietuvos spauda ipa- 
siekė aukščiausią klestėjimą. 
Nuo 1940 metų iki šių 1968 
metų išleista 36,984 knygos, 
kurių bendras tiražas siekia 
253,733,600 egzempliorių. O 
kiek laikraščių, žurnalų ?

Dabar kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų išeina po 1,500 
spaudos egzempliorių. Kny
gos, laikraščiai ir žurnalai lei
džiamą didžiuliu tiražu, ko
kio seniau, prie smetoninio re
žimo, niekas nei nesvajojo.

šalininkų sueiga
Kaip praneša 

“Ziuddoiče caitv 
cistų mitingo metu, kuria
me kalbėjo eilė 
landtago deputa 
vauja n č i ų na 
kratų partijai, 
monstracijos d; 
šiai skandavo: 
tus”, “ 
centracijos stovyklų”, “Čia 
jūs neturite bičįulių” ir t.t.

Tarp neonacistų ir de
monstrantų protestavusių 
prieš sueigą, į^yko susirė
mimų.

Vakarų Vokietijoje nesi
liauja reikalavimai paskelb
ti už įstatymo ribų nacio- 
naldemokratų partiją, ku
rios aktyvumas nuolat didė
ja. Laikraščio “Frankfurter 
rundšau” pranešimu, poli
grafijos ir popieriaus pra
monės darbininkų profsą
jungos konferencijos, įvy
kusios Frankfurte prie Mai
no dalyviai priėmė rezoliu
ciją, kurioje ragina federa- 
linę vyriausybę “pagaliau 
imtis priemonių prieš neo- 
nacizmą”.

Jie taip pat pažymi būti
numą nedelsiant paleisti 
nacionaldemokratų partiją, 
kuri yra “nacistų partijos 
įpėdinė”.

laikraštis 
ng”, neona-

Bavarijos 
tų, at s t o- 
cionaldemo- 
orotesto de- 
alyviai gar- 

‘'Šalin nacis- 
Mes nenorime kon-

Vilnius (ELTA).;
dienas Lietuvos mokslinin
kų svečiais buvo JAV na
cionalinės .Makalų akademi
jos n a r i a r profesoriai A. 
Langas ir F. Skugas. Tai 
visame pasaulyje žinomi bo
tanikai, gvildenantys auga
lų fiziologijos problemas. 
A. Langas Mičigano valsti
jos universitete vadovauja 
eksperimentinės botanikos 
laboratorijai, o F. Skugas 
yra Viskonsino universiteto 
profesorius.

Amerikiečiai mokslinin
kai susipažino su Botanikos 
institute atliekamais, dar
bais, lankėsi universiteto 
botanikos sode, apžiūrėjo 
Lietuvos landšaltinius uni
kumus—Trakus ir Vilniaus 
apylinkės, respublikos 
Mokslų Akademijoje skaitė 
paskaitas.

Kalbėdamasis su ELTOS 
korespondentu, profesorius 
A. Langas pareiškė jaučiąs 
didelį pasitenkinimą kelio
ne į Lietuvą. Jis paaiškino, 
kad jų viešnagė Tarybų 
Sąjungoje vyksta pagal su
sitarimą tarp TSRS ir JAV

Maskva. — Azerbeidžiano 
gyventojas . S. Mislinovas 
šventė 163 gimtadienį. Jis 
skaitosi pasaulyje seniausiu 
žmogumi. -

amerikiečiui Švedijoje buvo 
sunku gauti butą.

Burke pažymi, kad tuo 
metu, kai Amerikos amba
sadorius W. W. Heath ei
na bažnyčion, tai slaptoji 
policija jį atlydi ir bažny
čioje jį saugo. 

Mokslų Akademijų. Bet 
Lietuvą, pridūrė jis, mes 
pasirinkome patys: žinojo
me'senas jos botanikų tra
dicijas ir lietuvių* moksli
ninkų darbų originalumą.

Svečiai 'labai d o m ė josi 
profesoriaus akademiko Jo
no Dagio darbais. Ameri
kiečiai pripažino, kad vil
niečio mokslininko tyrinėji
mai apie mikroelementų įta
ką augalų augimui ir der
liui, taip pat fermentų ak- Įkriminaciją ir skurdą, 
tyvumui ir fotosintezės pro-' 
dukty vumui sudomintų 
daugelį šitos srities JAV 
specialistų.

Su profesoriumi Dagiu 
mes užmezgėme gerus kon
taktus, pasakė A. Langas, 
ir tikimės kai kuriuos jo 
darbus paskelbti tėvynėje. 
Amerikiečiai taip pat labai 
aukštai įvertino biologijos 
mokslų daktaro A. Merkio 
eksperimentus augalų fizio
logijos srityje. Maloni buvo 
pažintis, pridūrė A. Lan
gas, su profesoriumi medi
cinos mokslų daktaru V. 
Girdzijausku. Tai labai pla
čios erudicijos ir aukštos 
kultūros žmogus.

Minėjo Vokiet. išvadavimą
Vilnius.— įvyko iškilmin

gas Vilniaus miesto visuo
menės atstovų susirinkimas . ’ 
skirtas Vokietijos išvadavi
mo iš hitlerinio fašizmo 23- 
osioms metinėms paminėti.

Pietinių valsti]ų baptistai 
pasisakė prieš rasizmą

Nashville,
tijų baptistų konvencija pa
skelbė manifestą, kuriame 
jie pasmerkia rasinę dis-

Nubaustas buvęs nacių 
viršininkas

Kiel, Vakarų Vokietija.-— 
F. Schmidt, buvęs Gestapo 
viršininkas Kiel mieste, pri
pažintas kaltu už nužudy
mą keturių Anglijos bom
bonešių pilotų, kurie toje 
apylinkėje buvo suimti.

Jis visą laiką slapstėsi, 
gyvendamas po kita pavar
de, bet dabar buvo atpažin
tas. Jis gavo dvejų metų 
kalėjimą.

Amsterdam, Olandija. — 
Tarybų Sąjungos šachmatų 
čempijonas V. Korchnoi ir 
vėl laimėjo turnyrą prieš

Boną. — Vakarų Vokie
tijos mili tarinis lėktuvas 
sudužo, vairuotojas žuvo, amerikietį S. Reschevsky.

Pietinių Vaisytiesiems žmonėms ir kad 
tai priešinga krikščionybei. 
Ji palaiko anarchiją mūsų 
demokratijos ir laisvės ša- 
>yje.

“Mūsų draugija yra turto 
ir prabangos padėtyje,” sa
ko manifestas. Bet tuo pa
čiu metu vienas penktadalis 
mūsų žmonių, juodų ir bal
tų, kenčia skurdą.”

Manifestą pasirašė 71 
baptistų viršininkas. Pir
miau baptistai palaikydavo 
baltųjų dominavimą ant 
negrų.

McCarthy triumfavo 
sukėlė $400,000

New Yorke gegužės 19 d. 
senatorių McCarthy pasiti
ko didžiausios žmonių ma
sės, kad į naująą Madison 
Garden salę negalėjo visi 
sutilpti, nors ten telpa 19, 
000 žmonių.

Kalbėd amas McCarthy 
sukėlė entuziazmą. Susirin- 
sieji sukėlė rinkimų kam
panijai daugiau kaip $400, 
000. McCarthy tikrai trium
favo New Yorke, kaip pre
zidentinis kandidatas.

Manifestas nurodo, kad 
rasinė neapykanta kenkia 
tiek juodiesiems, tiek bal-

Žemės drebėjimas 
Japonijoje

Tokijas. — Buvo jaučia
mas didžiulis žemės drebė
jimas Japonijoje. Užmušta 
37 žmonės, tūkstančiai su
žeistų, 1,150 namų sugriau
ta. Nuostoliai siekia šimtus 
milijonų dolerių.

Didžiausias drebėj imas 
buvo Hokkaido saloje, šiau
riniame pakraštyje, kur 
daugiausia nuostolių pada-

Amerika pralaimėjo 
Jungtinėse Tautose
Jungtinių Tautų Saugu

mo Taryboje Jungt. Valsti
jos, begindamos Izraelį, at
sidūrė keblioje padėtyje.

Kuomet už rezoliuciją, 
smerkiančią Izraelio pasi- 
mojimą visą Jeruzalę pri
jungti prie Izraelio, balsa
vo visi kiti Saugumo Tary
bos nariai, Jungtinės Vals
tijos susilaikė nuo balsavi
mo. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai.

Jakarta, Indonezija. — 
Skelbia, kad susektas suo
kalbis užmušti prezidentą 
(diktatorių) Suharto ir ki
tus 19 jo kabineto ministrų.

prezi- 
Duva- 
priešų

Haiti respublikos 
dentas (diktatorius) 
lier skelbia, kad jo 
sukilimas buvo nuslopintas. Franko.

Studentai mušasi su 
policija Ispanijoje

Madridas. — Šimtai stu
dentų universiteto politinės 
ir ekonominės kolegijos de
monstravo prieš šimtus po
li ei s tų, kurie vandenio 
vamzdžiais juos liejo.

Studentai apmėtė policiją 
plytomis ir akmenimis, nu
plėšė nuo kolegijos užrašą, 
pagerbiantį diktatorių

Nauja ligoninė
Radviliškis pasipuošė dar 

vienu didžiuliu pastatu—ra
jonine ligonine ir poliklini
ka. Dabar joje dirba 27 gy
dytojai, daugiau kaip 100 
medicinos seserų.

Biocheminė laboratorija, 
chirurginis, elektrokardiog- 
rafijos ir kiti kabinetai ap
rūpinti šiuolaikine apara
tūra. Ligoninėje gydosi apie 
180 rajono gyventojų.
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Mūsų beturčiai Washingtone
ŠIE žodžiai rašomi savaitės pradžioje. Jau keli 

tūkstančiai beturčių yra įsikūrę šalies sostinėje, ir jų 
laukiama dar daug daugiau. Naujų palapinių statymas 
eina visais garais, ir “Prisikėlimo Miestas” auga valan
domis. Spėjama, kad kai darbas bus baigtas, jis turės 
apie penkis tūkstančius gyventojų, sužygiavusių iš vi
sų šalies kampų.

Tai labai rimtas iš biednuomenės pasimojimas spau
dimu laimėti beturčiams vyriausybės, Kongreso ir vi
sos šalies dėmesį į jų pasibaisėtiną padėtį.

Kuo šis žygis baigsis, kiek šiuo spaudimu bus laimė
ta ir pasiekta, daban dar sunku pasakyti.

Prieš keletą metų prezidento Johnsono paskelbtas 
skurdui karas pasirodė gryniausia apgavystė. Skurdžių 
armija dar padidėjo, ir jų padėtis, viskam nsvietiškai 
brangstant, dar pasunkėjo. Reikia atsiminti, kad mūsų 
skurdžiai gyvena tik federalinės, valstijų arba miestų 
valdžių pašalpa (almužna). O toji pašalpa kasmet maži
nama. Todėl ir skurdžių skurdas kasmet didėja.

Šis beturčių žygis siekia priversti vyriausybę ir 
Kongresą paskelbti skurdui tikrą karą. Nuo žodžių turi 
būti pereita prie konkrečių darbų. Jie sako: Užtenka 
apgaudinėjimo! Užtenka akių muilinimo saldžiais pa
žadais.

Universitetai ir karas
KODĖL Amerikos didieji universitetai taip atkak

liai priešinasi studentų reikalavimui sutraukyti ryšius 
su Pentagonu? Ogi todėl, kad jie turi labai didelių paja
mų už kraujo liejimąsi Vietname. Pasirodo, kad į tą 
baisų darbą mūsų militaristai yra įkinkę net dvyliką 
universitetų. Jiems pavesta surasti kuo sėkmingiausius 
ginklus žudymui žmoni

Pasirodo, kad į tą

, naikinimui miestų ir kaimų.
Ypač jiems įsakyta surasti kuo pavojingiausius chemi- 

mui.” Vienas tų būdų jau su-nius būdus karo “laimėj
rastas ir plačiai vartoj ajmas Vietnamo kare, tai .napal
mas. Tai naujas ir pats baisiausias šiame kare vartoja
mas ginklas.

Pentagonas tiems universitetams sužeria šimtus 
milijonų dolerių. Jie tuhka. Jie pasidarė kapitalistinė
mis monopolijomis.

Pentagono (militaristų) programai universitetuose 
koordinuoti šiomis dienomis paskirtas fašistuojantis ge
nerolas Maxwell D. Taylor. Jo metinė alga—$49,200!

POETAS JULIUS 
JANONIS BRONZOJE 
AR GRANITE

Laikraštis “Literatūra ir 
Menas” (nr. 15) po antraš
te “Poeto — kovos šauklio 
atminimui” įdėjo tokį pra
nešimą:

Tauri lietuvių proletari
nio poeto Juliaus Janonio as
menybė, visas jo gyvenimas- 
žygdarbis seniai laukia įamži
nimo bronzoje ar granite. Ir 
štai jau galima susipažinti su 
konkurso Janonio paminklui 
sukurti rezultatais. Konkurse 
dalyvavo nemažas būrys mūsų 
skulptorių ir architektų, kurie 
sukūrė šešiolika paminklo 
projektų; jie išstatyti visuo
meninei apžiūrai Vilniaus1 
Dailės muziejuje.

Šioje projektų ekspozicijoje 
vyrauja poeto sprendimas: 
Janonis daugiausia vaizduo
jamas visu ūgiu, pakilęs ant 
postamento. Bet yra ir kito
kio pobūdžio darbų — alego
rinio charakterio (“Varpas”) 
obelisko tipo ir pan.; kai 
rie projektų autoriai siūlo 
memorialinius ansamblius, 
rodo, kad iš konkursui 
teiktų kūrinių tikrai bus gali
ma vieną ar kitą paimti 
lesniam vystymui. Kurį 
dar sunku pasakyti. . .

Gerai, kad parodoje yra 
siliepimų knyga, kur lankyto
jai gali pareikšti savo pasta
bas, pasiūlyti tą ar kitą pro
jektą; visuomenės atsiliepi
mai, be abejonės, bus naudin
gi žiuri. Reikėtų, kad su pro
jektais galėtų susipažinti ir 
biržiečiai. Jų miesto aikštė
je iškils monumentas Juliui 
Janoniui — dainiui, revoliuci
jos šaukliui, kuris dar cariz
mo sukaustytoje Rusijoje savo 
“Darbininko katekizme” rašė:

Geruoju negausim mes nieko: 
Mes laimę pasieksim per kovą; 
:Todėl negąiįėkime vieko: < į
Mums Marksas tėbųs1 ;Už vadovą.
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Audrų audros
ATRODO, jog visiškai netikėtai ir nelauktai, iš čia 

žiūrint, visa Prancūzija 
nėję audroje su labai neaiškiu rytojumi. Prasidėjo su 
didžiojo Sorbono univei 
reikalauti švietimo sistemoje reformų, kad studentija 
turėtų joje kokį nors balsą.

Darbo unijos atėjo 
tai ten pradėjo skelbti 
streikai apėmė visą šalį, 
milijonų Prancūzijos da 
giau: kai I

Labai svarbu, kad 
dėsnių algų, trumpesnių 
liami politiniai reikalavimai. Prancūzijos labai įtakinga 
Komunistų Partija kviečia socialistus kovoti už pašalini
mą De Gaullio vyriausybės ir sudarymą kairiosios koa
licinės valdžios. Sakome

Padėtis tokia, jog p 
labai susirūpinęs, bet ir 
išgirdo, kad tokie dalykai vyksta jo krašte, jis sutrum
pino savo svečiavimąsi 11 y " 
siskubino į Paryžių tartis su kabinetu, kaip krizei už
bėgti už akių.

atsidūrė smarkiausioje sociali-

site to studentais. Jie pradėjo

kur jie į savo i 
svarbu, kad be

studentams į talką, ir tai šen, 
simpatijos streikus. Pagaliau 

Sakoma, kad jau apie dešimt 
[•bininkų metė darbą. Dar dau- 
rankas paėmė fabrikus!
j ekonominių reikalavimų (di* 
darbo valandų ir t. t.) jau ke-

ia socialistus kovoti už pašalini-

,, kad socialistai dar “svyruoja?’ 
rezidentas De Gaulle yra ne tik 
gerokai išsigandęs. Pav., kai jis

ocialistinėje Rumunijoje ir par-

Pakistanas susiprato
PAKISTANO vyriausybė pranešė Washington™, 

kad jis turi su 1969 melais savo bazę uždaryti.
Kaip žinia, Jungtinas Valstijos savo militarinę ba

zę Pakistane naudojo šnipiadai prieš Tarybų Sąjungą 
ir Kiniją.

Tik stebėtis reikia,
rios santykiai su anais ^raštais pastaraisiais laikais yra 
gana draugiški, iki šiol

kad Pakistano vyriausybė, ku-

amerikiečių bazę toleravo.

Valgomos žemės
Kolumbijoje, Gviano 

Venesueloje, yra genčių, 
kurios valgo žemę. Senega
lu gyventojai valgo 'žalsvų 
molį. Humbolto įlankos 
rajono papuasai valgo kai-

je,

nų uolienas. Irane turgu
je pardavinėjamas valgo
masis molis iš Givechos ir 
Magalato.

Sunku dabar pasakyti, 
kur ir kada atsirado pa
protys valgyti žemę.

MES IRGI: VALIO, 
MŪSŲ MOTERIMS!

Su teisingu pasididžiavi
mu “Vilnies” redaktorius 
Vincas Andrulis rašo:

Mūsų veikloje moterys žy
miai figūruoja. Jos yra veik
lesnės už vyrus daugely vietų.

“Vilnies” kolektyve turime: 
Redakcijoj dvi moteris ir dvi 
pagalbines; administra c i j o j 
dvi; spaustuvėje dvi, kartais 
tris; direktorių taryboje pen
kias.

Jos dar mažumoje, bet jų 
vaidmuo yra labai svarbus.

Aplamai mūsų veikloje čia- 
gimių moterų yra žymiai dau
giau, kaip vyrų.

• Taigi, valio moterims!

mažai padaryta, mechani
zuojant daug rankų darbo 
reikalaujančius procesus.

Taip pat nurodoma, kad 
. “per praėjusius penkerius 
i metus į buitities tarnybą 

įsiliejo daugiau kaip 6,000 
kvalifikuotų darbininkų, 
apie 400 specialistų, baigu
sių aukštąjį arba specialųjį 
mokslą.”

Tai atžymėjus ir tuo pa
sidžiaugus, Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimas sako:

“Tačiau respublikoje bui
tinio aptarnavimo lygis dar 
nepatenkina vis didėjančių 
darbo žmonių poreikių, ne
atitinka šiuolaikinių reika
lavimų.” j

Pavyzdžiui:
“Jau eilė metų nepilnu- 

tinai sunaudojamos lėšos, 
skirtos buities tarnybos 
įmonių statybai. Ypač ne
patenkinamai šios įmonės 
buvo statomos 1967 metais. 
Metinė programa įvykdyta 
tiktai 71 procentu. Blogai 
vykdė šiuos darbus Staty
bos ministerijos Kaimo sta
tybos ministerijos ir Komu
nalinio ūkio minist e r i j o s 
organizacijos. Nepakanka
mai dėmesio minėtoms sta- 
tyboms skyrė kai kurių 
miestų ir rajonų Darbo 
žmonių deputatų tarybos.”

Na, ir nutarimas nuo čia 
pereina į būdus ir priemo
nes, kaip artimiausioje at
eityje turi būti siekiama 
trūkumus pašalinti ir pa
slaugų teikimą pakelti. Nu
tarimas susideda iš 14 punk
tu. Juose smulkmeniškai iš
dėstoma, kaip ir' kas turi 
būti atsakingas už teikimo 
pagerinimą. Minėtos minis
terijos griežtai įpareigoja
mos be jokib delsimo imtis 
darbo. ' '

Reikia' tikėtis,' kad' šie la
bai rimti Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimai bus pil
nu tin ai pravesti gyveni
mam'

Iš Laiškiį
Vilnius, 1968 m. geg. 12 d.

• Brangūs draugai,
Štai jau mėnuo praėjo

■ nuo tos dienos, kai, atsis- 
1 veikmę su jumis, mes iš*
■ plaukėme laivu iš Niujorko 
gimtojo

1 dviejų savaičių kelionės 
garlaiviu ir traukiniu, pa
keliui praleidę po porą die
nų Londone ir Paryžiuje, 
pagaliau parvykome namo.

Šį laišką rašome jau iš 
Vilniaus. Parvykome čia 
pačiose Gegužės Pirmosios 
išvakarėse, ir miestas pasi
tiko mus pačiame gražume, 
pasipuošęs medžių žalumu 

j ir raudonomis vėliavomis 
iškilmingai pažymėti viso 
pasaulio darbo žmonių 
tarptautinio soli darumo 
šventę.

Pasakodami draugams, 
matę ir išgyvenę anapus 
Atlanto vandenyno, kur 
praleidome daugiau kaip 
trejus metus, mes vėl ir vėl 
gyvai prisimename, kiek 
daug ten susiradome puikių 
ir nuoširdžių draugų, kurių 
širdyse dega meilės tėvų 
gimtajam kraštui 
tanti ugnis.

Norime iš visos 
padėkoti j u m s, brangūs 
draugai ir bičiuliai, už dau
gelį puikių ir neužmirštamų 
valandų, praleistų jūsų tar
pe, už jūsų svetingumą ir 
vaišingumą.

Linkime jums visiems ge
ros sveikatos, laimės, sėk
mės visuose jūsų darbuose.

Jūsų Onutė ir Robertas

krašto link. Po

negęs-

širdies

Lietuvos raiteliai 
Bulgarijoje

Su visų mūsų nuoširdžiausiais 
sveikinimais ir linkėjimais

Gegužės 27 dieną mūsų 
“Laisvės” ilgamečiam ad
ministratoriui draugui Pra
nui Bukniui sukaks 80 me
tų. Direktorių Taryba bu
vo nutarusi jo 80-ą j į gim
tadienį atžymėti ir jį pa
gerbti vieša sueiga. Deja, 
mūsų Pranas iš kuklumo 
prie tokio viešo jo gimta
dienio atžymėjimo neprisi
leido.

Tad nors per laikraštį vi
sas “Laisvės” personalas 
jubiliatą karštai sveikiname

Pranas Buknys jaunystėje 
ir linkime sėkmės visuose 
tolesniuose jo gyvenimo žy
giuose.

Labai gaila, kad, kaip jau 
laisviečiams žinoma, pasta
raisiais keliais mėnesiais 
Pranas negalėjo pasigirti 
savo sveikatos padėtimi. 
Vieną kartą buvo net visiš
kai rimtai susirgęs, bet ga
na greitai susveiko ir su
grįžo į darbą, tačiau neil
gam. Pastaromis dienomis 
ta pati , liga pasikartojo, jį 
vėl paguldydama į ligoninę. 
Dabar jis gydosi savo na
muose. Džiugu, kad jo svei
kata vėl gražiai taisosi. 
Šia proga linkime Pranui

sėkmingai nugalėti visuę- 
■ sveikatos sušlubavimus ir 

vėl, kaip ligi pastarųjų lai
kų, būti vienu iš pačių stip
riausių mūsų veikėjų.

Drg. Pranas Buknys “Lais
vės” administratoriaus par
eigas arba verslo vedėjo 
reikalus į savo rankas paė
mė 1925 metais, ir iki šiol 
iš šio labai atsakingo pos
to nebuvo pasitraukęs nė 
trumpiausiam laikotarpiui. 
Per 43 metus tose pačiose 
pareigose! Tai ar tik ne
bus rekordas lietuvių laik- 
raštijos istorijoje.

O reikia nepamiršti, kad 
pastarieji 43 metai buvo di
džiausių audrų metai. Pati 
“Laisvė”, pergyveno visa-/ 
kių dienų. Buvo laikų, kai 
padėtis atrodė beveik bęj^ 
viltiška. Buvo net toks lai
kotarpis, kai laikraščio dar
bininkams teko keletą sa
vaičių padirbėti be jokio 
atlyginimo. Bet Pranas bu
vo vienas iš tų, kurie net 
tokiais laikais nenuleisdavo 
rankų ir su sveiku darbi
ninkišku optimizmu žiūrė
davo į ateitį. Jis pats au
kodavosi ir ragindavo visus 
laisviečius aukotis, kad mū- 

•sų “Laisvė,” tas mūsų ži
bintas, neužgestų. Na, ir 
“Laisvė” išsikasdavo iš bė
dų ir tęsė savo kaip darbo 
liaudies švietimo misij ą tarp 
Amerikos lietuvių.

Gaila, kad gydytojo pa
tariamas Pranas žada iš 
“Laisvės” verslo vedėjo 
pareigų pasitraukti. Bet 
mes tikime, kad ir nebūda
mas oficialiuoju laikraščiu 
adjnims.tratoriumi. sayo ilr 
gamecįąis patyrimais ir įgaj 
džiais jis padės “Laisvės^ 
reikalus vairuoti ir ateityje.

Šen ir ten pasidairius

DAUG KAS PASIEKTA, 
BET TOLI GRAŽU 
NEPAKANKAMAI

Praėjusio mėnesio pabai
goje Lietuvos Aukščiausio
ji Taryba paskelbė nutari
mą “Dėl tolesnio .buitinio 
gyventojų aptarnavimo ge
rinimo.” Tai vienas iš la
bai svarbių istorinių nuta
rimų. Jis parodo, kaip Lie
tuvos vyriausybė ir partija 
yra susirūpinusios trum
piausiu laiku pakelti Lietu
vos liaudies būklę.

Nutarimas pabrėžia, kad 
peh pastaruosius penkerius 
metus Lietuvos gyvento
jams teikiamos paslaugos 
yra smarkiai pakilusios. Pa% 
vyzdžiui, 1967 metais jos 
buvo padidėjusios, lyginant 
su 1962 metų paslaugomis, 
daugiau kaip tris kartus. 
Tai didžiulis pasiekimas. 
“Itin sparčiai -^skaitome 
nutarime — augo tokios 
paslaugų rūšys, kaip chemi
nis drabužių valymas ir da
žymas, techniškai sudėtin
gų buitinių prietaisų re
montas, trikotažo gamyba, 
avalinės taisymas... Ne-

PIKTAS LIETUVIŠKO 
RASISTO BALSAS

Nėra jokia paslaptis, kad 
lietuviškieji klerikalai su 
pasipiktinimu žiūri į Ame
rikos negrų vedamas kovas 
už lygias teises. Štai ką 
skaitome Chicagos kunigų 
“Drauge” (geg. 14 d.):

“žinant amerikiečių ne
ry žtumą ir terliojimąsi, kai 
eina reikalas sudrausti juo
duosius padaužas, šią vasa
rą galima laukti dar dides
nių sunaikinimų, padegimų 
ir siautėjimo...”

Vadinasi, tų desėtkų neg
rų, užmuštų N e w a r k e, 
Detroite ir kituose mies
tuose pereita vasarą, mū
sų kunigėliams dar neuž
tenka. Tai tik “terliojima- 
sis” su jais! ,

Tie, kurie kovoja ir au
kojasi yra '“juodieji padau
žos,” ir “Draugas” norėtų, 
kad su jais būtų “susidoro
jama” be jokio pasigailėji
mo.

Lietuvos raiteliai-konkū- 
ristai rungtyniavo Bulgari
jos Panegiu r i š č ė s mieste 
surengtame turnyre. B e 
Lietuvos raitelių, varžybose
dalyvavo Rumunijos rinkti
nė ir trys šeimininkų ko
mandos.

Sunki, aštuonias dienas 
trukusi kelionė ir neįpra
stas karštis varžybų metu 
(termometras pavėsyje, ro
dė virš 30°C) sukliudė Lie
tuvos raiteliams rungty
niauti pagal jų galimybes. 
Konkūre (kliūčių aukštis 
iki 130 centimetrų) lietu
viai pasirodė neblogai. Be y 
baudos taškų baigė varžy
bas du Lietuvos atstovai. 
Laimėjo Vilniaus žirgyno 
raitelis Antanas Vaitkevi
čius su žirgu Ekspertas. 
Nemuno žirgyno atstovas i 
Pranas Prasauskas su Gin
taru liko ketvirtas, o prie- 
kulietis Edmundas Valutis 
su Kagoru — devintas.

Komandinėse varžybose 
Nacijų taurei laimėti Lie
tuvos raiteliams atiteko 
ketvirta vieta.

Pentagono militaristai ap
sirgo iš baimės nemigos li
ga! Mat, jų šnipeliai suži
noję, kad Tarybų Sąjunga 
jau turi pasistačiusi naujo 
tipo submarinų, kurie gali 
sumedžioti ir sunaikinti 
mūsų šalies pabaisas—“Po
laris” submarinus, kuriais 
Pentagonas taip didžiavosi!

prieš salių savininkus, kad 
jie nebegalėtų išnuomuoti 
savo salių darbininkų mi
tingams. Tuomet darbinin
kai pradėjo mitingus laiky
ti gatvėse. Kompanijų pa
samdyti mušeikos išprovo
kuodavo muštynes, sumuš- 
davo organizatorius, o poli
cija sumuštus org. suimdi- 
nėdavo ir brukdavo į kalė
jimus.

O kai kuriems unijų or
ganizatoriams šerifai su sa
vo deputatais neleisdavo nei 
iš traukinio išlipti su gra-

Klaidų atitaisymas
Gegužes 17 dienos laido

je skyriuje “Kas ką rašo ir 
sako” laužant laikraštį pa
daryta didele klaida: su
keistos dviejų straipsnių 
dalys. Iš straipsnio “žydų 
klausimas, padėtis ir veik
la Lenkijoje” didelis gaba
las nukeltas į straipsnį “Ir 
vėl stiprus pasisakymas 
prieš karą.” O iš pastaro
jo straipsnio daugiau kaip 
keturi paskutiniai paragra
fai sudėti į pirmąjį.

( Labai atsiprašome skai
tytojus ir autorius, kurių 
straipsniai cituojami.

Šeši derliai per metus
Kaip teigia JAV Iowa 

valstijos universiteto speci
alistai, jiems pavyko nuim
ti nuo to paties lauko per 
metus šešis liucernos der
lius. Visa tai atlikta be 
genetikų pagalbos.

Originalus agregatas, ne
nuplaudamas stiebelių, nu
šukuoja nuo jų lapelius, ku
riuos presuoja ir džiovina. 
Stiebeliai neilgai stovi nuo
gi. Jie greitai sulapoja.

Taigi, per sezoną iš to pa
ties lauko galima šešis kar
tus nuimti lapelių derlių ir 
dar vieną — stiebelių.

Kuomet mūsų turtingiau
sioje šalyje alkanas prašo 
duonos, tai tas alkano bal
sas šalies įstatymų leidė
jams ausis svilina! Kad tie 
juodaspalviai varguoliai ne- sinimu: “Važiuok į ten iš/ 
zurzėtų,tai reikia jiems įs
tatymais valdiškai uždaryti 
burnas. Virginijos valst. de
ni o k r a t a s senatorius, R. 
Byrd griežtai reikalavo Ju- 
stici j o s Departamento ir 
prezidento Johnsono išduo
ti drausmę (injunction) 
prieš alkanų skurdžių eise
ną į Washingtoną.

Tačiau prez. Johnsonas ir 
Justicijos Depart, nedrįso 
atimti alkaniems paskuti
nes žmoniškumo teises ir 
davė leidimą žygiuoti į ša
lies sostinę, prašyti duonos 
iš įstatymų leidėjų. Bet val
dovai, pabūgę išbadėjusių 
moterų ir vaikų pavojaus, 
pasikvietė apie 5,000 gerai 
ginkluotos kariuomenes ap
saugai Baltųjų Rūmų.

kur atvažiavai ir, savo snų; 
kį šiame mieste daugiau ne< 
beparodyk!”

Pregresas

Azovo jūros paslaptys
Azovo jūros dugnas geo

logams ilgai buvo balta dė
mė. Ukrainos MA Geologi
jos instituto kompleksinė 
ekspedicija, aprūpinta nau
jausia technika, išgręžė grę
žinius, ištyrė dugnines nuo
sėdas, geolokatoriais pada
rė povandeninių purvo vul
kanų nuotrauką.

Paaiškėjo, kad prieš šim
tus tūkstančių metų šioje 
vietoje telkšojo didžiulis gi
lus ežeras
m. storio nuosėdų sluoksnis. 
Jūros dugne aptikti turtin
gi geležies rūdos klodai, di
džiulės aukštos kokybės 
molio atsargos. .

tai parodė 40

Dar ir šiandien gerai 
prisiminus, kaip prieš ke
lias dešimtis metų, buvo uo
liai pradėtas unijų (prof
sąjungų) organizavimo dar
bas. Tuomet fabrikantai 
lengvai teismuose išgauda
vo draudimus (injunction)

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



Penktadienis, Gegužes (May) 24, 1968

L. DAUJOTAS

Knyga apie gyveninio ir 
žmonišku mo pergalę

(Pabaiga)
1939-1940 m. audrose

Du paskutiniai knygos 
skyriai yra taip pat memu
arinio pobūdžio. Atsimini
mo pluošte “Išvakarėse” 
kyla reljefingas 1939 n 
tų rudens politinių įvyk: 
Lietuvoje paveikslas, o š: 
atsiminimų tęsinyje “K 
naujas rytas aušo” pasak 
jama apie tolimesnius lem
tingus istorinius įvykius.. 
“kai išmušė ilgai laukta v 
landa ir Lietuvos liautis 
galėjo atsikratyti fašistin 
Smetonos valdžios, kuri t 
veik keturiolika metų buvo 
pavergusi Lietuovos liau 

įfir atėmusi iš jos politini 
teises.” X Prieš skaitančio šiuos pr 
siminimus akis kaip greit 
besisukančio filmo juosto 
prabėga istoriniai įvykiai 
personažai, įvyksta aštr 
politiniai konfliktai, o 
rezultate į Lietuvos istoi_ 
jos avansceną iškyla nau
jos, pažangios visuomeni
nės jėgos.

Autorius vaizdžiai paro 
atskirų politinių jėgų laikĮ 
seną grėsmingoje artėjančio 
pasaulinio karo atmosfei 
je. “ 
na ir jo sėbrai, konvuls:: 
erai ieškodami išeities iš r 
išsprendžiamų vidaus ir už
sienio politikos problemų, 
bandė įvairiais būdais 
tolinti nukaršusio tautinįn- 
kų režimo žlugimą. Ja 
darni žemės drebėjimą 
savo kojomis ir vis augahtį 

Jdarbo žmonių nepasitikę 
mą fašistų diktatūra, jie, 

pienes pusės, stengėsi* ap
mulkinti liaudi tariamuoju 
smetoninio režimo “demo
kratizavimu” ir “konspli- 
daciniais kabinetais,” iš 
tos nusės, jie vedė derybas 
su Hitleriu per Lietuvos pa
siuntinį Vokietijoje, Himle
rio agenta K. Škirpą 
169), su tikslu ieškoti iš; 
nymo po Vokietijos spar 
priimant jos protektorat

Inteligentijos rolė
Tačiau šių prisiminimų 

reikšmė glūdi ne vien nau
jų svarbių demaskuojančių 
Smetonos vyriausybės poli
tiką faktų pateikime, be; ir 
parodyme, kaip tuometinės 
Lietuvos visuomenės vsčiuo- 
se brendo ir konsolidavosi 
opozicinės nuotaikos ir 

i(gos, kaip didėjo Komuhis- 2 partijos įtaka darbo ž no- 
ų tarpe, kaip politic 

brendo ir įsijungdavo į ‘ 
vą prieš fašistinį rež 
Lietuvos pažangioji inteli 
gentija. Vaizdingu šios 
teligentijos sąmonėjimo 
vyzdžiu gali būti ir pa 
šių prisiminimų autoriaus 
nueitas kelias nuo art 
liaudininkams žurnalisto 
Lietuvos Tarybų Sociali 
nes Respublikos vyriausy
bės nario ir ištikimo komu
nisto.

Šiuo garbingu keliu 
ėjo daugelis mūsų inteligen
tijos geriausių atstovų.

Žinoma, buvo nemaža ir 
tokių inteligentų, karie 
“kaip tie stručiai, pavojaus 
metu įkišo galvą į smėlį”: 
vienas toks tipingas “neit:'as,” 
skulptorius Lukošius, apra
šomas recenzuojamoje kny
goje... “į visus įtiki 

us Lukošius atšaki n 
c vienu argumentu, - 
įeitras,” ligi gyvo k 
aitras.” — Aš esu 
ulptorius, ir man vis
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ką lipdyti, — Musolinį, Hit
lerį ar Staliną... ”

Kita buržuazinės inteli- , 
gentijos atmaina dar šlykš
tesnė už “neitrus,” tai toji, 
kuri liokajiškai ištikimai 
tarnavo fašistiniam dikta
toriui, o kai jo valdžia pra
dėjo griūti, gindami savo 
kailį, kaip žiurkės iš skęs
tančio laivo paspruko į už
sienį, išduodami savo tautą, 
tai įvairūs Lozoraičiai, Gal
vanauskai, Raštikiai ir kiti 
panašūs reakcijos tarnai.

Fašistų viešpatavimo 
sutemos

Autorius pasakoja mums 
visus fašistinės valdžios 
agonijos etapus. Pažeidžiusi 
savo dviveidišku politiniu 
žaidimu ir provokaciniais 
veiksmais Tarybų Sąjun
gos - Lietuvos savitarpio 
pagalbos sutarti, fašistinė 
vyriausybė norėjo atsakyti 
į Tarybų Sąjungos protes
tą nauja kruvina provokaci
ja. ... “Smetona pasiūlė 
atmesti reikalavimus ir pra
dėti karą prieš Tarybų Są
jungą, prašant užsienį (su
prantama. Vokietiją), pa
galbos. Smetonos pasiūly
mui pritarė keli ministrai ir 
“seimo” pirmininkas K. Ša
kenis. • Tačiau griežtai pasi
priešino kariuomenės vadas 
generolas V. Vitkauskas, 
pareikšdamas, kad jis jokiu 
būdu neduosiąs įsakymo pa
kelti ginklą prieš sąjungi
nę Raudonąją Armiją ir 
pradėti bholžudišką karą... 
Taip Smetona, atėjęs J val
džią per smurtą ir pradėjęs 
savo kruvinąjį režimą nie
kuo nenusikaltusių keturių 
komunistų sušaudymu, no
rėjo iki gali išlaikyti krau
gerio aureolę. Žlugus kru
vinų skerdynių planui, išsi
gandęs teismo už savo nusi
kaltimus, Smetona birželio 
penkioliktąją pabėgo su vi
sa šeima ir keliais minist
rais i Vokietiją, išsivežda- 
mas iš Lietuvos didele sumą 
užsienio valiutos... Bėgda
mas iš Lietuvos, Smetona 
visą kelia kartojęs, jog pa
daryta klaida. Matyt, jis 
graužėsi, kad nespėjo susi
tarti su Hitleriu ir perduo
ti Lietuvą Vokietijai” (p.

vyriausybė buvo įteisinta. 
“Tie oficialūs raštai pa
skelbti 1940 m. birželio 17 
d. “Vyriausybės Žiniose” (p. 
231).

Žiūrint formaliai iš bur
žuazinės valstybinės teisės 
taško, toks valdžios perda
vimo aktas yra visiškai tei
sėtas dokumentas. Tačiau 
naujoji Liaudies vyriausy
bė, gerai suprasdama, kad 
valdžios priėmimas, kad ir 
“apiformintas” aktu, iš bu
vusios fašistinės vyriausy
bės, kuri į valdžią atėjo vi
siškai nelegaliai, smurtu ir 
viešpatavo diktatūros prin
cipais, tiktai tada gali tap
ti legaliu dokumentu, kai 
visa liaudis laisvu, atviru 
ir slaptu balsavimu išreikš 
savo pritarimą Liaudies vy
riausybės politikai ir demo
kratiniais pagrin dais iš
rinks Liaudies seimą.

Kompartijos vaidmuo 
ir rinkimai

Autorius aprašo, kaip 
Lietuvos Komunistų parti
jos iniciatyva buvo organi
zuojami darbininkų ir vi
suomenės atstovų pasitari
mai, skirti rinkimų platfor
mai paruošti, kaip buvo su
darytas rinkiminis blokas 
“Lietuvos Darbo liaudies są
junga,” kaip buvo paruoš
ta Sąj u n g o s deklaracija, 
kurioje buvo išdėstyti svar
biausi būsimos santvarkos 
principai, kurie savo ruož
tu apsvarstyti masiniuose 
mitinguose Vilniuje, Kaune 
ir kituose miestuose. Visi 
mes prisimename, kaip pa
kiliai praėjo šie rinkimai. 
“Kad rinkimai j Liaudies 
Seimą buvo vieningi ir vi
suotiniai, liaudies entuziaz
mo lydimi, savo ano laiko 
užrašuose {pripažino ir re
akciniai veikėjai, pavyz
džiui, istorikas Z. Ivinskis ir 
kt.” (p. 238). Ūž Lietuvos 
Darbo liaudies sąjungos 
kandidatus balsavo 1.375,- 
349. rinkė j ai, tai yra 99.19% 
dalyvavusių rinkimuose (p.

Todėl būtų labai pagei
dautina, kad autorius pra
plėstų ir išvystytų savo 
prisiminimus, sukurdamas 
atskirą savo memuarų kny
gą, juk atlikti šį darbą jis 
yra moraliai įpareigotas, 
nes lengvai valdo plunksną, 
o savo atmintyje, kaip lem
tingų istorinių įvykių ste
bėtojas ir aktyvus juose da
lyvis, sukrovė turtingą pri
siminimų krūvį. Šis gi prisi
minimų krūvis priklauso ne 
jam vienam, nes būdamas 
didelio masto valstybės vy
ras, jis turi tam tikrų ypa
tingų įsipareigojimų visuo
menės atžvilgiu. .Ar nebūtų 
vienas tokių įsipareigojimų 
perduoti savo didžiai ver
tinga gyvenimo patirtį savo 
bendralaikiams, o taip pat 
ir ateinančioms kartoms?

Miami Fla
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Taip nešvankiai pasibai
gė kruvina fašistinio 
mo operetė.

Teisėtu keliu
Reakcinės lietuvių

gracijos šulai mėgsta argu
mentuoti, kad būk fašistinė 
valdžia buvo nuversta nele
galiai, smurtu, ir taip pat 
nelegaliai, smurtu atsirado 
komunistų valdžia. Jiems 
atsakysime —- “kieno karvy
tė, ponai, bebaubtų, o kieno 
tylėtų.” Prisiminkite kruvi
nąjį 1926 m. smurtą!

Autorius aprašo, kaip su
sidarė Liaudies vyriausybė, 
kaip prezidento pareigas ei
nąs ministras pirmininkas 
4. Merkys įteikė J. Palec
kiui raštą, kuriuo šis bu
vo skiriamas Ministrų Ta
rybos pirmininku ir jam 
buvo pavedama sudaryti 
Ministru Taryba. Iš savo 
nusės, J. Paleckis pateikė 
A. Merkiui raštiška pareiš
kimą su pauios Ministru 
Tarybos sudėtimi. Paskui 
A. Merkys pasirašė aktą, 
kuriuo naujoji vyriausybė, 
remiantis atitinkamu kons
titucijos straipsniu, patvir
tinama. Tuo būdu naujoji

“Liaudies Seimo rinkimai 
buvo didelis darbo žmonių 
ir jiems vadovavusios Ko
munistų Partijos laimėji
mas, jie pademonstravo Lietu
vos darbo žmonių vieningu
mą ir susipratimą. Jie pa
rodė, — pažymi autorius,— 
kiek nedaug tokių, kurie... 
pareiškė prieštaraują nau
jam Lietuvos keliui. Balsa
vimo rezultatai parodė, kad 
Lietuvos liaudis vieningai 
pasmerkė fašizmą ir pasi
sakė už naujos Lietuvos su
kūrimą, už Lietuvą, kurioje 
nebus priespaudos, išnaudo
jimo ir tautinio antagoniz
mo” (p. 241).

Taip tapo įkūnyta ta di
dinga lietuvių liaudies sva
jonė, dėl kurios įgyvendini
mo kovojo autoriaus apra
šyti didvyriai, paprastieji 
Lietuvos žmonės, Marei jo
ną,s Jurkus, Simas Linkis, 
Klemensas Žūta ir kiti.

Lauksime daugiau
Neįmanoma trumpoje re

cenzijoje paliesti visų isto
rinių faktų, autoriaus per
gyventų ir aprašytų šioje 
jo knygoje; laikotarpis bu
vo tiek intensyvus savo pro
cesu ir tiek turtingas įvy
kių, kad ir pats ___
retai būna pri 
teikti šiuos įv 
fragmentiškai, 
norėdamas duoti kuo dau
giau medžiagos

utorius ne
verstas pa- 
ykius gan 
o kartais,

giau medžiagos, jis pereina 
prie paprasto chronologinio 
įvykiu atpasakojimo, vietoj 
praleidęs juos per savo in
dividualių išgyvenimų priz- 

caįauja me- 
stilius.

mę, kaip to rei 
muarinio žanro

Worcester, Mass.
Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo reikalai
LDS 57 kuopos susirin

kimas įvyko gegužės 9 die
ną. Susirinkimas buvo gra
žus, visi dalyviai nuošir
džiai diskusavo LDS įvyks
tančio seimo Olympia Par
ke reikalus.

57 kuopos delegatai į LDS 
seimą išrinkti šie: Irena 
•Tanujienė, Helen Janulis- 
Smith, M. Sukackienė, J. 
M. Lukas.

Šis susirinkimas nutarė, 
kad maistas bus gaunamas 
delegatams Olympia Parko 
patalpose, kas mylės namų 
maistą. Taipgi prašom vi
sų artimų ir tolimų kolo
nijų išrinktus delegatus: 
rašykit tuojau nakvynių 
reikalu, pažymėdami, kur 
norėsite apsistoti — viešbu
čiuose. ar pas lietuvius. Ra
šykit: Irena Janulis,, 938 
Salisbury St., Holden, Mass.

Kadangi seimas įvyks 12- 
13 dienomis liepos, Olympia 
Parko salėje, 68 South Quin- 
sigamond Ave., Shrewsbu
ry, Mass. (Worce s t e r i o 
priemiestis), delegatai čia 
ir atvažiuokit, kur LDS 57 
kuopos komisija jus sutiks.

Liepos 13 d. po seimo 
ivyks šeiminis banketas ir 
koncertas. Čia girdėsit Ai
do choro talentus ir patį 
chorą, vadovybėje mokyto
jo Jono Dirvelio. Tikimės 
ir svečių dainininkų, jeigu 
pasitaikytų būti išrinktu 
tiems, kurie, galės ir norės 
su mumis dalyvauti progra
moje. Prašome rašyti Ire
nai Janulis, viršuj paduotu 
adresu.

Atvažiavę į Worcesterj, 
kląuskit 9-to kelio į Bos
toną, 4 mylias pavažiavę 
pervažiuosite tiltą^ir pirmą 
kelią privažiavę sukit deši
nėn, ir už minutės priva- 
žiuosit Olympia Parką, ku
ris yra taipgi dešinėj pu
sėj. Matysit užrašą.

Naujosios Anglijos visi 
mūsų pažangiečiai Olympia 
Parką • žino. Todėl kvie
čiame 13 dieną liepos po
pietę visus planuoti, kad 
būtumėt mūsų svečiais. Čia 
sutiksim LDS 18-ojo seimo 
delegatus iš tolimų koloni
jų. Bus smagu kartu pa
sisvečiuoti.

Kadangi mes pažangiečiai 
esam išsisklaidę po visas 
Amerikos kolonijas, tai bus 
malonu nors dalį mūsų di
džiosios šeimos veikėjų su
tikti.

18-ojo seimo delegatas
Juozas M. Lukas

Parengimai —organizacinė 
veikla

Pas mus jau šilta vasara, 
bet parengimai dar vis ge
ri, skaitlingi. Motinų pa
gerbimui LSK parengimas, 
gegužės 12, buvo kupinas— 
pritrūko stalų ir vietos salė
je. Publiką padidino ge
ras skaičius svečių ukrai
niečių.

Motinos garbei Ch. Tamo
šiūnas pasakė tinkamą kal
bą apie tas motinas, ku-1 
rios buvo kovotojos ir savo 
sūnus auklėjo kovai už lai
mingesnę ateitį. Aido cho
ro moterys, vadovybėje jų 
mokytojo K. Kinderio, su
dainavo keletą gražių dai
nelių.

LLD 75 kuopos Gegužės 
Pirmosios paminėjimui pa
rengimas buvo ruoštas vi
dury savaitės, trečiadienį— 
ir sėkmingas. Pasakyta 
kalba, kaip ir kokiu tikslu 
Gegužės Pirmoji prasidėjo 
Amerikoje bekovojant už 8 
valandų darbo dieną.

Aido choras atliko muzi- 
kališkąją programą. Gra
žiai dainavo mūsų vietinės 
solistės. Mae Gabrėnienė 
dainos meno pamokas gau
na iš profesionalės solistės 
Birutės Ramoškaitės. Tad 
jos balsas kiekviename est
radoje išstojime darosi kul- 
tyvingesnis ir gražesnis. 
Gražiai dainavo Elenėlė Mi- 
kitienė taipgi ir mūsų daž
na viešnia Mrs. Tamčikienė 
atliko keletą ukrainiškų 
liaudies dainelių. Chorui 
ir solistėms vadovavo ir 
akompanavo choro moky
tojas K. Kinderis.

Kiek pirmiau mus aplan
kė “Vilnies” administrato
rius J. Pauliukas ir jo ma
loni žmona. LLD kuopos 
sueigoje draugas Pauliukas 
mus tinkamai supažindino 
su dienraščio “Vilnies” rei
kalais. O mes pasveikino
me vilniečių suvažiavimą su 
dovanėle ir gerais linkėji
mais.
LSK stovi ant tvirtų kojų

Lietuvių Socialinis Klu
bas, kurio nariais ir šėri- 
ninkais yra veik visi LLD 
kuopos ir choro nariai, yra 
gerame, finansiniame stovy
je. Žinoma, tai dėka mote
rų ir vyrų darbo, kurie už 
savo triūsą jokios kompen
sacijos neprašo. Pietūs kas 
sekmadienis, baro pajamos, 
prisideda šiek tiek ir nuo
mos už salę. Todėl LSK iž
de jau skaitome tūkstan
čius. Prie to, mirusio ge
ro pažangiečio palikime 
Klubas gavo daugiau kaip 
6 tūkstančius. LSK nuo
savybė (salė, namai, žemė) 
jau daug vertingesnė, nei 
tam reikalui parduoti Šerai 
(akcijos).

Lietuvių Socialinis Klu
bas inkorportuotas “non
profit” organizacija. To
dėl nariams - šėrininkams 
nėra mokami dividendai 
(pelno nuošimčiai). Vadi
nasi, LSK organizuotas ne 
pelnui, bet socialinei 
veiklai, labdarybei ir 
tūrinei veiklai.

Mūs “‘bėdos,” kad

kelio, bet reikalas darbo . 
rankų.

Kaip tą problemą išrišti? 
Pasikeitus sąlygoms, reikia 
keisti ir darbo būdą. Pa
nagrinėjus padėtį — išvada 
pati ateina. Už darbą vir
tuvėje reikės atlyginimo. 
Tam reikalui LSK turi vi
sas galimybes. Tik reikia 
gero aptarimo, sveiko gal
vojimo., Bus kiek mažiau 
pelno, bet nuostolių nebus.

Turime gerų draugių ir 
draugų, kurie dar tvirtai 
stovi LSK darbe. Su pa
garba žiūrime į tuos, kurie 
dėl sveikatos sumenkėjimo 
jau negali būti aktyvūs 
LSK darbe. O tuos drau
gus ir drauges, kurie pir
miau, kuomet jų darbas 
Klubui buvo reikalingiau
sias, taip daug dirbo, da
bar lyg “atšala,” — turime 
gauti į LSK veiklą. Dau
giau reikia draugiškos nuo
taikos.
Rinkimai LSK pirmininko

Sekančiame LSK susirin
kime, birželio 12 d., įvyks 
pirmininko rinkimas. Per
eitame LSK susirinkime 
(gegužės 8 d. veiklusis pir
mininkas Tamošiūnas, be 
pirmesnio įspėjimo, staiga 
pareiškė, kad jis su šia die
na atsistato iš LSK pirmi
ninko pareigų. Žinoma, kai 
įvyksta staigi vakancija, ei
nant organizacijos ir šalies 
įstatais, pirmininko vietą 
automatiškai užima vice
pirmininkas. Taip įvyko ir 
pas mus — vice-pirminin- 
kas J. Paukštaitis atlieka 
pirmininko pareigas.

Bet nuo pirmininko re- 
. zignacijos dar ligo daugiau 

pusmetis. Todėl LSK susi
rinkimas nutarė rinkti nau
ją pirmininką sekančiame 
susirinkime, birželio 12 d. 
Klubo nariai privalo pagal
voti, kurį narį jie rinks 
LSK pirmininko vietai. 
Prie to, LSK yra inkorpo
ruota organiz a c i j a, savo 
įstaigoje užlaiko lasniuotą 
barą. Tad ir jo valdybos 
nariai privalo būti teisin
gai išrinkti ir užregistruo
ti valstijos skirtoje tam 
reikalui įstaigoje.

Ir kiti rinkimai
Floridos valstija šių metų 

lapkričio mėnesį rinks vie
ną savo atstovą į JAV Se
natą. Dabar eina nomina
cijos. Nekalbant apie Re- 
publikonų partiją, du De
mokratų partijos kandida
tai LeRoy Collins ir Earl 
Faircloth — lenktyniuoja, 
kuriam teks Jungtinių Vals
tijų Senate tuščia kėdė. 
Antras balsavimas įvyks 
gegužės 28 d. Varžytinėse 
už vietą Senate abu kandi
datai vanoja vienas kitam 
kailį.

LeRoy Collinsas linkęs į 
liberalizmą, Fairclothas — 
daugiau į reakciją. Pirma
sis lanksčiau reaguoja į ci
vilinių teisių ir rasizmo 
klausimus. Jei neturime ko 
geresnio pasirinkti, patarti
na dabar ir rudenį balsuoti 
už LejRoy Collinsą.

V. Bovinas .

Brockton, Mass.
Liūdnas, skaudus vienų 

metų mirties prisiminimas 
mano brangaus gyvenimo . 
draugo ir sūnaus tėvo Pet
ro Kmaro. Jis mirė 1967 m. 
gegužės 27 d. Paliko mus 
dideliame nuliudime.

Kur tik einame namuose, 
visur matome jo rankų dar
bus. Gailestis spaudžia šir- 
galime nusiraminti, 
dį, ašaros byra, niekad ne-

Pagerbimui jo kilniu dar
bų progresyviame judėjime 
ir šeimoje kapuose pastaty
tas jam paminklas. Jo kapą 
dažnai lankysime puošime, 
kol gyvi būsime.

Žmona Kazim. Kmarienė
Sūnus Adomas ir jo šeima

Velionis Petras Kmaras 
per mane buvo padaręs tes
tamentą. Po jo mirties 1967 
m. liepos mėnesį “Laisvė” 
gavo $200.

George Shimaitis

Worcester, Mass.
Pavasaris Olympia Parke
Gegužės mėn. pavasaris 

gražiausias. Olympia Par
kas irgi pavasariškai pasi
puošė. Sužaliavo medeliai, 
pražydo spalvingos gėlės.

Olympia Parko atidary
mas pavasariniam sezonui 
ivyks sekmadienį, gegužės 
26,Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Broliška draugija rengia 
šaunų banketą su muzikale 
programa, kurią išpildys 
vietiniai dainininkai. Pra
džia 1 vai.

Širdingai kviečiame visus 
vietos ir apylinkės lietuvius 
būti su mumis Olympia 
Parke geg. 26 d.

Rengėjai

Netoli garsiojo botanikos 
parko, tarp ošiančių lieme
ningų pušų, išaugo naujas 
penkiaaukštis, pastatas. Tai 
— dailininkų kūrybos na
mai. čia yra 70 gyvenamųjų 
kambarių, kūrybinės dirb
tuvės, kino salė, biblioteka, 
biliardinė. Be nuolat dir
bančių dailininkų, vasarą 
čia galės ilsėtis dailininkai 
bei jų šeimos.

Nešeniai į Palangą atvy
ko pirmieji rūmų šeiminin
kai.

Vladas čilinskas

savi-
kul-

• Korsikos pakrantėje 
rastas butelis su rašteliu: 
“Padekite salelėje, kurios 
pavadinimo nežinome.”

per 
penketą prabėgusių metų 
darbingos jėgos sumažėjo. 
Daugiausia tai jaučiama 
tarp moterų, kurios šešta
dieniais ir sekmadieniais 
dirba virtuvėje. LSK virtu
ve—vyriausias pajamų šal
tinis. Lankytojų Klubo pa
rengimus skaičius nemažė
ja. Dar gal ir padidėja se
zono laiku. Tad dabartinė 
LSK problema — ne galas

KAPŲ PUOŠIMO DIENOS PROGA
Kapų puošimo diena (Decoration Day) yra 

liūdesio diena. Žmogus gimė ir jis privalo mir
ti, kaip ir visi kiti gyvūnai, toks yra patvarky
mas gamtos. Žmogus gyvena, kuria, kovoja. 
Kovoja prieš gamtą, tikslu užkariauti ją, kad 
palengvinti žmogui. Vardan žmogaus, vardan 
kultūros, vardan laimės liaudžiai, vardan tai
kos pasaulyje. Mes, liūdėdami mirusiųjų, pa- 
sižadam vesti jų pradėtus apšvietos ir kultūros 
darbus iki laimėjimo.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
45 kuopos valdyba ir nariai

St. Petersburg, Fla.



4 pusi.

MISLINČIUS

Inkvizicija Čekijoje 
Bohemijoje

diečių. Ta- 
pakito įta-

LAISVI Penktadienis, Gegužes (May) 24, 1968

Paaiškinimai 
čekija-Bohemija — vaka

rinė Čekoslovakijos d 
Pirmieji jos gyventojai 
vo keltų kilmės bojai (lc|t.— 
boii). Germanai tą vie 
vadin Boiohaemum — tyojų 
kraštas. VI amž. ten 
kraustė slavai, kurių dau
guma buvo čekai. Čekų kal
ba yra vakarinių slavų kal
ba, artima slovėnų kalbai. 
Po Pirm, pasaulinio kiro, 
suirus dvilypei Hapsburgų 
Austro-Vengrijos monar
chijai, 1918 m. Čekija, Mo
ravija ir Slovakija sudarė 
nepri klausomą valstybę. 
Nuo 1948 m. Čekoslovakija 
yra savaranki liaudies 
publika.

Moravija — centrinė 
koslovakijos dalis, es 
tarp Dunojaus ir KarpĮatų 
kalnų.

XIII amž. Italijos šia 
je atsirado religinė - sc 
linė varguolių sekta, f 
vadinusi apaštališkais 
liais, arba patarimais, 
nariai atsisakydavo tihrto 
ir santuokos. Šią sektą 
1260 m. įkūrė Lombarcįjo
ję (Italijoje) Gerardas Se- 
garelis, kurį popiežinė 
vizicija 1296 m. gyvą si 
gino. Patarimai buvo 
čiai pasklidę Italijoje, I 
nijoje, Prancūzijoje ir 
kietijoje. Vietoj sudeginto 
Segarelio, sąjūdžio prieša
kyje stojo drąsus vienuolis 
Dolcinaš, 1304 m. sukėlęs 
Italijoje revoliuciją, ku 
metu valstybė išžudė kelio
liką tūkstančių valsti 
Sukilimas truko apie 
metus.

į riai Dolciną suėmė ir 
že gyvą sudegino.

Istorikas Pulackis te: 
jog 1315 m. karalius Jonas 
Liuksemburgietis sudegino 
Pragoję 14 dolcinistų, 
(vienuolio) Dolcino pas 
h-

Liuciferionai — tai 
Liuciferio sekėjai. Ši 
ta buvo kilusi Sardinijo; 
XIII amž. atgijusi Ve 
tijoje ir kitose Vakarų 
ropos šalyse. Prieš ją oop. 
Grigalius IX 1233 m. luvo 
išleidęs bulę (encikl ką) 
“Vox in Roma.”

alis. 
bu-

;ovę

tsi-

res-

Če- 
anti

.irė- 
cia- 
asi- 
sro- 
Jos

ink- 
ide-

spa- 
Vo-

rios

ečių 
tris 

1307 m. inkvizito- 
lau-

gia,

Fra 
skė-

iam 
sek- 
e, o 
kie- 
Eu-

re-
ias 
iręs

Jo 
*mų

mo- 
t ir

Inkvizicija Čekijoje 
Bohemijoje

Istorikai teigia, jog 
formatas Petras Vai 
(Waldo) mokęs ir rr 
Čekijoje-Bohem i j o j e. 
mokslas tarp čekų-boh 
paplito gana anksti,
metu katalikų kunigai Buvo 
labai ištvirkę. XII- a. gale 
jie nesilaikė celibato, yeik 
visi turėjo nelegalias 2 
nas, o turtingesnieji ne
po kelias suguloves. Apie 
XIII-jo amž. vidurį va 
čiai turėjo gana daug ^avo 
bažnyčių Austrijoje, Č 
bohemijoje ir Moravi 
Popiežius Inocentas IV 
1245 m. kreipėsi į Vengrijos 
kunigus, kad tie sutvarky
tų Čekiją, nes tos šalies 
nigais jis negalįs pasi 
ti. Organizuotos popiez 
inkvizicijos tuo metu 
dar nebuvo. Karalius 
Otokaras II prašė 
Aleksandro IV pagal 
prieš besiplečiančią “e 
ją.” Šis atsiuntė du vokie
čiu pranciškonu, kaip 
muosius inkvizitorius 
kijai ir Moravijai, bet 
du maža ką laimėjo.

1818 m. pop. Jonas XXII

die-

sko
loje.

ku- 
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inės 
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bos 
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pir- 
Če- 
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pasišaukė Pragos vyskupą 
Joną į Avinjoną (Prancūzi
ją) aiškintis, dėl jo diecezi
joje esančio didelio daugio 
valdiečių ir liuciferionų, būk 
jis esąs nepakankamai griež
tas, o vieną kartą net palei
dęs 14 įkalintų “eretikų.” 
Už tai jį popiežius ilgus me
tus kalino Avinjono vie
nuolyno kalėjime.

Kitais metais popiežius 
paskyrė tris dominikonus ir 
kelis pranciškonus inkvizi
torius Krokuvai ir Breslui. 
Lenkijos vyskupus popie
žius irgi smarkiai kočiojo už 
jų nepakankamą kovą 
prieš “ereziją.” Valdiečiai 
ir laisvosios dvasios broliai 
(krikščionių sektos) veikė 
Čekijoje, Moravijoje, ‘Vo
kietijoje, Silezijoje, Sakso
nijoje ir Lenkijoje. Popie
žiaus kivirčas su Bavari
jos karalium Luisu išėjo 
“eretikų” naudai. Silezijoje 
dar buvo sekta fraticelų, 
skelbiančių, jog popiežius 
yra antikristas, jog Roma 
tai Babelio kekšė ir šėto
no sinagoga, jog indulgen
cijų pardavinėjimas yra ap
gavystė ir pan. 1341 m. po
piežius paskyrė Krokuvai 
kitą inkvizitorių, bet jos 
gyventojai sukilo, išvarė 
savo vyskupą, o inkvizito
rių užmušė.

1346 m. Čekijos karalium 
tapo Jono sūnus Čarlzas IV, 
o sekamais metais Pragoję 
įkurtas universitetas, kurio 
rektorium paskirtas arki
vyskupas Arnestas. Uni
versitetą rėmė popiežius ir 
karalius. Netrukus jis susi
lygino su Oksfordo, Pary
žiaus ir Bolonijos universi
tetais. (1409 m. nuo Pra
gos universiteto atsimetė 
vokiečiai ir įkūrė savo uni
versitetą Leipcige. Šis be 
atodairos šmeižė Pragos 
universitetą prama n y t a i s 
gandais, teigė būk ten esąs 
“erezijos” lizdas ir pan.

Konkubinažo (paleistuva
vimo) ir simonijos (privile
gijų pardavinėjimų) kirmi
nas ėdė katalikų bažnyčią. 
Kunigą buvo galima atskir
ti nuo paprasto padaužos 
bei girtuoklio tik iš jo ton- 
sūros (praskusto pakau
šio). Kai 1354 m. pop. Ino
centas IV pareikalavo iš 
kunigų dešimtinės (dešim
tosios turto dalies) Italijo
je jo vedamiems karams fi
nansuoti, kunigai atsisakė 
mokėti. Tik grasinimas eks
komunika (atskyrimu nuo 
bažnyčios) paveikė kunigų 
dalį. Tokio pat likimo su
silaukė 1372 m. ir pop. Gri
galiaus XI rinkliava. Po
piežinė inkvizicija Čekijoje 
neįsigyveno. Tikėjimo “gry
numu” rūpinosi vyskupų si
nodas. Grigalius XI 1272 
m. paskyrė penkis inkvizi
torius Vokietijai, bet Čeki
jos jis nelietė.

Pragos universitetas 
ir reformacija

Pragos universitetas pa
ruošė daug mokytų žmonių. 
Kai kurie jo absolventai bu
vo karšti reformatai, Jo
no Huso pirmtakai. Savo 
mokslu jie aptarnaudavo ne 
tik Čekiją, bet ir Vokietiją, 
Lenkiją, Sileziją, Saksoni
ją ir kitas Vakarų Euro
pos šalis. Rektorius arkiv. 
Arnestas nepajėgė sulaiky
ti plintančio reformacijas 
srauto.

Iki Jono Huso laikų, Če
kijoje buvo visokių sektų, 
vadinamų "eretikais.” Dau

giausia buvo vai 
čiau reikalai ten 
koje reformato Jono Vikli
fo (Wickliff), kuris dėstė 
savo tezes katal
Anglijoje. Jis skelbė, jog 
popiežius yra antikristas; 
jog visa katalikų 
ja yra permirkusi godumu, 
simonija, žiaurumu, palei- 
tuvavimu ir politinės galios

i k i š k o j e

hierarchi-

troškimu; jog visokia prie
saika yra nuodėmė; jog 
nuodėmingas, p 
jantis kunigas 
sės teikti sakramentų; jog 
kunigai turi gyventi kaip 
apaštalai, nekrauti turtų, 
neištvirkauti ir 
lifas ypatingai sr 
kių vienuolių on 
rų ir moterų), 
duonių ir ištvirk

Po penkerių 
Viklifo mirties, 
prieš jį buvo dvs 
daryta 12 kaltir 
tų. Tačiau for: 
buvo inkvizitoriii 
tas, kaip “ 
1414 m. Konstan 
tiniame susirinki 
liams buvo įsakyta jo kau
lus iškasti (po 31 metų nuo 
jo mirties) ir 1. 
ginti. Koks k\ 
bininkų fanatizmas!

Pačioje Anglij 
sekėjų buvo neperdaug, nes 
bažnyčia ir vai 
žiauriai persėki 
giausia jį rėmė 
nė, turčiams jo 
nepatiko. Didži 
sekimo Viklifas 
Čekijoje, kur jis 
na daug mokinių ir gerų 
propagandininkų 
universiteto setu 
dėjo Viklifo reformą studi
juoti nuo 1390 n 
jį didelėje pagar 
no net “penktuc 
lįstų.”

Konstancos sus:
Vokietijos imperatorius 

Zigmantas Liuksemburgie
tis rimtai susiri 
jos plitimu ir ka 
nyčios padėtim: 
Tuo metu buvo r 
piežiai: Jonas ĄXIII, Gri
galius XII ir Ale 
Jie skelbė kitas 
temas (prakeikimus), kolio- 
josi antikristais, 
tvirkintas aukšt 
nyčios sferose buvo nepa
prastai paplitęs. Būtinai 
reikėjo ieškoti kokios nors 
išeities. Todėl 
griežtai reikalav 
Jonas XXIII si šauktų vi
suotinį bažnyčios susirinki
mą, kuris išmėžtų tas dvo
kiančias Augėjau 
ir įvestų kokią ne 
Popiežius tokio susirinkimo 
šaukti nenorėjo, 
jo prarasti šiltą 
sostą, ištaigų gyvenimą bei 
prestižą.

Pagaliau, kar; 
riamas, jis sutiko tokį su
sirinkimą šaukti 
kur galėtų jo ei 
vių sąstatą k< 
Tačiau Neapoli 
Vladislovo nuga 
Romos išvarytas 
sileido, sutiko sų Zigmanto 
propozicija: šaukti 
kimą 1414 m. lapkričio pra
džioje Konstancoje, Vokie
tijoje. Tokio mitingo nebu
vo per 200 metų, t. y. nuo 
to laiko, kai Inocentas III 
jį buvo sušaukę; 
(Romoje). Šiam 
me dalyvavo 6,500 dievobai
mingų asmenų: 
arkivyskupai, te
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<ti susirin-
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kardinolai, 
dogai, vys

kupai, visokie katalikų hie
rarchijos egzaltuoti virši
ninkai ir 700 prostitučių. 
Ten suskrido visi bažny
čios kunigaikščiai, pralotai 
ir kiti dignitarai. Suva-

žiavo pasaulietiškieji kara
liai su savo svitomis bei su
gulovėmis. Susirin k i m a s 
nusitęsė, su pertraukomis, 
apie keturis metus. Jis pra
dėtas ir baigtas didžiausio
mis bažnytinėmis iškilmė
mis. Dienomis jis buvo pa
įvairintas “auto de fe,” 
(inkvizicijos laužais), kur 
buvo deginami “eretikai,” o 
naktimis — palaidomis or
gijomis!

Konstancos susirinkimas 
buvo sušauktas reformuoti 
archainę Romos katalikų 
bažnyčią. Tačiau jis įsi
gyvenusių ydų nepašalino. 
Jis pakeitė tik išorės deko
racijas: vietoje trijų popie
žių pastatė vieną, Martiną 
V, bet vaidmenį jam paliko 
tą patį.

ruošti žemę dėl savo naujo 
pastato ant 52 akrų sklypo, 
ant kurio išaugs avalynės 
gamyklos įmonė. Joje bus 
įdarbinta 500 darbininkų.

Pačios kompanijos aps
kaičiavimu, šis pastatas at
sieis daugiau negu milijo
nas dolerių. Jie apskaičiuo
ja, ji bus baigta statyti vi
duryje spalio mėnesio.

Ona Wellus

Binghamton, N. Y.
Skurdžiai vyks Washington

Kad sėkmingai pravesti 
skurdžių žygį į Washingto- 
ną, žygio planuotojai, su 
vietos policijos leidimu, bu
vo suruošę tylią eiseną iš 
Harpur kolegijos kiemo iki 
Broome apygardos pastato. 
Jie čia atlaikė su šiuo žy
giu surištas ceremonijas, 
šeši kalbėtojai savo kalbo
se reikšmingai įtikinėjo 
virš šimtą ramiai užsilai
kančios publikos. Jie sakė, 
kad jau atėjo laikas tarpe 
baltų ir juodų siekti teisin
gumo per meilę ir brolybę.

Pasiuntimas vieno auto
buso į Washingtoną, 32 ar
ba 40 keleivių atsieina $333. 
Tačiau apie 80 ar daugiau 
žmonių pareiškė susidomė
jimą šiuo žygiu ir mielai no
rėtų imti dalyvumą. Ry
šium su tuo, žygio pląnuot 
tojams iškilo svarbiausia ir 
reikšmingiausia probl e m a, 
tai piniginis klausimas. Jie 
per vietinę spaudą, kreipėsi 
į geros valios, šiam žygiui 
pritariančius žmones, pra
šydami jų piniginės para
mos. Harpur kolegijos stu
dentai, ; kolegijos kieme, 
pravedė rinkliavą tam tiks
lui. Prie Broome apygardos 
pastato taipgi buvo praves
ta rinkliava ir išdavinėja
mi lapeliai, plačiai nušvie
čiant šio žygio siekius ir 
tikslą.

Pirma Presbiterion baž
nyčia pridėjo savo piniginę 
paramą sumoje $250. kad 
įgalinti 80 biednų žmonių, 
mielai marš u o s i ančių iš 
Broome apygardos dalyvau
ti skurdžių žygyje Wash-- 
ingtone.

Žygio planuotojai per 
spaudą pateikė rezultatus, 
kad jau turi surinkę $729, 
tai pakankamas kiekis pa
dengti dviejų teisėtų auto
busų kelionei. Jie buvo su
rinkti per vietines bažny
čias, studentus, “Love Thy 
Brother” ir iš pavienių ge
rų žmonių.

Skurdžiai žygiavo remda
miesi Martih Luther King, 
Jr. idėja, kad būtų garan
tuota pajamos ir darbas vi
siems piliečiams ir balsas 
nuspręsti valstybės politiką 
leidime įstatymų, paliečian
čių biednus.

Daugelis žmonių reiškia 
mintį, kad net dienos švie
soje sunku permatyti, kas 
dabar dedasi Amerikoje.

Pirmą kartą JAV istori
joj susidarė toks sambrūz
dis.

Skurdo ir beteisė Ameri
ka maršuoja ir, atrodo, vis 
maršuos pirmyn ir pirmyn 
iki savo tikslo atsiekimo.

Išaugs naujas pastatas
Prieš kelias dienas Endi

cott Johnson Gorp. pradėjo

Philadelphia, Pa.
Jaudinantis širdį nuotykis

Gegužės 14 d. Biednųjų 
karavanas, susidedantis iš 
14 busų ir daugelio auto
mašinų, žygyje į Washing- 
toną pakeliui sustojo Phila- 
delphijoje poilsiui. Dauge
lis moterų įsu mažais vai
kais ir kai kurios su kūdi
kiais ant rankų — jie visi 
atrodė labai pavargę nuo 
ilgos kelionės, be tinkamo 
poilsio ir šilto maisto.

Didelė minia philadel- 
phiečių, juodų ir baltų, nuo
širdžiai pasitiko ir triukš
mingai sveikino kovingus 
už būvį skurdžius. Ant 23 
St. ir Columbia Ave. buvo 
įrengtos virtuvės ir sočiai 
pavalgydino apie 2,000 as
menų. Pavalgius, juos links
mino aktoriai muzika ir 
dainomis. Daugelyje vietų 
buvo paruoštos lovos nak
vynei. Daugelį tonų mais
to suaukojo biznieriai, or
ganizacijos ir bažnyčios.

Nuoširdžios užuojautos ir 
paramos vargšai .gauna 
daug. Pennsylvanijos gu
bernatorius Shafer paauko
jo biedniesiėms 90 matrasų.

X

Po vakarienės prie neprL 
klausomybės svetainės aikš
tėje susibūrė apie 20,000 
minia. , Biednuomenės va
das kum Ralph Abernathy 
pasakė karštą kalbą. Jis 
pareiškė, kad alkanieji nie
ko daugiau nenori ir ne
prašo, vien tik darbo, kad 
iš savo rankų darbo galėtų 
sočiai pavalgyti, tinkamai 
apsirengti ir kad būtų pri
pažinti lygiais su baltaisiais 
žmonėmis^’ Ir dar pridūrė: 
Jie iš Wa_shingtono nesi
trauks, kol" Kongresas pa
žadės ištraukti juos iš skur
do ir getų.

Mieste padėtis buvo la
bai įtempta dėl baimės 
riaušių. Visi policijos re
zervai - buvo sumobilizuoti. 
Bet biednųjų maršas praė
jo ramiai. >

Grožis, sveikata ir turizmas
šiemet Lietuvoje

moja žalioji vasara.Vėl
Vėl trauks keliais tūkstan
čiai turistų. Vėl poilsiui pri
glaus juos miško ūksmė, 
vėl degs vakarais laužai.

Vienok turizmas ne tik 
sveikas poilsis, bet ir viena 
rimčiausių problemų. Tuo 
labiau, jog dabar dirbame 
penkias dienas per savaitę, 
ir mėgėjų pakeliauti atsi
randa vis daugiau.

Kaip išsaugoti žaliąjį rū
bą ir ežerų mėlį, kai į gam
tą dumia automobiliai ir 
motociklai, plaukia garlai
viai ir baidarės, kurlink 
nukreipti poilsiautojus, kad 
jie pamatytų ir patirtų vi
sa, kuo gražus ir nepakar* 
to jamas mūsų kraštas?

Atsakyti į šiuos klausi
mus ėmėsi Statybos ir ar- 
chitektūros institutas. 
(Jam, beje, talkininkavo 
geografai, botanikai, etno
grafai.) Pradžiai sukurta 
Šiaurės Rytų Lietuvos po- 
ilsio-turizmo regiono sche
ma.

Kodėl Šiaurės Rytų Lie
tuvos

Šis kraštas — pats eže- 
ringiausias. Čia labai įvai
rus reljefas, mielas akiai 
kraštovaizdis. Čia ir di
džiųjų ežerų platybės, ir 
apniukusios miškų tank
mės, aukštumos, nuo kurių 
atsiveria platūs toliai ir 
smėlėtos sausais pušynais 
apaugusios pakrantės. Po
ilsiautojus vilioja Ignalinos 
iri Molėtų ežerai, tūkstan
čiai turistų ilsisi prie Bal
tųjų ir Juodųjų Lakajų. Iš 
jų ištekančių Laka jum, Žei
mena, ir Neri m Javelių 
galima-atplaukti į Vilnių. 
Šį vandens kelią nuo se
no mėgsta mūsų turistai. 
Kiekvienas poilsiautojas ži
no Dubingių ežeryną, La
banoro miškus su daugybe 
mažų ir didelių ežerėlių... 
Džiaugiasi uogų kekėmis ir 
grybų tiltais.

<
Šiaurės Rytų Lietuvoje—• 

Anykščių, Ignalinos, Molė
tų, Švenčionių, Utenos, Za
rasų rajonuose yra parink
tos atskiros savaitgalio ir 
atostogų turizmo zonos, 
numatyti kelionių maršru- 
tai...

Leiskimės vienu tokiu 
maršrutu, prasid ėdančiu 
ežerais tviskančiuose Molė
tuose.

Takas veda Baltųjų La
kajų ežero pakrante ir įsu
ką į Labanoro girios tanku
mynus, nuvingiuoja pro 
daugybę mažų ežerėlių gi
rios viduryje ir atveda prie 
didžiulio Kretuono ežero. 
Pailsėję, uogaudami ar gry
baudami, pasiekiame Lūšių 
ežerą, kur mūsų laukia tu
ristinė bazė. Toliau kėliau 
veda pro Dringių, Baluošo 
ežerus. Pakeliavę gerą ga
balą mišku, pasiekiame Sa
laką, kurio krantus skalau
ja gražus Luodžio ežeras. 
Kelionę baigiame Zarasuo
se.

Nebus, manau, nuskriaus
ti ir mėgstantieji keliauti 
automobiliais. Jų keliai taip 
pat nuvingiuos pro ūksmin- 
giausius šilus, pro žydriau
sius ežerus.

A. Kodūnas

Naujam sezonui
Rokiškio rajono Juodu

pės “Nerihmo” fabriko vil
noniai audiniai ne kartą la
bai gerai įvertinti įvairio- 
parodose, Leipcigo mugėje.

Dabar juodupiečiai au
džia 58 spalvų audinius. Pa
čios naujausios paltin^ 
inędžįągos — “Rokiškis” ir 
“Lififtuva”. Neseniai sukul
ti audiniai mažiesiems — 
“Elektrėnai” ir “Dotnuva”.

• JAV šuns laidotuvės su 
prabangiu karstu ir pa
minklu kainuoja apie tris 
tūkstančius dolerių.

VISI—Už TAIKĄ
Šiandieną -visi kalba ir stoja už taiką, 
Tartum, kad jie turėtų ir nuomonę sveiką.

Valdininkai,
Karininkai, 
Dvasininkai

Ir visi kiti—už taiką, už taiką ir už taiką!

Pasirodžius “Laisvėje” ži
nutei apie ruošiamą Balti- 
morėje pikniką, labai tuo 
susidomėjo piknikų lanky
tojai. Jau telefonai tik 
skamba gavimui daugiau 
informacijų. O šis pikni
kas bus vienas iš puikiau
sių, kokių seniau nebuvo. 
Ne tik philadelphiečiai vyks 
didžiuliu patogiu busu, bet 
atpyškės daug ir newyor- 
kiečių,. tarp kurių bus ir 
“Laisvės” kolektyvas. Ten 
bus ir gerbiamų svečių iš 
Tarybų Lietuvos.

Philadelphiečiai, įsigykite 
pikniko bilietus iš anksto 
pas O. Zalner, H. Tureikie- 
nę, Merkį arba Kazlauską.

Leonora

* Ispanijos viešbučio sa
vininkas taip atsakė svečiui, 
norėjusiam apsigyventi su 
savo šunimi: “Iki šiol dąr 
nebuvo atsitikimo, kad šuo 
pavogtų šaukštą arba šluos
tytų letenas į užuolaidas. 
Be to, niekada dėl jų kaltės 
nebūna užpilti vandeniu vo
nios kambariai. Su malonu
mu laukiu jū^ų šuns.”

Bet gaila, kad daugumos jų kruta tik liežuvis, 
O iš po skverno matyt, kad kyšo aštrus peilis.

Reiškia, kai užmuš, 
Taika tada bus.

Ir čia pasauliui bėda,
Ir žmoniškumui gėda.

Jonas Juška

MIAMI, FLA.

Liūdnas Prisiminimas
Mirusių Narių per Kelioliką Metų

Mirtis ištraukė iš mūsų tarpo didelį skaičių narių. 
Šis skaudus įvykis nebus pamirštas 

kol ši ;kuopa gyvuos.

Vincas Paukštys 
Pranas Cvirka 
Petras Skeberdis 
Antanas Zavish 
Antanas Kairys 
Marijona Ząvis 
Jonas Žekonis 
Antanas Navarauskąs 
Antanas Mikulis 
C. Sidarus 
Marijona Zlatkus

Charles Degutis 
Adelė Suvakienė 
Antanas Balzeris 
Juozas Milleris 
Alice Bubelienė
Marijona Meisonienė
Stasys Meisonas 
John Benikaitis 
George Domikaitis 
Povilas Baltrėnas

Visuomet juos prisiminsime. Lai būna jiems 
ramybė šios palies žemėje.

—LlyD 75 kuopos valdyba
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MIAMI, FLA.
Apie Joną Benekaitį

rė
•o

Gegužės 13 dieną mirė 
T Lietuvių Socialinio Klubo 

narys ir stambus jo rėmė
jas Jonas Benekaitis, gyve
nęs artimame Ft. Lauderc e- 
lyje. Arti trijų metų Jorui 
daktarai padarė labai sudė
tingą širdies operacij 
Nors jam gyvybę • išgelbė
jo, bet sveikatos nesugrą
žino. Per intensyvią jo u 
limos žmonelės Nancy pr 
žiūrą ir slauginimą kartais 
laikinai sustiprėdavo ir ke
letą kartų buvo net į S. K 
bą atvažiavęs, nes širdingai 
troško su klubiečiais pasi
matyti, pasikalbėti, pasida
linti įspūdžiais ir pajsi- 
džiaugti lietuvių ir Lie 
vos laimėjimais.

Benekaičiai atsikėlė ^y- 
Irventi į Floridą iš Chicag 
kur jie ilgiausiai gyveno. 

AJono sveikata jau buvo! pa
žeista. Išgyveno čia 10 me
tų. Buvo gražiai įsikūręs. 
Priklausė prie Lietuvių So
cialinio Klubo, LLD 75 ,k 
Piliečių Klubo ir keleto or
ganizacijų Chicagoje. Sk 
tė pažangiąją spaudą ir 
sad prisidėdavo su stambos- 
niomis aukomis vertingįeĮns 
visuomeniniems 
Labai pageidavo nuvažiu 
į Lietuvą, pasimatyti su 
mjnėmis ir pasigėrėti ; 
nūdieniu veidu. Deja, svei
kata neleido jam to,padary
ti.

Laidotuvių apeigos įvyko 
gegužės 15 d, Kalis šerme
ninėje, Ft. Lauderdely 
Apeigoms vadovavo S. ^a- 
vis. Apeigos atsidarė 
daina “Tykiai Tykiai Ne
munėlis Teka,” labai vyku

siai įdainuota Lietuvoje V. 
AdamkeviČiaus. Po kalbos 

Angliškai — daina “Nash 
tės Kapas.” Po ilgesnės k 
bos lietuviškai daina—“At
sisveikinimas.”

Jonas Benekaitis gimė 
Lietuvoje 1892 metais, Še
duvos parapijoje. Į Ameri
ką atvyko 1913 m. Liū 
syje liko jo mylim# žmo
nelė Nancy, duktė Viojlet, 
jos vyras Tadas Wikary, 
anūkai ir dvi seserys Lie
tuvoje.

Grojant laidotuvių m 
šą, visi atsisveikino su 
nu liūdinčiomis širdinhis 
paskutinį kartą. Jono pa
laikai pasiliko sukremavi- 
mui.

Lai bučiuoja kaitri Flori
dos saulutė tauraus J 
pelenus, mes gi, Social: 
Klubo nariai,, ilgai Jus, 
4iai, atsiminsime ir ger

y-
ie-

u-

;u-

)S,

P-,

:ai- 
vi-
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Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko gegužės 
6 d. Sokol salėje. Oras pa
sitaikė palankus, gražus, 
tačiau nedaug narių teatėjo.

Kuopos pirmininkė H. 
žukienė pranešė, kad balan
džio 17 d. mirė Ignas Va- 
reika, LDS 6 kuopos na
rys. Pagerbtas vienos mi
nutės narių atsistojimu.

Sekretorius J. Vaicikaus- 
kas raportavo, kad pasiun
tė sveikinimą “Vilnies” su
važiavimui ir auką iš kuo
pos iždo $10, prie kurios ke
li nariai prisidėjo ir sudarė 
$46.50. Surinko A. Žemai
tienė.

Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan sakė, kad nariai 
gerai mokasi duokles ir kad 
šiuo metu turime vieną li
gonį, užsiregistravusį pa
šalpai, tai Alex Račis, besi- 
gydąs namuose. Mūsų kuo
pa turi ir ilgalaikių ligo
nių, kuriuos kuopos valdy
ba tik retkarčiais teprisi
mena, būtent: A. Nava
linskas, A. Judikaitis, (jis 
gydosi namuose) ir P. Mai- 
nionis. (Girdėjau, kad pas
tarasis sunkiai serga, ran
dasi Wilson Memorial Hos- 
pitalyj.) Linkime visiems 
sėkmingai išsveikti.

Gaila, kad į šį susirinki
mą nedaug narių teatsilan- 
kė, nors jis organizaciniais 
reikalais buvo gana svarbus, 
o vis tiek jame buvo praves
ti LDS Centro Valdybos 
rinkimai. Dėl man nesu
prantamos priežasties susi
rinkimas delegatų į LDS 
seimą rinkimą atidėjo se
kančiam susirinkimui.

Nors trumpai kalbėjome 
apie būsiančios išvykos rei
kalą, kurį ruošiama liepos 
28 d., Jono Kulbio kempėje 
prie Conklin Ave. Dabar 
belieka visiems nariams, 
ypatingai šeimininkėms, ge
rai pagalvoti, kaip ir kuo 
prisidėti — darbu, pinigine 
dovana arba maistu — prie 
šios išvykos pašekmingumo. 
Visokeriopa parama bus vi
sų lygiai įvertinta. Komi
sijoj yra M. Lynn, A. Mal- 
daikienė ir L. Mainionienė.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks pirmadienį, bir
želio 3 d., Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visii nariai ma
loniai prašomi dalyvauti. 
Rinksime delegatus į LDS 
18-ąjį seimą.

1 Ona Wellus

rencuj. LLD 6 kuopa ren
gia busą važiuoti 
ką. Kelionė į abi 
$2.00. Užsisakyki 
pas K. Ustupą arb 
maitį.

“Laisvės” piknikas įvyks 
sekmadienį, birželio 30 d 
Ramova Parke, Mpntello.

LLD 6 kp. naria 
būti mitinge pirni 
birželio 3, 7 vai. vakare 
Liet. Taut. Namo kamba
riuose. Gerai tur: 
rengti prie minėtų

Mūsų ligoniai

į pikni- 
puses tik 
te vietas 
a G. Shi-

•>

į prašomi 
a d i e n į,

me p.risi- 
piknikų.

s GeorgeMano parapijon 
Puidokas, praleidus žiemą 
Floridoje, laimingai sugrį
žo. Bet jį netikė 
nelaimė. Einant 
Rd. pas uošvę u: 
šuo, perkando ra 
draskė kelines. Ga 
bą pas dr. Waitku.

V. Zmuiden po sunkios 
operacijos gydosi 
Jo duktė Jane tupėjo skau
damą ranką, baig 
Gyvena 494 Copeland St.

K. Railienė gavo antrą 
stroką. Nebegali 
Didesnės bėdos nebereikia 
jai ir jos šeimai.

Mirę lietuviai
Kazimieras Gustas, 67 m., 

mirė gegužės 9 d. 
Memorial Hospita 
tuvos paėjo Kaimelio para
pijos, Šakių 'rajono. Pali
ko savo žmoną Mčtą Drink-

tai ištiko
Upland 

žpuolė jį 
jiką, su- 
vo pagal-

namie.

a sveikti.

atsikelti.

Goddard 
. Iš Lie-

Billerica, Mass.
Mirė Agota Auglienė

Gegužės 17 d. mirė Agota 
Auglienė, po tėvais Kaselis. 
Gyveno 37 Baldwin Rd., 
Billerica. Staiga susirgo, 
buvo nuvežta į ligoninę, 
kur buvo padaryta operaci
ja. Už keleto dienų mirė.

Paliko liūdesyje savo my
limą vyrą Joną Auglį, sūnų 
Alphonsą ir dukterį Nellie 
Auglis. Paėjo iš Lietuvos 
nuo Ukmergės.

Buvo pašarvota Sweeneys 
koplyčioje, palaidota gegu
žės 20 d., Billericos kapinė
se.

Garbė jos vaikams, kad 
nepaniekino jos įsitikinimo 
ir palaidojo laisvai. Atsi
sveikinimo kalbą pasakė S. 
Rainardas.

Auglienė buvo laisvų pa
žiūrų, apsišvietusi moteris. 
Priklauė prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 110 
kuopos, Lowell, Mass. Skai
tė “Laisvę” ir “Vilnį” ir 
dažnai paaukodavo laikraš
čiams ir progresyviam vei
kimui.

Palydovai buvo pakviesti 
į jų namus ir tinkamai pa
vaišinti.

Tebūna jai lengva šios 
šalies žemelė, o jos šeimai 
ir giminėms — užuojauta.

S. R.

Gerry Hill, N. J.
Kodėl gegužės 25 diena 

man bus niekad nemirštama
Jau per 53 metus ją šven

tėme mano vyro gimtadie
nio proga, gimus pirmam 
sūnui, kur irgi buvo gegu
žės 25 d., švęsdavome kar
tu. Bet nelaiminga mirtis 
atėmė iš manęs mielą sūnų 
ir taip pat po 10 mėnesių 
jo tėvą, o mano mielą gyve
nimo draugą.

Pasiliekam tik liūdėti. 
Žmona ir motina Elizabeta, 
broliai ir sūnūs Orestas G. 
Bekampis, Rainodas R. Be
kampis ir jų šeimos.

Liūdnai atminčiai pareik
šti siunčiu už kiekvieną 
dieną po dolerį, viso $25.

E. Bekampienė

Help Wanted Male Help Wanted Male

Vestuves
Gegužės 19 d. Lietuvių 

oseSocialinio Klubo patalu 
įvyko vedybinis baliukas 
Elenos Mikitienės su' n 
juoju Aido Choro mokyto 
ju J. Kinderiu. Abu ; 
navedžiai myli muziką, 
drąsiai galima tikėtis,
ir jų vedybinis gyvenimas 
bus harmpningas ir kupinas 
meilės.

Vedybinę partiją prie 
rų sutiko Klubo pirmihin-
kas C. Tamošiūnas su cuo- 
na ir druska ir nu\ 
juos visus prie garbės 
lo, grojant polką*

Visi klubiečiai ir svęČiai 
gausiu plojimu linkėjo
navedžiams daug laiijnės, 
meilės ir ilgo gyvenime

S.

au

au- 
tad 
<ad

Brockton, Mass.
Ruoškimės piknikams,

; Pavasaris jau baigiasi, tuoj 
bus vasara. Turime sukrus
ti rengtis prie vasarinių 
piknikų.

Pirmas apskričių pikni
kas įvyks sekmadienį, bir
želio 16, Maple Parke, Law-

du-

ėdė 
sta-

au*

Z.

• Graikijos himnas ilg 
sįas pasaulyje: jis turi

lau- 
158 

i jos himnas 
žodžių.

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)

PRODUCTION WORK
MEN. TEXTILE MILL. NO EXP. 

NECESSARY. GOOD PAY & 
WORKING CONDITIONS. •

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER.

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

(37-41)

FOREMAN. Top Notch. Sewer and 
paving construction. 

Delaware County area.
Call SA 9-2959

(37-41)

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 Oxford St.)

(37-41)

SHEET ROCKERS
N. Philadelphia. $1.50 per 

board.
Call CE 6-5301.

) 37-43)

mann-Gustas. 4 sūnus, 2 
dukteris, 8 anūku

Felecija 
namuose geg. 1C 
nuliūdime jos vyr 
2 sūnūs, 2 duktė 
anūkų. Visus svęikus gra
žiai užaugino ir 
no. Priklausė prič Lietuvių 
Tautiško Namo.

Stoughtono lietuviams
Mes, montellieči 

me busą važiuoti 
čių pikniką birže 
Lawrencuj. Kel 
puses tik $2. B 
nuo Liet. Taut, 
vai. Norintieji ka rtu su mu
mis važiuoti gali 
kyti vietą per tehfoną: JU 
6-4181.

S.
Wareška mirė 

d. Liko 
as Juozas, 
rys ir 11

išmoksli-

ai, rengia- 
į apskri- 

lio 16 d., 
onė į abi 
ūsas išeis 
Namo 12

te užsisa-

George Shimaitis

masPraneši
ELIZABETH

LDS 54 kp. su 
'įvyks birželio 2 
dieną, 408 Court 
kambariuose. Ko 
duos raportą iš 
parengimo. Turine ir kitų 
svarbių klausimų aptarti. 
Visi nariai dalyv; 
siveskite ir naujų narių. 
—Valdyba.

brinkimas 
d., 2 vai.
St., Rusų 

•misija iš- 
įvy kušio

aukite. At-

(40-41)

gyvena il- 
ik i e č i a i.

• Europiečiai 
giau, negu amer 
Gydytojų nuomone, ameri
kiečiai per mažai vaikščio
ja. H

MIRUS

Antanui Kushliui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 

Barborai, likusiai vienai, be savo mylimo vyro. 
Taipgi giminėms ir draugams.

G. C. Kairiai
M, A. Atkočiūnienė
Mary Witkus
Tessi Stočkus
J. O. BeČiai
A. B. Ostapuk
F. A. Lepševičiai
Frank Witkus

P, J. Ramoškai 
A. A. Sungailai 
M. Moskow 
P. Marsonąs 

irai 
kasL. Lučkaus' 

A. Arlaūs 
A. Josmantienė

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 ir LDS 48 kuopų 
susirinkimai įvyks birželio- 
June 1 d. 2 vai. dieną. Na
riams žinomoj. vietoj. Rei
kės pasitarti pikniko klau
simu, kuris įvyks birželio 
16 d. Malonėkite visi na
riai dalyvauti. Kuopų dKo- 
mitetas. (40-41)

Montello, Mass.
Montello Moterų Apšvie- 

tos Klubas rengia pavasari
nę išvyką birželio 9 d., K. 
Ustupo sode. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Pradžia 
1 vai. dieną. Rengėjos.

(39-40)

Pranešimas
WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. nutarė su

ruošti du didelius parengi
mus šią vasarą spaudos 
naudai. Todėl norime pra
nešti kitom apylinkėm kas 
yra rengiama Waterbury j e, 
kad neįvyktų keli parengi
mai tuo pačiu laiku.

Komisija rūpestingai ren
giasi prie pirmutinio paren
gimo, kuris įvyks 23 d. bir
želio — bus piknikas ir pie
tūs, rengiamas bendrai su 
LDS 35 kuopa, Oakville, 
Conn., Ted Morris sodyboj, 
graži vieta, paranki ir vi
siems žinoma. Antras pik
nikas ir pietūs bus rugp: 
pabaigoje, pas gerus drau
gus G. K. Vaitonius, Wa
terbury. Vėliau bus plačiau 
aprašyta. Klem. Yenkeliū- 
nienė. (40-41)

Unskilled, dependable, middle aged 
man. Willing to learn to operate 
paper twisting machine. For 3-10 
PM shift. Steady employment, good 
fringe benefits.
FIBRE YARNS & FILLERS, Inc.,

3rd & Somerset St., Phila., Pa.
(37-41)

GOOD PAY 
WELDERS

Must work from prints, do own 
set ups with minimum of supervi
sion. SHEET METAL. Exp. req. to 
operate power sheer & brake. Lt. 
gauge fabrication. Clean shop, good 
benefits. Call Mr. Krivulka, 1-609- 
424-2266. Bet. 8 AM-5 PM.

(37-40)

FOR SALE
Farms & Country Places for sale. 

Woodhull Steuben Co. 125 acres of 
good farmland, close to Pa. State 
line. 11 rm. house. Large barn. New 
roofs, water in house & barn. New 
oil furnace & bath. Ideal for beef 
cattle. Creek & Spring water. School 
bus. The best of big & small game 
hunting. Tools if wanted, call: 1-607- 
359-3840. Addison, N. Y. (38-43)

ELIZABETH, N. J.

Liūdnas Prisiminimas
MARY A. STANELIS

Mirė birželio 1, 1958

Dešimti metai praėjo, kai mirė mūsų my
lima motina. Mes jos niekuomet nepamiršime. 
Ilsėkis ramiai, brangioji!

—“There is a link death cannot sever, 
Love and remembrance last forever.”

Mylda Žukas, duktė 
Walter Žukas, žentas 
Qua Schultz, sesuo
Helen Žukas,

Walterio motina

DRAFTSMAN. Mobile construc
tion equip. 1-3 yrs. exp. in making 
detail drawings for machine or fab
rication shops. Top rates, 8 paid ho
lidays, pd. vac., pension plan, medi
cal and surgical benefits for emp
loyees and dependents. Apply: — 
D-FAB ENGINEERING, Division 
of Fruehauf Corp. Route 202, Mont- 
gomerville, Pa. 247-3126. (37-41)

SERVICE STATION Attendant full 
time. Mechanically inclined. Call 

ES 9-9951. ELKINS PARK
SINCLAR STATION, Township Line 

& Church Lane, Elkins Park.
(37-41)

FACTORY LABORERS in Maple 
Shade Industrial Center. Annly in 
person to Mr. Kudenko 8 AM—4:30 
PM. Monday thru’ Friday.
CHERRY SPECIALTIES CORP. 

1-609-662-5551.
(37-41)

MAN. For lumber sales to retail 
trade. Knowledge of lumber, etc. 
desirable but not nec. Steady neat 
appearance and man who likes to 
sell and also do minor cutting and 
(little) non-professional work in the 
(small job) department of lumber 
annex. Phone 302-478-2900. Mr. Emil, 
‘til 6 PM. daily. (40-42)

MACHINE EQUIPMENT OPER
ATORS. And helpers, particularly 
lathe mfen, part time or full time. 
Day or night. Will consider with or 
without exp. Easily accessible by 
interstate 95 or U.S. 1. ELECTRO
NITE CARBON CO., 10501 Decatur 
Rd., Philadelphia, Pa. NE 7-0600.

(37-40)

, SHEET METAę
Installers, mechanics 1st class, 

shopman, and fieldman and helpers 
exp. in comm, and residential work. 
Top pay, fringe benefits, year round 
employment. 609-854-0112, after 5 
call 609-428-5768 or 609-428-1065.

(40-46)

MALE or FEMALE
• -• - • - - , -

COUPLE
Vegetable cook and pantry woman. 

$200.00 per week. Apt. provided.
' Call MI 6-1576.
BLUE BELL INN,

Blue Bell, Pa.
(37-42)

INSTALLATIONS UNLIMITED.
One of the largest installation com
panies in the city. One of the high
est paying companies, plus benefits, 
are looking for all types of APPLI
CATORS, SERVICEMEN & MEAS
URING MEN. With or without eq
uipment. Steady all year round work. 
1426 N. Front St. GA 5-3730.

(40-42)

Retired man or couple for main
tenance work in high rise apt. Night 
work. One bedroom apt. Excellent 
benefits plus vac. Send refs, and 
expd. to Box L-17, 724 Jefferson 
Bldg., Phila. (40-61)

EXPERIENCED TOOLMAKERS
For jewelry, permanent position. 

Highest pay. Generous fringe bene
fits. Write sending resume to: Box

G-10, Jefferson Building, 
Philadelphia, Pa. 19107

(38-40)

Help Wanted Female

OPERATORS—Expd.
Knit shirts and slacks. Zipper set

ters, collar & sleeve setters, etc. 
Seamers and hemmers, good pay. 
Steady work, many employee bene
fits. E. B. COREN COMPANY, 3330 
N. 3rd St. GA 6-4347. (37-41)

OPERATORS
New spacious air-cond. shop with 

steady work and very high earn
ings has openings for expd. front 
makers, section workers, joiners, 
small parts operators for better qua
lity dresses & sportswear. Unusual 
opportunity.

JUNEE LTD
1005 Market St., 7th fl., Phila., Pa.

(37-41)

LATHE & Turret lathe operators, 
exp. prefd. Benefits plus overtime. 
New shop and parking facilities.
K. G. M. Machine & Tool Co. Inc.
805 Hendersop Blvd., Folcroft, Pa.

LU 6-7430. (40-41)

BOILER MAN, Phila. Lie. re
quired. Must have knowledge of 
maintenance. Steady day, steady 
empl. Call Mr. Evans 9 AM to 4 PM. 
HO. 5-1312. (40-43)

Gailestingai ir meiliai 
prisimename juos:

Juzę Burbienę
mirusią 1964 metų gegužės 26 d.

Domininką Burbą
1959 metų birželio 21 d.

Juozą Burbą
1923 metų rugpiūčio 21 d.

Dukterys—
Amelia Juškevičienė
Mary Zoubra

‘Stamford, Conn.

GIRL .to learn weaving on hair 
cloth. Steady work. 7 AM to 3:30 
PM< 5 days week. Exc. wages and 
fringe benefits. Apply:

HUNTER MILL
1424 N. Howard St., Phila., Pa.
3rd floor. (40-44)

SECRETARY
For small Co. Exp. working for 

Manager. Dictation and typing du
ties, include sales entry and billing 
in Kensington area. ' Reply: Box 
L-15, 1015 Chestnut St., Phila., Pa.

(40-46)

• Vakarų Vokietijoje su
kurtas elektrinis termo
metras. Jis parodo kūno 
temperatūrą, vos palietus 
juo odą.

CORRUGATED 
BOX MEN

Experienced & Trainees
Rotary Press Operators

Slitter Operators
Taper Operators

Two Motor Operators
General Factory Help

Top Wages & Fringe Benefits
Daily & Night Shifts
Apply 8 AM. to 5 PM

Or phone for Appointment
MID-ATLANTIC

PACKAGING SPECIALTY
4 Stump Road 

Montgomeryville, Pa.
Call: 855-5146 or LI 8-3844

(37-40)

Reikalingi vyrai dirbti šapoj tuo- 
jaus. Patyrimo nereikia. Kreipkitės 
po 8 v. ryto. WALLACE PRO
DUCTS, Ine. S. W. Cor. 31st & 
Jefferson St. CE 2-9900. (40-46)

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.
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Iš L. Vladimiriu. viaaimiro 
R. Mizaros pi

e
salėje atsife-

vo kalbos išlydint 
laikus į Lietuvą

Pagrindinė ir mėgstamiau
sia jo literatūrinės kūrybos 
tema yra — parodyti, kaip 
proletaras išeivis prasimu
ša pro kapitalistinio gyveni
mo miglas, kaip susifor
muoja ir grūdinasi jo kla
sinis susipratimas, kaip 
įis įsijungia į darbo žmo
nių kovą. Kiekviename Mi
zaros romane mes jaučiame 
io paties nueito gyvenimo 
kelio dalelę. Iškeldamas sa
vo romanuose į pirmąjį pla
ną susipratusį ir kovojantį 
už savo klasės reikalą dar
bo žmogų, jis aštriai pas
merkė tuos lietuvių išeivijos 
atstovus, kurie atsižadėjo 
savo klasės, išdavė jos rei
kalą, pamiršo savo tautą, 
pardavė save doleriui. Štai 
kaip jis aprašo vieno tokio 
savo klasės renegato fabri
kanto Andriaus Yorko gy
venimo filosofiją:

“Taupyk, nepavydėk ki
tiems (t. y. turtingiems — 
L. V.), nesusidėk su 
anarchistais ir komunistais, 
būk ištikimas dievui ir 
tam, kam dirbi... Gal kada 
nors... progų yra... ir į 
biznį pateksi. Tada pinigai 
gamins pinigus”.

Deja, JAV lietuvių išei
vijoje yra nemaža dar tokių 
savo klasės ir savo tautos 
renegatų, kurie už Judo- 
šiaus grašius tarnauja sve
timiems dievams. Jų vardai 
išnyks kartu su jais, gi to
kių žmonių, kaip Rojaus, 
vardas amžinai liks lietuvių 
liaudies atmintyje.

Griežtai atmesdamas bur
žuazinį kūrybos supratimą 
kaip kažkokį “mena menui”, 
arba “literatūrą dėl Įitęra- 
tūros”, žiūrėdamas į savo 
literatųrinį darba ir pąšau- 
kimą pirmoje eilėje kaip į 
tarnavimą darbo liaudžiai, 
iis tampriai surišo savo, 
kaip jis vadino “rašytojavi- 
mą” su aktyvia visuomeni
ne veikla.

Apie jį kaip apie JAV ak
tyvų visuomenininką, kaip 
apie lietuvių darbo žmonių 
iudėiimo ir pažangios spau
dos žymųjį organizatorių ir 
vadovą jau plačiai čia kal- 
bėjo jo bendražygiai ir 
draugai.

Aš noriu tik pabrėžti dar 
vieną Rojaus Mizaros lite
ratūrinio darbo ir visuome
nės veiklos bruožą — jo pa
triotizmą. Išeiviui kartais 
sunku būna išlaikyti sveiką 
saiką tarp patriotizmo tai

Ir vėl mes susirinkon 
čia “Laisvės” 
veikinti su Rojum Mizar 
Dabar iis vvksta į savo pa
skutinę didelę kelionę: ' 
neramaus, triukšmins: 
dangoraižių milžino Ne 
Yorko, kur jis yra pralei
dęs savo kūrybingiausius• 
našiausius gyvenimo metu 
jis vyksta į tylųjį, prisigU 
dusį prie pnšu miško, Dž 
kijos kaimą, kur jis lygi 
prieš septyniasdešimt trje- 
jus metus išvydo pasauli 
kur amžinam atilsiui b 
padėti jo pelenai ir bus pa
statytas paminklas jo gar
bei ir jo atminčiai. f

Paminklai būna įvairi s. 
Štai Washingtone, D. < 
kiekvienoje aikštėje pan 
tvsite špižinį generolą, pės
čią arba raitą ant taip r 
špižinio kuino, bet pasit 
raukite pas praeivį čiabu 
kieno garbei pastatytas t 
ar kitas paminklas, ir gal 
vienas iš penkių tūkstančių 
galės jums į tai atsakyti.

O tuo tarpu netoli Rojąus 
gimtinės, Merkinės pakr 
tyje, keliaudamas po Lie 
vą aptikau kuklią beton: 
memorialinę lentą, padėtą 
ant kritusių kovoje už L 
tuvos laisvę tarybinių kapių 
ir vietinių komjaunuo 
aktyv i s t ų nacionalistinių 
banditų nužudytų broliš 
jo kapo. Kapas skendėjo 
lumyne, o ant paminklijiės 
lentos buvo padėta graži 
vos nuskintų gėlių puokštė.

Esu tikras, kad ir p 
Rojaus kapo niekad nestigs 
gėlių.

Kai 1926 m. gruodžio 
d. smetoniniai budeliai 
šaudė prie Kauno Išęšj 
Forto keturis komūnisi 
ir sulygino jų kapus sii 
me. kad niekas jų ten i 
galėtų rasti, visada toje 
liūdnoje vietoje galima bu
vo aptikti puokštes gėlių, 
apjuostas raudonais kaspi
nais.

Mat, paminklai suku 
mi ne skulptorių, ne me 
liejikų arba akmens tašyto
jų, pats žmogus sukuria 
paminklą savo gyvenim 
savo darbais pagal savo 
gales ir nuopelnus žmon

Tokį tvirtą ir gražų 
minkla visu savo gyven 
ir veikla sukūrė sau Rojus 
Mizara.

Buržuazinės išeivijos 
telektualiniai snobai su 
šaipa vadindavo Rojų r ------------- —
žarą proletaru lietuviu Ii- valstybei, kurios piliečiu jis 
teratūroje”, nesuprasc ami *— :----- :1"~ -----
to paprasto fakto, kad pa
vadindami ji proletaru, jie 
kaip tik ir iškelia didžiau
sią j o gyvenimo ir kūrybinio 
darbo nuopelną. Gimęs I var
gingoje mažažemių valstie
čių šeimoje, jis visada juvo 
susijęs tvirtais organiškais 
saitais su proletarų kla 
niekad neatsižadėjo 
klasės reikalo. Štai koą 
vardas liks visada 
žmonių atmintyje.

Subrendęs kaip rašytojas 
ir visuomeninis veikėjas iš
eivių lietuvių paprastųjų 
darbo žmonių kovoje už lai
svę, socialinę teisybę iįr pa
žangą, jis įėjo į lietuv 
eivijos istoriją ir liter; 
kaip savo klasės met 
ninkas.

Ką mes žinotumėm 
lietuvio išeivio pro 
buitį, apie savo sunk 
venimą, apie io kovą 
lūkesčius, be Rojaus Miza
ros romanų “Povilas 
ka”, “Mortos Vilkienes di- 
vorsas”, “Ūkanos” ir

1.

s 
o 
w

s, 
i- 
i- 
ai

ir
is

a-

at 
?i- 
vį, 
as

■ iš
gi
nę

ie-

ių-

<o-* za-

rie

27 
Šil
ojo 
tu s v ze- 
ne-

ria- 
:alo

sau 
i ir 
iš

ėjai, 
pa
imu

in- 
pa- 
Mi-

se ir 
savo 
ėl jo 

darbo

U iš- 
atūrą 
"ašti-

apie 
etaro
l gy- 
ir jo

Jur-

kitų?

prisimink juos su padėkos 
jausmais.

Amžinai aš liksiu dėkin
gas Rojui už tas malonias 
valandas, k u r i a s turėjau 
skaitydamas jo kūrinius, 
ypač mėgstu jo atsiminimų 
knvgą “Žvilgsnis į praeitį”. 
Dėkingas aš jam taip pat 
ir už tai, kad savo patari
mais padėjo man susivokti 
lietuvių išeivijos gyvenimo 
painiavoje, už bendras kelio
nes po išeivių kolonijas, už 
karštas diskusijas, kurias 
mudu turėdavome, svarsty
dami kebliausias pasaulio( 
problemas, už linksmas mi
nutes, nuskaidrintas Rojaus 
sultingu ir kandžiu dzūkiš
ku sąmojum, praleistas prie 
čierkutės baltosios, juk bu
vo jis žmogus ir nieko žmo
niško nebuvo jam svetima.

Kai miršta brangus žmo
gus, ypač reljefiškai įstrin
ga atmintyje paskutinis su 
juo turėtas pasimatymas ir 
pokalbis.

Buvau labai apkrautas 
darbais ir pavargęs nuo 
nuolatinio nervų įtempimo 
ir pradėjau apie tai skųstis 
Rojui, kad štai noriu grįž
ti namo į tėviške pasilsėti...

“Ar tau ne gėda taip 
verkšlenti, — atrėžė Rojus, 
žvilgterėjęs į mane kritiškai 
savo mėlynom akim — esi 
dar jaunas, esi didelis ir 
stiprus, o be dar)bo nebūtų 
ir nuovargio.

Kuo aš būčiau, — tęsė jis 
— be to įtempto darbo, pa
krikęs, susenęs, niekam ne
reikalingas žmogysta, gal 
koks Bowery valkata—“bo- 
mas” iš manes išęitų, o da
bar turiu dideli i 
gą darbą, jaučiu 
reikalingas, kad 
liktinų darbų lau 
rytoj, visaųie tam 
pamirštu, kad var 
tuntą gyvenimo 
ti, ir noriu tikė 
dirbsiu, tol gyvensiu.

Užbaigdamas ši savo at
sisveikinimo žoc 
palinkėti Jievut n Mizarie- 
nei, kad po to, kai ji atliks 
savo liūdną, bet didžiai gar
bingą ir kilnią misiją, ji 
sirūpintų savimi, 
ilsėtų gimtajam 
prisisemtų čia n; 
kad galėtų sekm

r prasmin- 
, kad esu 
begalė at- 
kia manęs 
e kaž kaip 
'au jait aš- 
dėšimtmė- 
ti kad kol

»*

į norėčiau

Apie Aido Chorą
Praėjusią savaitę įvyko 

paskutinės šį sezoną Aido 
choro pamokos, kuriose pa
sivaišinome, pasikalbėjome 
apie choro einamuosius rei- 1 
kalus ir nutarėme surengti 
rugpiūčio mėnesio pabaigo
je pikniką, kurio surengi
mas pasilieka valdybos ži
nioje. Finansų sekretorius 
A. Mitchell išdavėv raportą 
iš įvykusio choro pavasari
nio koncerto, o pirmininkas 
J. Grybas pravedė visą to 
vakaro tvarką.

B r. Keršulienė pranešė, 
kad M. Tamelienė ir O. Kaz
lauskienė, dėl rimtų prie
žasčių nebegalės daugiau 
lankytis į pamokas, tad da
bar, vasaros metu, pravar
tu pakalbinti savo draugus, 
mylinčius dainą,, stoti į Ai
do chorą.

Aidiečiai turėjo proga pa
matyti žurnalistės S. Nar- 
keliūnaitės suktą filmą iš 
įvykusio Aido choro kon
certo, kas visiems labai pa
tiko. Gražus ir geras do
kumentas iš Aido veiklos. 
Taip pat matėme V. Beke- 
rio fotografuotas skaidres 
iš Aido koncerto ir kitų 
įvairių parengimų praeity
je. Abiem širdingai dėkoja
me!

Vaišes patiekė aidiečiai 
J. Juška ir A. Mitchell. 
Prie jų prisidėjo geras Ai
do draugas Pr. Yakštis. 
Tai buvo lauktuvės iš Flo- 
idos, kurioje jie visi trys 
važinėjo. Valgį paruošė 
aidietė • Julytė Lazauskie
nė, kuri dar atnešė namuo
se keptų pyragų ir tortų. 
Pėkojame,,yisiems už dos- 
pumą, , , ;

Po.sėkmrngo koncerto bus 
smągu. aidiečiams atosto
gauti, Susirinksime: po La- 
bop Įlay, švęntės. Data bus 
paskelbta, g j.

Linkiu visiems aidiečiams 
ir choro mokytojai gerai ir 
ramaąi pailsėti.

m < H. F.

SU- 
gerai pa

te krašte, 
aujų jėgų, 
tingai tęsti

• Klausimas prancūzų 
dienraščiui:. “Kokios mote
rys yra ištikimiausios: blon
dinės, brunetės ar rudos?” 
Atsakymas: žilos.

tą darbą, kuriam visą savo 
gyvenimą' b u v o paskyręs 
Rojus. Juk, anot Juliaus Ja

nonio, “geresnio paminklo 
didvyriams nebus, kaip 
vykdymas jų idealo”.

Levas

B
PRISIMINIMAS 

ooklyn-Ozone Park, N.Y.

Televizijos filmai
Televizijos filmai yra 

jauniausia meno šaka Lie- ; 
tuvoje. Ji gimė vos prieš : 
penkerius - šešerius metus. ; 
Tuo tarpu sukurta tik ke
liasdešimt meninių ir doku
mentinių juostų, bet jie jau 
spėjo iškovoti žiūrovų pri
pažinimą. O neseniai Ry
goje įvykusiame tradicinia
me Pabaltijo respublikų, 
Baltarusijos ir Moldavijos 
kino ir televizijos filmų 
festivalyje Vilniaus televi
zijos filmas “Mes — Lietu
va” iškovojo net du pri
zus. Diplomu apdovanotas 
nekonkursine tvarka paro
dytas meninis filmas “Mė
nesienos pasaka.” Pasise
kimo susilaukė taip pat lie
tuviški televizijos filmai 
“Sidabriniai balsai” bei 
“pradėsime nuo puodynių...”

Gausų filmų derlių Lietu
vos televizija žada šiais me
tais. Jau demonstruota mu
zikinė kino juosta “Mes — 
turistai.” Režisierius H. 
Šablevičius sukūrė meninį 
filmą “Atspindžiai”, kurio 
pagrindu paimta poeto E. 
Mieželaičio knyga “Era” ir 
dailininko S. Krasausko 
illiustracijos.

Vilniaus televizija šiemet 
ruošiasi nudžiuginti žiūro
vus keliais muzikiniais fil
mais. Režisierius V. Daba- 
šinskas statys filmą “Rit
mai, ritmai,” televizijos fil- 
me-koncerte “Praeities go
dos” žiūrovai susitiks su 
senosiomis Lietuvos kaimo 
dainininkėmis. Numatoma 
taip pat pastatyti filmą 
apie Akademinio operos ir 
baleto teatro solistą Virgi
lijų Noreiką.

Televizijoje debiutuos ir 
Lietuvos kino studijos re
žisierius A. Žebriūnas. Jis 
pastatys meninę televizijos 
juostą “Mirtis po vyšnio
mis.” ,

Naujus kūrinius ruošia 
televizijos dokumentalistai. 
Režisierius A. Marcinkus 
vadovauja darbams, sukant 
dokumentinę juostą “‘Til
tas” apie (Rusnės žvejus pa
vasario potvynio metu. Re
žisierius ir scenaristas G. 
Musnickas filme “Ir susėdo 
už vieno stalo” kelia aktu
alias kolūkinio kaimo este
tikos problemas. “Su ka
muoliu po Europą” — taip 
savo dokumentinę televizi
jos juostą pavadino spor
to komentatorius A. Matu
levičius, daugelyje šalių ste
bėjęs Kauno “Žalgirio” ran
kininkių varžybas.

Toliau nebenuvažiuosi
Kaip atkreipti į save dė

mesį? Ką daryti, kad visi 
žinotų, jog esi turtingas, 
ne toks kaip kiti? Kad pa
galiau tave gerbtų.

Ti e m s, kuriuos kankina 
šis klausimas, gali padėti 
prancūzų dailininkai Žanas 
Pjeras Šekrunas ir Gi Pro- 
diasas — naujos “meno” 
rūšies pionieriai. Jie išpaišo 
automobilius. (Tiesa, ne jie 
pirmieji tai išrado: anks
čiau tai padarė keturi ang
lai, tačiau kontinente Šek
runas ir Prodiasas — lyde
riai).

Gi piešia parabolines spi
rales — “galaktikas”, o Ža
nas Pjeras — moterų ran
kas ir kojas. Gamyba nesu
dėtinga — gyvas trafaretas 
prie mašinos durelių pride
da ranką arba koją, išra
dingasis maestro meistriš
kai darbuojasi pulverizato- 
rium. Kaina — 1,500 dole
rių. Bet užtat, jei džentel
menas važiuoja šitaip išda
binta mašina, iš karto ma
tyti, kad jis neatsilieka nuo 
mados.

Parengimų kalendorius
Birželio 16 d.

LLD 185 kuopa rengia 
pietus Forest Parke. Pie^> 
tūs bus duodami 12 vai.

Brooklyn, N. Y.
Metiniam “Laisvės” kon

certui salė—Polish Nation
al Hall—užregistruota Lap- 
kričio-Nov. 10 dienai.

(39-40)

Ozone Park, N. Y.
“Laisvės” direktoriai pra

šomi nepamiršti posėdžio šį 
pirmadienį, gegužės 27 d.

Sekretorius (39-40)

Petro Vilkė
P. Kažakauskas, būda

mas Kauno III vidurinės 
mokyklos-internato auklėti
niu, atėjo į Respublikinį zo
ologijos sūdą. Paklaustas, 
ar nebijo žvėrių, jis atsakė: 
“Neturiu artimų, kurie ma
nęs gailėtų, nebijau.”

Pavasarį sode gimė 6 vil
kiukai. Po penkių savai
čių Petras paprašė kad jam 
leistume auginti vieną vil
kiuką. Leidome. Maitino 
Petras tuo, ką patsai gau
davo. • (Vilkei patiko sriu
ba, virtos bulvės, duona. 
Įdomu, kad ji iš Petro ran
kų ėsdavo ir šiandien ėda 
žalias bulves ir obuolius. 
Vasarą su Petru ji buvo 
pionierių stovykloje.

Petrą vilkė gina nuo ki
tų vilkų, kai jis įeina į nar
vą. B. Marma

AIDO CHORO REIKALAI
Sekami asmenys užsimo

kėjo po $5, kaip Choro Gar
bės nariai. Jie linki, kad* 
Aidas ilgai, ilgai linksminį 
tų žmones su gražiomis dai
nomis. Dėkojame jiems.

J. Weiss, A. Karčiauskas, 
Geo. Waresonas, M. Klimas, 
U. Zubowich, Vera Urban, 
N. Kaulinienė. J. Zayan, O. 
Malkūnienė, M. Tamelienė, 
M. Witkus, E. Sungailienė.

Mrs. O. Phillipse, $10.
M. Yakštienė, $1.

—A. Mitchell, sekr.

Lietuva turi virš 3 
milijonų gyventojų
Vilnius. — Šių metų pra

džioje, Lietuvos centrinės 
statistikos valdybos duome
nimis, Lietuvoje buvo trys 
milijonai ir 64 tūkstančiai 
gyventojų. Iš jų 1.4 milijo
no gyvena miestuose ir IJį 
milijono kaimo vietovėse. , 

‘j \ ■

Bendras gyventojų skąiU 
čius Lietuvoje 1967 metais 
padidėjo 38,000. Vilniuje 
pernai gyventojų skaičius 
padidėjo 12,000. Dabar Lie
tuvos sostinėje gyvena 329, 
000, Kaune — 292,000 žmo
nių. :

tapo, ir meilės savo gimti
nei ir tautai.

Rojus sugebėjo išlaikyti šį 
saiką. Jis buvo nuoširdus 
JAV, šios didžiosios, turtin
gos ir prieštaringos valsty
bės patriotas, džiaugėsi jos 
pasiekimais, rūpinosi jos 
problemomis. Bet kartu su 
tuo jis liko lietuviu, dideliu 
Tarybų Lietuvos patriotu.

“Jis mylėjo ne tik Lietu
vos miškus ir -upes, nors 
niekur jis taip s nepralinks- 
mėdavo, kaip gimtuose lau
kuose, — rašo “Pergalė”,— 
bet visu pirma brangino 
Tarybų valdžią Lietuvoje. 
Jam brangi buvo gimtinė, 
atsikračiusi engėjų, pražy
dusi naujam gyvenimui.”

Šią savo gilią meilę savo 
tėvynei Lietuvai jis išreiškė 
ir paskutiniame savo testa
mente, pareiškęs norą būti 
palaidotas gimtoje žemėje.

Vienas poetas yra pasa
kęs, kad apie tuos žmones, 
kurie pagražino tavo gyve
nimą, nesakyk, kad jų nėra, 
o sakyk, kad jie buvo, t.y.

Literatūros Draugijos 1-osios
pos mirę nariai

P. Bukšnys 
V. Degut: 
M. Dobin 
Ona Dobilnienė 
P. Gražys 
Simonas 
J. Gaitis 
P. Gyvis 
Z. Gailiūhas 
M. Kalva 
Adelė K; 
J. Kalvai 
Teof. Ka 
J. Kovas 
A. Linku 
P. Linku
J. Litvin 
V. Lukm 
R. Mizar
K. Mitkus 
P. Poškaitis

s
ĮS

riškus

itięnė 
įlakauskiene 
tis 
počius

s 
vienė 
skas 
inas 
a

P. Reinhardt
A. Raulušaitis
K. Rukšis
M. Sapiega

• K. Sungaila
J. Stakvilevičius 
P; Stankevičius
J. Steponaitis
V. Stupuras
K. Šimkus
J. Šukaitis
Marg. Slogsnaitienė 
Amelia Stupurienė 
V. Tauras 
J. Urbonas
Anicetas Vildžius
J. Vaiginis
K. Vigūnas
K. Žemaitienė
V. Zoyuba

Memorial Day—-Atminimų dieną, gegužės 30-ją— 
prisimename jūsų narystę ir darbus kultūrinėj 
Literatūros Draugijoj- ir ryžtamės ją auginti » 
ir joje iš aikyti neišdildomą jūsų atminimą.aikyti neišdildomą jūsų atminimą.

Našlių susivienijimas
Ispanijoje, Saragosos 

mieste, įsteigtas pirmasis 
“dvasinis našlių susivieniji
mas,” kurio gretose yra be
veik šimtas vienišų moterų.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks gegu

žes 27-os vakarą “Laisvės” 
salėj e. Turime svarbių pa
sitarimų bėgamais reika
lais. Visi dalyvaukime.

Valdyba

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ZIP 
CODE numerius, kurie tu
ri būti pažymėti prie adre
so. Prašome pažiūrėti ant 
popierėlio, ant kurio jūsų 
pavardė ir adresas pažymė
tas ant laikraščio. Ir jeigu 
nėra ZIP CODE numerio, 
prašome tuoj pranešti 
mums.

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Ad-ci- 
ja.

^F8 Priežastys kodėl PODAROGIFTS, INC., 
pritraukia tūkstančius naujų klientų, kurie siunčia 

DOVANAS Į USSR
Jiems nereikia praleisti laiko pirkime ir nešiojime pakietų j 
išsiuntimo raštines.
Jiems nereikia spėlioti mieras arba spalvas.
Jie sutaupo visas muitines, pakvitavimo ir išsiuntimo lėšas.
Jie arba pasirenka specialę dovaną, kaip tai: automobilių, mo- 
torciklų, televizorių, radiją, šaldytuvą ar —
Jie nusiperka PREKINĮ ĮSIGIJIMO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 
giminės gali įsigyti prekes jo paties pasirinkimo, nuėjus I spe
ciali Vneshposyltorg

DOLERINES KRAUTUVES

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

Užeikite į Mūsų Parodinį Kambarį New Yorko Mieste!

PODAROGIFTS, INC.

il.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

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

(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose)

Ar į bile sekančius skyrius:

GLUBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia^ Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

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

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




